
RAPORT ANUAL 2010



Cifre cheie
Cuvântul președintelui 
Prezentarea companiei
Calendar financiar 2011
Guvernanța corporativă
Mediul economic în 2010
Analiza portofoliulului administrat

Evoluția valorii activelor administrate
Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix

Managementul riscului
Cercetarea
Dezvoltarea organizațională
Tehnologia informației
Auditul intern
Controlul intern
Situația litigiilor în curs
Acțiunile SIF1
Perspective pentru 2011
Situațiile financiare individuale

Raportul auditorului independent
Bilanț contabil
Contul de profit și pierdere
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația modificărilor capitalului propriu
Note la situațiile financiare

Glosar
Contact

Cuprins

4
5
6
6
7

12
14
14
18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
27
28
30
33
35
36
40
76
77

Misiune

Viziune

Valori

să maximizăm pe termen lung valoarea firmei pentru acționari

să obținem constant rezultate remarcabile în procesul de administrare 
a activelor financiare

să avem o rentabilitate ridicată a investițiilor și o creștere sustenabilă pe termen 
lung a valorii portofoliului administrat

să fim o prezență activă în peisajul investițional românesc, alături de 
parteneri de prestigiu

să avem o imagine pozitivă prin respectarea pricipiilor guvernării corporative

profesionalism promovat prin încurajarea excelenței, inovației și dezvoltarea 

profesională a angajaților noștri

responsabilitate manifestată pentru atingerea obiectivelor globale ale organizației

integritate în orice situație și în orice acțiune

respect în relațiile cu colegii, partenerii și colaboratorii
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acțiuni listate

acțiuni nelistate

depozite bancare și disponibil

certificate de trezorerie
și obligațiuni

creanțe

alte active

6,55%

32,97%

58,55%
0,43%

1,15%

0,35%

4 Cifre cheie 

Cifre cheie

Activele administrate

Venituri vs. cheltuieli [mil. lei]

Rata de rentabilitate 
a capitalurilor proprii

Rentabilitatea economică

Profit net vs. dividende [mil. lei]

Valoare activ net vs. capitalizare bursieră [mil. lei]

1.424,7 milioane lei, valoarea* totală a activelor administrate 

de SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2010
*valoare calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 21/2010 

și certificată de ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala București (depozitarul activelor SIF Banat-Crișana)

*valoare calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 21/2010

** valoare din ultima zi de tranzacționare a anului 
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Cuvântul președintelui

Piețele internaționale, și implicit și piața de capital din România, au cunoscut o timidă revenire în 
2010, neexistând încă semnele unei creșteri sigure și de durată. Dat fiind climatul economic 
general, SIF Banat‐Crișana a continuat administrarea prudentă a portofoliului, acordând o atenție 
deosebită reducerii riscului asociat.

Lichiditatea redusă a Bursei de Valori București și cotațiile scăzute ale titlurilor listate au avut un 
impact advers asupra volumului tranzacțiilor în 2010. Chiar dacă valoric veniturile din tranzacții au 
fost sub nivelul din anul precedent, profitul aferent vânzărilor în 2010 înregistrat de SIF Banat-
Crișana a oferit un randament superior, de 50,5%, față de 31,4% în 2009. 

Rezultatele financiare ale SIF Banat-Crișana au fost în linie cu previziunile noastre, chiar dacă nu au 
mai fost atât de spectaculoase ca în anii precedenți. Profitul net înregistrat în 2010 a fost de 62,99 
de milioane de lei. Adunarea generală a acționarilor din 28 aprilie 2011 a hotărât distribuirea a 
56,53 de milioane de lei ca dividende, adică 0,103 lei / acțiune, astfel încât randamentul 
dividendului de 10,15% face ca rentabilitatea investiției în acțiunile SIF Banat-Crișana să fie una 
deosebit de atractivă.

Am continuat în 2010 politica investițională prudentă din ultimii doi ani, orientându-ne spre 
emitenți cu potențial de creștere și venit. Investițiile efectuate au depășit cu 38% volumul celor din 
anul precedent, iar pentru 2011 avem planificate investiții mai mari cu 60% față de cele din 2010.

Ne preocupă asigurarea unui portofoliu lichid și diversificat, pentru a ne asigura flexibilitatea 
deciziilor de alocare a resurselor și optimizarea randamentelor obținute. În acest sens, definitivarea 
și implementarea unei strategiei investiționale pe piețele de capital internaționale este un obiectiv 
ce-l sperăm îndeplinit în 2011. 

Prin dispersia geografică a emitenților, expunerea pe diferite valute și selectarea emitenților din 
cadrul sectoarelor corelate cu creșterea economică și cu evoluția pozitivă a piețelor de capital 
urmărim diversificarea optimă portofoliului. Prin abordarea unei politici de portofoliu active, vizăm 
asigurarea flexibilității portofoliului, cu implicații pozitive asupra fiabilității și performanțelor 
economice ale Societății.

Strategia noastră de creștere a afacerii se bazează pe identificarea oportunităților care pot conferi 
un avantaj competitiv în mediul concurențial în care activează SIF Banat-Crișana. Pentru aceasta, 
investițiile în dezvoltarea capitalului uman al Societății vor rămâne o prioritate. 

Țin să le mulțumesc angajaților, acționarilor și colaboratorilor SIF Banat-Crișana pentru contribuția, 
sprijinul și încrederea acordate.

Ioan Cuzman
Președinte, Director General

Cuvântul președintelui 5 

SIF Banat-Crișana Raport anual 2010



acțiuni listate

acțiuni nelistate

depozite bancare și disponibil

certificate de trezorerie
și obligațiuni

creanțe

alte active

6,55%

32,97%

58,55%
0,43%

1,15%

0,35%

4 Cifre cheie 

Cifre cheie

Activele administrate

Venituri vs. cheltuieli [mil. lei]

Rata de rentabilitate 
a capitalurilor proprii

Rentabilitatea economică

Profit net vs. dividende [mil. lei]

Valoare activ net vs. capitalizare bursieră [mil. lei]

1.424,7 milioane lei, valoarea* totală a activelor administrate 

de SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2010
*valoare calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 21/2010 

și certificată de ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala București (depozitarul activelor SIF Banat-Crișana)

*valoare calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 21/2010

** valoare din ultima zi de tranzacționare a anului 

valoare activ net*

ROE ROA

capitalizare bursieră SIF1**

2007

2007 2007

2008

2008 2008

2009

2009 2009

2010

2010 2010
0%

5%

10%

15%

20%

25%

venituri profit net anual

cheltuieli dividende brute 
repartizate

SIF Banat-Crișana Raport anual 2010

2
3

,1
%

2
6

,3
% 2
2

,4
%

1
1

,7
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2
2

,9
% 1

7
,5

%

1
8

,8
%

9
,9

%

1.361
556

1.542
620

1.011
299

2.025
1.948

0 405 810 1.215 1.620 2.025

2010

2009

2008

2007

1
8

2
,9

7

5
2

,1
9

1
2

4
,5

2 2
7

,8
6

1
8

0
,5

3

6
2

,0
9

1
1

3
,5

1

4
8

,3
1

40

80

120

160

200 1
2

2
,8

1 9
5

,4
4

3
8

,4
2

1
6

,4
6

1
1

2
,1

8

6
2

,9
9

5
6

,5
3

2
7

,4
4

2010200920082007

25

50

75

100

125

Cuvântul președintelui

Piețele internaționale, și implicit și piața de capital din România, au cunoscut o timidă revenire în 
2010, neexistând încă semnele unei creșteri sigure și de durată. Dat fiind climatul economic 
general, SIF Banat‐Crișana a continuat administrarea prudentă a portofoliului, acordând o atenție 
deosebită reducerii riscului asociat.

Lichiditatea redusă a Bursei de Valori București și cotațiile scăzute ale titlurilor listate au avut un 
impact advers asupra volumului tranzacțiilor în 2010. Chiar dacă valoric veniturile din tranzacții au 
fost sub nivelul din anul precedent, profitul aferent vânzărilor în 2010 înregistrat de SIF Banat-
Crișana a oferit un randament superior, de 50,5%, față de 31,4% în 2009. 

Rezultatele financiare ale SIF Banat-Crișana au fost în linie cu previziunile noastre, chiar dacă nu au 
mai fost atât de spectaculoase ca în anii precedenți. Profitul net înregistrat în 2010 a fost de 62,99 
de milioane de lei. Adunarea generală a acționarilor din 28 aprilie 2011 a hotărât distribuirea a 
56,53 de milioane de lei ca dividende, adică 0,103 lei / acțiune, astfel încât randamentul 
dividendului de 10,15% face ca rentabilitatea investiției în acțiunile SIF Banat-Crișana să fie una 
deosebit de atractivă.

Am continuat în 2010 politica investițională prudentă din ultimii doi ani, orientându-ne spre 
emitenți cu potențial de creștere și venit. Investițiile efectuate au depășit cu 38% volumul celor din 
anul precedent, iar pentru 2011 avem planificate investiții mai mari cu 60% față de cele din 2010.

Ne preocupă asigurarea unui portofoliu lichid și diversificat, pentru a ne asigura flexibilitatea 
deciziilor de alocare a resurselor și optimizarea randamentelor obținute. În acest sens, definitivarea 
și implementarea unei strategiei investiționale pe piețele de capital internaționale este un obiectiv 
ce-l sperăm îndeplinit în 2011. 

Prin dispersia geografică a emitenților, expunerea pe diferite valute și selectarea emitenților din 
cadrul sectoarelor corelate cu creșterea economică și cu evoluția pozitivă a piețelor de capital 
urmărim diversificarea optimă portofoliului. Prin abordarea unei politici de portofoliu active, vizăm 
asigurarea flexibilității portofoliului, cu implicații pozitive asupra fiabilității și performanțelor 
economice ale Societății.

Strategia noastră de creștere a afacerii se bazează pe identificarea oportunităților care pot conferi 
un avantaj competitiv în mediul concurențial în care activează SIF Banat-Crișana. Pentru aceasta, 
investițiile în dezvoltarea capitalului uman al Societății vor rămâne o prioritate. 

Țin să le mulțumesc angajaților, acționarilor și colaboratorilor SIF Banat-Crișana pentru contribuția, 
sprijinul și încrederea acordate.

Ioan Cuzman
Președinte, Director General

Cuvântul președintelui 5 

SIF Banat-Crișana Raport anual 2010



Prezentarea companiei

6 Prezentarea companiei / Calendar financiar 

Societatea de Investiții Financiare (SIF) Banat- Capitalul social subscris și vărsat al SIF Banat-
Crișana S.A. este o societate de investiții de tip Crișana era la 31 decembrie 2010 de 
închis, autoadministrată, constituită ca 54.884.926,80 lei, divizat în 548.849.268 de 
societate pe acțiuni cu capital integral privat. acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei pe 

acțiune. Acțiunile SIF Banat-Crișana sunt 
SIF Banat-Crișana este autorizată de CNVM tranzacționate la Bursa de Valori București (la 
(Atestat CNVM nr. 258/14.12.2005) și este categoria I) sub simbolul SIF1.
înscrisă în Registrul public CNVM în categoria 
Alte organisme de plasament colectiv (AOPC). SIF Banat-Crișana are sediul central în Arad. La 

sfârșitul anului 2010, Societatea avea patru 
Funcționarea societății este reglementată de sucursale, în municipiile Bistrița, București, Cluj-
dispozițiile legilor ordinare și cu caracter Napoca și Satu Mare. 
special, incidente în materie de societăți de 
investiții financiare, precum și de dispozițiile Auditorul independent: KMPG Audit SRL.
actelor sale constitutive.

Societatea de depozitare a activelor: 
Politica investițională a SIF Banat-Crișana ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București. 
respectă criteriile prudențiale de diversificare a 
portofoliului reglementate de CNVM. Evaluarea Societatea de registru: SC Depozitarul 
activelor se face în conformitate cu prevederile Central S.A. București.
Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și ale 
Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 
21/2010.  

Calendar financiar 2011

15 februarie

Prezentarea rezultatelor financiare preliminate la 31 decembrie 2010 

27/28 aprilie

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2010

28 aprilie

Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2010

6 mai

Prezentarea rezultatelor financiare la 31 martie 2011 

12 august

Prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2011 

4 noiembrie

Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2011 
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Guvernanța corporativă 7 

Guvernanța corporativă

de eligibilitate pentru administratori sunt Conformarea cu prevederile 
stipulate în Statutul SIF Banat-Crișana și Codului de Guvernanță 
Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Corporativă al Bursei de Valori 
București AGOA din 25.04.2009 a ales, pentru un 

mandat de patru ani, următorii membri ai 
Consiliul de administrație a adoptat consiliului de administrație: Ioan Cuzman, Emil 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Cazan, Ion Stancu, Horia Ciorcilă, Zoltan 
SIF Banat‐Crișana, în conformitate cu Hosszu, Pavel Belean, Lucia Carmen 
Recomandarea 3 din Codul de Guvernanță Dumitrescu. Mandatul pentru numirea în 
Corporativă al Bursei de Valori București (CGC). funcția de administrator nu a fost acceptat 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă expres, conform prevederilor Legii 31/1990, de 
(RGC) grupează structurile, responsabilitățile și două persoane (Horia Ciorcilă și Lucia Carmen 
practicile incidente prevederilor CGC, ce Dumitrescu), astfel încât consiliul de 
decurg din actele constitutive ale administrație nu a funcționat pe tot parcursul 
SIF Banat‐Crișana, reglementările și procedurile anilor 2009 și 2010 într‐o formulă completă de 
sale interne, completate unde este cazul cu șapte membri.
recomandările enunțate în CGC. 

La data de 31.12.2009, componența Consiliului 
Prin RGC, consiliul de administrație își declară de administrație a fost următoarea: 
angajamentul de a se conforma acolo unde Ioan Cuzman (Președinte), Emil Cazan 
este posibil principiilor enunțate în CGC. (Vicepreședinte), Zoltan Hosszu, Ion Stancu, 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă este Pavel Belean.
disponibil pe site‐ul SIF Banat‐Crișana, 
www.sif1.ro. Nivelul de implementare de către La data de 22.01.2010, CA al SIF Banat-Crișana, 
SIF Banat‐Crișana a principiilor și în temeiul prerogativelor conferite de Legea 
recomandărilor din CGC sunt raportate în nr. 31/1990 R și de Statutul societății, a numit 
declarația „Aplici sau Explici”, conform pe domnii Claudiu-Eugen Silaghi și Dragoș-
Recomandării 3 din CGC, comunicată BVB George Bîlteanu ca administratori provizorii pe 
împreună cu Raportul anual 2010 și afișată pe locurile vacante din CA.
site‐ul Societății, www.sif1.ro. SIF Banat‐Crișana 
se conformează integral cu 16 din cele 19 La data de 26.02.2010, CA al SIF Banat-Crișana 
principii ale CGC. În conformitate cu a luat act de demisia domnului Pavel Belean 
prevederile Codului BVB (Cartea I, Titlul II, din funcția de membru în consiliul de 
Cap. IV, Secț. 1, art. 51), emitenții listați la administrație al Societății.
Categoria I acțiuni a bursei trebuie să se 
conformeze cu cel puțin 14 din cele 19 principii La data de 26.02.2010, CA al SIF Banat‐Crișana 
ale CGC. Situațiile de neconformare sunt a hotărât numirea domnului Horia Ciorcilă în 
explicate în declarația „Aplici sau Explici“. funcția de administrator provizoriu.

AGOA din 30.04.2010 a validat ca Structuri de  Guvernanță 
administratori ai SIF Banat‐Crișana pe domnii Corporativă Claudiu‐Eugen‐Iuliu Silaghi, Dragoș‐George 
Bîlteanu și Horia Ciorcilă.

Consiliul de administrație

În data de 30.07.2010, domnii Horia Ciorcilă și 
Conform prevederilor Statutului SIF Banat- Claudiu‐Eugen‐Iuliu Silaghi au demisionat din 
Crișana, societatea este administrată de un funcția de membri în consiliul de administrație 
Consiliu de administrație (CA) format din șapte al SIF Banat Crișana.
membri aleși de adunarea generală a 
acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu În perioada 30.07.2010 – 31.12.2010 societatea 
posibilitatea de a fi realeși. Nominalizarea a fost administrată de un Consiliu de 
candidaților pentru posturile de administrator administrație compus din cinci membri.
se face de către membrii consiliului de 
administrație sau de către acționari. Criteriile Membrii Consiliului de administrație sunt 
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Adoptarea unor bune practici și politici de guvernanță corporativă este 
pentru SIF Banat‐Crișana o modalitate prin care se asigură un suport 
temeinic pentru dezvoltarea solidă și durabilă a companiei, pentru creșterea 
încrederii acționarilor, a partenerilor de afaceri, a angajaților și piețelor 
financiare.
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Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2010

28 aprilie

Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2010

6 mai

Prezentarea rezultatelor financiare la 31 martie 2011 

12 august

Prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2011 

4 noiembrie

Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2011 
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de eligibilitate pentru administratori sunt Conformarea cu prevederile 
stipulate în Statutul SIF Banat-Crișana și Codului de Guvernanță 
Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Corporativă al Bursei de Valori 
București AGOA din 25.04.2009 a ales, pentru un 

mandat de patru ani, următorii membri ai 
Consiliul de administrație a adoptat consiliului de administrație: Ioan Cuzman, Emil 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Cazan, Ion Stancu, Horia Ciorcilă, Zoltan 
SIF Banat‐Crișana, în conformitate cu Hosszu, Pavel Belean, Lucia Carmen 
Recomandarea 3 din Codul de Guvernanță Dumitrescu. Mandatul pentru numirea în 
Corporativă al Bursei de Valori București (CGC). funcția de administrator nu a fost acceptat 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă expres, conform prevederilor Legii 31/1990, de 
(RGC) grupează structurile, responsabilitățile și două persoane (Horia Ciorcilă și Lucia Carmen 
practicile incidente prevederilor CGC, ce Dumitrescu), astfel încât consiliul de 
decurg din actele constitutive ale administrație nu a funcționat pe tot parcursul 
SIF Banat‐Crișana, reglementările și procedurile anilor 2009 și 2010 într‐o formulă completă de 
sale interne, completate unde este cazul cu șapte membri.
recomandările enunțate în CGC. 

La data de 31.12.2009, componența Consiliului 
Prin RGC, consiliul de administrație își declară de administrație a fost următoarea: 
angajamentul de a se conforma acolo unde Ioan Cuzman (Președinte), Emil Cazan 
este posibil principiilor enunțate în CGC. (Vicepreședinte), Zoltan Hosszu, Ion Stancu, 
Regulamentul de Guvernanță Corporativă este Pavel Belean.
disponibil pe site‐ul SIF Banat‐Crișana, 
www.sif1.ro. Nivelul de implementare de către La data de 22.01.2010, CA al SIF Banat-Crișana, 
SIF Banat‐Crișana a principiilor și în temeiul prerogativelor conferite de Legea 
recomandărilor din CGC sunt raportate în nr. 31/1990 R și de Statutul societății, a numit 
declarația „Aplici sau Explici”, conform pe domnii Claudiu-Eugen Silaghi și Dragoș-
Recomandării 3 din CGC, comunicată BVB George Bîlteanu ca administratori provizorii pe 
împreună cu Raportul anual 2010 și afișată pe locurile vacante din CA.
site‐ul Societății, www.sif1.ro. SIF Banat‐Crișana 
se conformează integral cu 16 din cele 19 La data de 26.02.2010, CA al SIF Banat-Crișana 
principii ale CGC. În conformitate cu a luat act de demisia domnului Pavel Belean 
prevederile Codului BVB (Cartea I, Titlul II, din funcția de membru în consiliul de 
Cap. IV, Secț. 1, art. 51), emitenții listați la administrație al Societății.
Categoria I acțiuni a bursei trebuie să se 
conformeze cu cel puțin 14 din cele 19 principii La data de 26.02.2010, CA al SIF Banat‐Crișana 
ale CGC. Situațiile de neconformare sunt a hotărât numirea domnului Horia Ciorcilă în 
explicate în declarația „Aplici sau Explici“. funcția de administrator provizoriu.

AGOA din 30.04.2010 a validat ca Structuri de  Guvernanță 
administratori ai SIF Banat‐Crișana pe domnii Corporativă Claudiu‐Eugen‐Iuliu Silaghi, Dragoș‐George 
Bîlteanu și Horia Ciorcilă.

Consiliul de administrație

În data de 30.07.2010, domnii Horia Ciorcilă și 
Conform prevederilor Statutului SIF Banat- Claudiu‐Eugen‐Iuliu Silaghi au demisionat din 
Crișana, societatea este administrată de un funcția de membri în consiliul de administrație 
Consiliu de administrație (CA) format din șapte al SIF Banat Crișana.
membri aleși de adunarea generală a 
acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu În perioada 30.07.2010 – 31.12.2010 societatea 
posibilitatea de a fi realeși. Nominalizarea a fost administrată de un Consiliu de 
candidaților pentru posturile de administrator administrație compus din cinci membri.
se face de către membrii consiliului de 
administrație sau de către acționari. Criteriile Membrii Consiliului de administrație sunt 
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Adoptarea unor bune practici și politici de guvernanță corporativă este 
pentru SIF Banat‐Crișana o modalitate prin care se asigură un suport 
temeinic pentru dezvoltarea solidă și durabilă a companiei, pentru creșterea 
încrederii acționarilor, a partenerilor de afaceri, a angajaților și piețelor 
financiare.



Consiliul de administrație

Ioan Cuzman

Dragoș Bîlteanu Carmen Dumitrescu Gabriela Grigore

Emil Cazan Zoltan Hosszu Ion Stancu

Conducerea executivă

Ioan Cuzman Zoltan Hosszu 
președintele consiliului de administrație și membru al consiliului de administrație
director general • avocat
• economist, doctor în economie • membru în Comitetul de audit
• specializări în management și analiza • membru în CA din 1997, prezentul mandat 
instrumentelor financiare expiră în 2013 
• profesor universitar la Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ din Arad Ion Stancu 
• președinte al CA al SIF Banat-Crișana din membru al consiliului de administrație 
1997, prezentul mandat expiră în 2013 • economist, doctor în economie

• profesor universitar și prorector la Academia 
Emil Cazan de Studii Economice București  
vicepreședinte al consiliului de administrație • membru în Comitetul de audit
• economist, doctor în economie • membru în CA din 2003, prezentul mandat 
• specializări în management, marketing expiră în 2013
internațional, evaluare și proceduri de lichidare 
a societăților comerciale Dragoș Bîlteanu
• profesor titular la Facultatea de Științe membru al consiliului de administrație
Economice din cadrul Universității de Vest din • economist, MBA
Timișoara • auditor financiar, consultant fiscal, practician 
• membru în CA din 2001, prezentul mandat în insolvență
expiră în 2013 • membru în CA din 2010, prezentul mandat 

expiră în 2013

Ioan Cuzman, președintele consiliului de Carmen Dumitrescu, director general 
administrație și director general adjunct - dezvoltare

• inginer, MBA la Case Western Reserve 
Gabriela Grigore, director general adjunct - University School of Management Cleveland, 
operațiuni Ohio, USA
• economist, cu specializări în management • coordonează elaborarea și monitorizarea 
financiar și management de portofoliu planului financiar al companiei, programele de 
• coordonează activitatea investițională pe dezvoltare organizațională, relațiile cu 
piețele financiare, administrarea portofoliului investitorii, activitățile IT, juridice și ale 
SIF Banat-Crișana și activitatea de cercetare Compartimentului Strategie
• este în companie din 1992, de la înființarea • face parte din echipa executivă a companiei 
acesteia; din anul 2004 ocupă poziția de din 1993, iar din 1999 ocupă poziția de 
director general adjunct - operațiuni director general adjunct

Conducerea SIF Banat-Crișana
autorizați în această funcție de CNVM prin Comitetul de audit
Atestatele nr. 112, 113, 114 și 115, din 
17.06.2009 și Atestatul nr. 45 din 18.03.2010. În cadrul consiliului de administrație a fost 

creat, cu funcție consultativă, un comitet de 
Nu au existat și nu există acorduri, înțelegeri audit format din doi membri neexecutivi ai 
sau legături de familie între administratori și o consiliului de administrație, în conformitate cu 
altă persoană care să fi condus la numirea prevederile legale. Din componența acestui 
administratorilor în această funcție. comitet, la 31.12.2010 făceau parte dl. Ion 
Calificarea și experiența profesională a Stancu și dl. Zoltan Hosszu.
administratorilor este prezentată in extenso în 
CV‐urile postate pe site‐ul Societății, Comitetul de audit asistă consiliul de 
www.sif1.ro. administrație în îndeplinirea responsabilităților 

sale în domeniul raportării financiare, al 
Activitatea Consiliului de administrație în controlului intern și al administrării riscului, 
anul 2010 având următoarele responsabilități: 

monitorizarea procesului de raportare 
În anul 2010, Consiliul de administrație s-a financiară; monitorizarea eficacității
întrunit de 16 ori. Convocarea membrilor sistemelor de control intern, de audit intern, 
Consiliului de administrație s-a făcut cu cel după caz, și de management al riscurilor din 
puțin cinci zile înainte de data fixată pentru cadrul societății; monitorizarea auditului 
ședința ordinară. Prezența membrilor statutar al situațiilor financiare anuale și al 
Consiliului de Administrație la ședințele situațiilor financiare anuale consolidate; 
convocate în cursul anului 2010 a fost în verificarea și monitorizarea independenței 
conformitate cu prevederile legale. Toate auditorului statutar sau a firmei de
ședințele au fost prezidate de Președinte. Au audit și, în special, prestarea de servicii 
fost supuse dezbaterilor subiecte și proiecte suplimentare Societății; recomandări către CA 
relevante pentru activitatea Societății. Au fost privind selectarea, numirea, re‐numirea și 
adoptate 62 de hotărâri, cu luarea în înlocuirea auditorului financiar, precum și 
considerare a prevederilor legale, termenii și condițiile remunerării acestuia.
reglementărilor, actelor constitutive și a
procedurilor interne incidente. Hotărârile au Comitetul de audit sprijină consiliul de 
fost luate cu votul „pentru“ al majorității celor administrație în monitorizarea credibilității și 
prezenți, conform prevederilor Statutului. Din integrității informației financiare furnizate de 
analiza modului în care au fost indeplinite, a Societate, în special prin revizuirea relevanței și 
rezultat că toate hotărârile luate au fost consistenței standardelor contabile aplicate de 
îndeplinite. Detalii privind activitatea CA sunt aceasta.
prezentate în Raportul Președintelui CA, care 
ce însoțește raportul anual afișat pe site-ul Conducerea executivă
Societății.

Conducerea executivă a SIF Banat‐Crișana este 
Pentru exercițiul financiar 2010, în conformitate asigurată de trei Conducători, desemnați de
cu prevederile legale, remunerația Consiliul de administrație în conformitate cu 
administratorilor, limitele generale ale tuturor prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004. 
remunerațiilor suplimentare ale membrilor CA Conducătorii desemnați sunt: dl. Ioan Cuzman, 
și limitele generale ale remunerației directorilor dna. Gabriela Grigore și dna. Carmen 
au fost aprobate de AGOA din 30.04.2010. Dumitrescu.

În conformitate cu prevederile Statutului Conducătorii sunt împuterniciți să conducă și 
SIF Banat-Crișana, președintele CA deține și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și 
funcția de Director General. O parte din sunt investiți cu competența de a angaja 
atribuțiile consiliului de administrație sunt răspunderea acesteia.
delegate directorului general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Conducătorii îndeplinesc condițiile generale 
Statutului. Cu excepția Președintelui, niciun alt prevăzute de Legea nr. 31/1990 R pentru 
membru CA nu are funcție executivă. exercitarea acestei funcții, completate cu cele 

instituite de Legea nr. 297/2004 privind piața 
Consiliul de administrație a evaluat de capital și Regulamentul CNVM nr. 15/2004 
independența membrilor săi neexecutivi în și sunt autorizați în această funcție de CNVM 
baza criteriilor prevăzute la art. 138^2 din prin Avizul nr. 7 din 24.01.2006.
Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată și actualizată și a Conducătorii sunt invitați la toate ședințele CA 
Recomandării 16 din Codul de Guvernanță și informează sau raportează consiliului de
Corporativă al BVB. administrație referitor la subiectele înscrise pe 

ordinea de zi.

Guvernanța corporativă (continuare)
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Consiliul de administrație

Ioan Cuzman

Dragoș Bîlteanu Carmen Dumitrescu Gabriela Grigore

Emil Cazan Zoltan Hosszu Ion Stancu

Conducerea executivă

Ioan Cuzman Zoltan Hosszu 
președintele consiliului de administrație și membru al consiliului de administrație
director general • avocat
• economist, doctor în economie • membru în Comitetul de audit
• specializări în management și analiza • membru în CA din 1997, prezentul mandat 
instrumentelor financiare expiră în 2013 
• profesor universitar la Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ din Arad Ion Stancu 
• președinte al CA al SIF Banat-Crișana din membru al consiliului de administrație 
1997, prezentul mandat expiră în 2013 • economist, doctor în economie

• profesor universitar și prorector la Academia 
Emil Cazan de Studii Economice București  
vicepreședinte al consiliului de administrație • membru în Comitetul de audit
• economist, doctor în economie • membru în CA din 2003, prezentul mandat 
• specializări în management, marketing expiră în 2013
internațional, evaluare și proceduri de lichidare 
a societăților comerciale Dragoș Bîlteanu
• profesor titular la Facultatea de Științe membru al consiliului de administrație
Economice din cadrul Universității de Vest din • economist, MBA
Timișoara • auditor financiar, consultant fiscal, practician 
• membru în CA din 2001, prezentul mandat în insolvență
expiră în 2013 • membru în CA din 2010, prezentul mandat 

expiră în 2013

Ioan Cuzman, președintele consiliului de Carmen Dumitrescu, director general 
administrație și director general adjunct - dezvoltare

• inginer, MBA la Case Western Reserve 
Gabriela Grigore, director general adjunct - University School of Management Cleveland, 
operațiuni Ohio, USA
• economist, cu specializări în management • coordonează elaborarea și monitorizarea 
financiar și management de portofoliu planului financiar al companiei, programele de 
• coordonează activitatea investițională pe dezvoltare organizațională, relațiile cu 
piețele financiare, administrarea portofoliului investitorii, activitățile IT, juridice și ale 
SIF Banat-Crișana și activitatea de cercetare Compartimentului Strategie
• este în companie din 1992, de la înființarea • face parte din echipa executivă a companiei 
acesteia; din anul 2004 ocupă poziția de din 1993, iar din 1999 ocupă poziția de 
director general adjunct - operațiuni director general adjunct

Conducerea SIF Banat-Crișana
autorizați în această funcție de CNVM prin Comitetul de audit
Atestatele nr. 112, 113, 114 și 115, din 
17.06.2009 și Atestatul nr. 45 din 18.03.2010. În cadrul consiliului de administrație a fost 

creat, cu funcție consultativă, un comitet de 
Nu au existat și nu există acorduri, înțelegeri audit format din doi membri neexecutivi ai 
sau legături de familie între administratori și o consiliului de administrație, în conformitate cu 
altă persoană care să fi condus la numirea prevederile legale. Din componența acestui 
administratorilor în această funcție. comitet, la 31.12.2010 făceau parte dl. Ion 
Calificarea și experiența profesională a Stancu și dl. Zoltan Hosszu.
administratorilor este prezentată in extenso în 
CV‐urile postate pe site‐ul Societății, Comitetul de audit asistă consiliul de 
www.sif1.ro. administrație în îndeplinirea responsabilităților 

sale în domeniul raportării financiare, al 
Activitatea Consiliului de administrație în controlului intern și al administrării riscului, 
anul 2010 având următoarele responsabilități: 

monitorizarea procesului de raportare 
În anul 2010, Consiliul de administrație s-a financiară; monitorizarea eficacității
întrunit de 16 ori. Convocarea membrilor sistemelor de control intern, de audit intern, 
Consiliului de administrație s-a făcut cu cel după caz, și de management al riscurilor din 
puțin cinci zile înainte de data fixată pentru cadrul societății; monitorizarea auditului 
ședința ordinară. Prezența membrilor statutar al situațiilor financiare anuale și al 
Consiliului de Administrație la ședințele situațiilor financiare anuale consolidate; 
convocate în cursul anului 2010 a fost în verificarea și monitorizarea independenței 
conformitate cu prevederile legale. Toate auditorului statutar sau a firmei de
ședințele au fost prezidate de Președinte. Au audit și, în special, prestarea de servicii 
fost supuse dezbaterilor subiecte și proiecte suplimentare Societății; recomandări către CA 
relevante pentru activitatea Societății. Au fost privind selectarea, numirea, re‐numirea și 
adoptate 62 de hotărâri, cu luarea în înlocuirea auditorului financiar, precum și 
considerare a prevederilor legale, termenii și condițiile remunerării acestuia.
reglementărilor, actelor constitutive și a
procedurilor interne incidente. Hotărârile au Comitetul de audit sprijină consiliul de 
fost luate cu votul „pentru“ al majorității celor administrație în monitorizarea credibilității și 
prezenți, conform prevederilor Statutului. Din integrității informației financiare furnizate de 
analiza modului în care au fost indeplinite, a Societate, în special prin revizuirea relevanței și 
rezultat că toate hotărârile luate au fost consistenței standardelor contabile aplicate de 
îndeplinite. Detalii privind activitatea CA sunt aceasta.
prezentate în Raportul Președintelui CA, care 
ce însoțește raportul anual afișat pe site-ul Conducerea executivă
Societății.

Conducerea executivă a SIF Banat‐Crișana este 
Pentru exercițiul financiar 2010, în conformitate asigurată de trei Conducători, desemnați de
cu prevederile legale, remunerația Consiliul de administrație în conformitate cu 
administratorilor, limitele generale ale tuturor prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004. 
remunerațiilor suplimentare ale membrilor CA Conducătorii desemnați sunt: dl. Ioan Cuzman, 
și limitele generale ale remunerației directorilor dna. Gabriela Grigore și dna. Carmen 
au fost aprobate de AGOA din 30.04.2010. Dumitrescu.

În conformitate cu prevederile Statutului Conducătorii sunt împuterniciți să conducă și 
SIF Banat-Crișana, președintele CA deține și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și 
funcția de Director General. O parte din sunt investiți cu competența de a angaja 
atribuțiile consiliului de administrație sunt răspunderea acesteia.
delegate directorului general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Conducătorii îndeplinesc condițiile generale 
Statutului. Cu excepția Președintelui, niciun alt prevăzute de Legea nr. 31/1990 R pentru 
membru CA nu are funcție executivă. exercitarea acestei funcții, completate cu cele 

instituite de Legea nr. 297/2004 privind piața 
Consiliul de administrație a evaluat de capital și Regulamentul CNVM nr. 15/2004 
independența membrilor săi neexecutivi în și sunt autorizați în această funcție de CNVM 
baza criteriilor prevăzute la art. 138^2 din prin Avizul nr. 7 din 24.01.2006.
Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată și actualizată și a Conducătorii sunt invitați la toate ședințele CA 
Recomandării 16 din Codul de Guvernanță și informează sau raportează consiliului de
Corporativă al BVB. administrație referitor la subiectele înscrise pe 

ordinea de zi.
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Drepturile acționarilor persoanelor care acționează sau se prezumă 
că acționează concertat și ale căror dețineri 
cumulate depășesc 1% din capitalul social al 

SIF Banat‐Crișana asigură un tratament SIF Banat‐Crișana, suspendarea exercitării 
echitabil tuturor acționarilor, inclusiv dreptului de vot în cadrul AGA operează pro 
acționarilor minoritari și străini, în conformitate rata.
cu prevederile legale și ale Statutului Societății.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
La data de 31.12.2010, conform datelor Acționarilor din 30.04.2010, Consiliul de 
comunicate de Depozitarul Central S.A. administrație a aprobat proceduri privind 
București, SIF Banat‐Crișana avea un număr de organizarea și desfășurarea ordonată și 
5.834.485 de acționari. eficientă a lucrărilor AGA, în conformitate cu 

prevederile legale și reglementările CNVM 
incidente. Au fost puse la 
dispoziția acționarilor, la sediul 
Societății și afișate pe site‐ul 
propriu, informațiile și materialele 
referitoare la adunarea generală: 
convocatorul AGA, materialele 
informative și documentele 
supuse dezbaterilor și aprobărilor 
AGA, procedurile de participare și 
de vot, formularele de procură 
specială și buletinele de vot prin 
corespondență, hotărârile 
adoptate de AGA și rezultatul 
votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. Toți membrii 

consiliului de administrație, conducerea SIF Banat‐Crișana respectă drepturile executivă și reprezentanți ai auditorului extern acționarilor săi, punând la dispoziția acestora au fost prezenți la ședința adunării generale, informații relevante și actuale, astfel încât fiind pregătiți să clarifice orice întrebare aceștia să‐și exercite drepturile de o manieră relevantă a acționarilor în legătură cu echitabilă. Informațiile referitoare la activitatea activitatea Societății. Societății, considerate a influența prețul 
acțiunilor la Bursă, fac obiectul unor rapoarte 
curente sau comunicate transmise în 24 de ore Toți acționarii existenți la data de înregistrare 
pieței, fiind puse imediat la dispoziția au dreptul la dividendele aprobate de 
investitorilor pe site‐ul BVB ( www.bvb.ro) și pe adunarea generală ordinară a acționarilor 
site‐ul propriu (www.sif1.ro). Site‐ul Societății Societății. Plata dividendelor se efectuează în 
reprezintă o platformă utilă de comunicare cu conformitate cu prevederile legale și hotărârile 
acționarii. În secțiunea dedicată relației cu adunării generale.
investitorii sunt găzduite informații de interes 
pentru acționari și sunt disponibile, în limbile 
română și engleză, toate comunicatele și La data de 18.05.2010, data de înregistrare 
rapoartele referitoare la activitatea companiei. pentru AGOA din 30.04.2010, 
Pentru a se asigura accesul egal la informație SIF Banat‐Crișana a avut un număr de 
al investitorilor, postarea pe site‐ul Societății a 5.842.436 acționari cu drept de dividend. S‐au 
rapoartelor și comunicatelor adresate utilizat ca modalități de plată a dividendelor: 
participanților la piață se face după ce au fost plăți prin casierie (pentru acționari persoane 
postate pe site‐ul operatorului de piață, BVB. fizice); plăți prin virament (pentru acționari 

persoane fizice și juridice); plăți prin mandat 
poștal (pentru persoane fizice rezidente cu 

Societatea depune toate diligențele pentru a dețineri intre 200 și 5.000 de acțiuni). Toate 
facilita participarea acționarilor la lucrările informațiile legate de plata dividendelor 
adunărilor generale ale acționarilor. Acționarii (hotărâri AGA, modalități, proceduri și 
SIF Banat‐Crișana au posibilitatea participării la perioade de plată) au fost aduse la cunoștința 
AGA direct, prin reprezentant pe bază de acționarilor conform cerințelor legale de 
procură specială sau pot vota prin informare (presă, site-ul Societății, sistemul 
corespondență (prin poștă sau varianta de vot electronic al BVB și CNVM). 
electronic pe site-ului Societății).

În conformitate cu dispozițiile art. 286^1 alin. 1 
Structura organizației care asigură relația cu și 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
acționarii și alte categorii de public interesat capital, în cadrul AGA, exercițiul dreptului de 
este Compartimentul Comunicare și Relații vot pentru acțiunile deținute cu depășirea 
cu Investitorii. Date de contact: adresa: Calea pragului de 1% din capitalul social al 
Victoriei 35A, Arad 310158, Romania, tel/fax: SIF Banat‐Crișana de către un acționar, singur 
0257 304 446, email: comunicare@sif1.rosau împreună cu persoanele cu care 

acționează sau se prezumă că acționează în 
mod concertat, este suspendat. În cazul 
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Guvernanța corporativă (continuare)

Structura acționariatului SIF Banat-Crișana, în funcție de 
dețineri, la 31 decembrie 2010

5.832.448 p ersoane fizice române

1.581 persoane fizice nerezidente

371 persoane juridice române

85 persoane juridice nerezidente

52,36%

0,67%

19,67%

27,30%

Guvernanța corporativă (continuare)

Transparență, raportare financiară, control nr. 3521/29.12.2005 și este înregistrat în 
intern și administrarea riscului Registrul CNVM cu nr. PFR13/RCCI/020033. 

Raportul de control intern este prezentat
SIF Banat‐Crișana acordă o importanță la pagina 23 din raportul anual.
deosebită transparenței în comunicare. 
Considerând că încrederea publicului este Conflictul de interese și tranzacțiile cu 
esențială pentru funcționarea companiei, persoanele implicate
SIF Banat‐Crișana face din politica sa de 
comunicare un angajament explicit și reciproc Consiliul de administrație a adoptat soluții 
între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea operaționale pentru a facilita identificarea și 
obligațiilor de raportare și transparența soluționarea adecvată a situațiilor în care un 
comunicării sunt modalități prin care se câștigă administrator sau un angajat are un interes 
încrederea, construind relații durabile și material în nume propriu sau în numele unor 
reciproc avantajoase cu stakeholderii. terți.
SIF Banat‐Crișana are în vedere asigurarea unei 
raportări continue și periodice către piață și Fiecare membru CA se asigură de evitarea 
CNVM într-o manieră obiectivă și integră, care oricărui conflict direct sau indirect de interese 
să cuprindă toate aspectele importante ale cu SIF Banat-Crișana sau societățile controlate 
activității companiei, situația financiară, de aceasta. În măsura în care apare un conflict 
politicile contabile aplicate, performanțele de interese, administratorul în cauză are 
înregistrate. obligația de a informa CA și se abține de la 

dezbaterile și votul asupra chestiunilor 
Situația informațiilor publicate sau puse la respective.
dispoziția publicului de către SIF Banat‐Crișana 
în perioada ianuarie – decembrie 2010 este Consiliul de administrație a adoptat un Cod de 
prezentată în anexa 3 a raportului anual postat etică și de conduită în afaceri, care cuprinde 
pe site-ul Societății. În cursul anului 2010 au o serie de reguli obligatorii pentru conducere și 
fost întocmite rapoarte și comunicate de presă angajați în scopul protejării interesului 
referitoare la rezultatele financiare, convocarea acționarilor SIF Banat-Crișana și a integrității 
și hotărârile AGA, raportare periodică (lunară, pieței. Codul prevede reguli clare privind: 
trimestrială, semestrială, anuală), litigii, conformarea la cerințele legale și respectarea 
tranzacții semnificative, distribuire dividende procedurilor interne, conflictul de interese, 
etc. Informațiile ce au făcut obiectul confidențialitatea datelor și informațiilor, 
raportărilor obligatorii – rapoartele curente și regimul informațiilor privilegiate, tranzacțiile 
cele periodice ‐ au fost prezentate și pe site‐ul interzise, tranzacțiile insiderilor, abținerea
companiei, www.sif1.ro, în limbile română și de la acțiuni de manipulare a pieței.
engleză.

În conformitate cu prevederile Legii 
În sistemul de raportare financiară pentru anul nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM 
2010, SIF Banat-Crișana a respectat nr. 1/2006, persoanele inițiate și persoanele cu 
Reglementările Contabile conforme cu acces la informații privilegiate referitoare la 
Directiva a IV‐a a CEE aplicabile entităților SIF Banat-Crișana au obligația să notifice 
autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și Societatea cu privire la orice 
CNVM, aprobate prin Ordinul Președintelui tranzacție cu acțiuni SIF Banat-Crișana. 
CNVM nr. 75/2005, modificat de Ordinul Notificările sunt publicate pe site-ul BVB și pe 
nr. 11/2009 și care se aplică împreună cu Legea site-ul Societății.
contabilității nr. 82/1991 (republicată și
modificată). Regimul informației corporative

În conformitate cu prevederile legale, situațiile Membrii consiliului de administrație, directorii și 
financiar‐contabile și cele privind operațiunile angajații SIF Banat-Crișana au obligația să 
SIF Banat‐Crișana sunt auditate de firma KPMG păstreze confidențialitatea documentelor și 
Audit S.R.L, auditor financiar independent, informațiilor corporative și să respecte Codul 
numit de adunarea generală a acționarilor din de etică și conduită în afaceri și procedurile 
25.04.2009 pentru o perioadă de doi ani. aprobate de consiliul de administrație 

referitoare la regimul informațiilor corporative.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliul de administrație a adoptat proceduri 
CNVM nr. 15/2004, Consiliul de administrație a privind circuitul intern și dezvăluirea către terți 
înființat în subordinea sa un Compartiment de a documentelor și informației referitoare la 
Control Intern, care are rolul de a supraveghea SIF Banat‐Crișana, acordând o importanță 
respectarea de către Societate și angajații săi a specială regimului informațiilor privilegiate, așa 
legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și cum sunt acestea definite de Legea 
procedurilor incidente pieței de capital, precum nr. 297/2004, care pot influența evoluția 
și a regulilor și procedurilor interne ale prețului de piață al acțiunilor emise de 
Societății. Reprezentantul Compartimentului de Societate.
Control este autorizat de CNVM prin Decizia 
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Drepturile acționarilor persoanelor care acționează sau se prezumă 
că acționează concertat și ale căror dețineri 
cumulate depășesc 1% din capitalul social al 

SIF Banat‐Crișana asigură un tratament SIF Banat‐Crișana, suspendarea exercitării 
echitabil tuturor acționarilor, inclusiv dreptului de vot în cadrul AGA operează pro 
acționarilor minoritari și străini, în conformitate rata.
cu prevederile legale și ale Statutului Societății.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
La data de 31.12.2010, conform datelor Acționarilor din 30.04.2010, Consiliul de 
comunicate de Depozitarul Central S.A. administrație a aprobat proceduri privind 
București, SIF Banat‐Crișana avea un număr de organizarea și desfășurarea ordonată și 
5.834.485 de acționari. eficientă a lucrărilor AGA, în conformitate cu 

prevederile legale și reglementările CNVM 
incidente. Au fost puse la 
dispoziția acționarilor, la sediul 
Societății și afișate pe site‐ul 
propriu, informațiile și materialele 
referitoare la adunarea generală: 
convocatorul AGA, materialele 
informative și documentele 
supuse dezbaterilor și aprobărilor 
AGA, procedurile de participare și 
de vot, formularele de procură 
specială și buletinele de vot prin 
corespondență, hotărârile 
adoptate de AGA și rezultatul 
votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. Toți membrii 

consiliului de administrație, conducerea SIF Banat‐Crișana respectă drepturile executivă și reprezentanți ai auditorului extern acționarilor săi, punând la dispoziția acestora au fost prezenți la ședința adunării generale, informații relevante și actuale, astfel încât fiind pregătiți să clarifice orice întrebare aceștia să‐și exercite drepturile de o manieră relevantă a acționarilor în legătură cu echitabilă. Informațiile referitoare la activitatea activitatea Societății. Societății, considerate a influența prețul 
acțiunilor la Bursă, fac obiectul unor rapoarte 
curente sau comunicate transmise în 24 de ore Toți acționarii existenți la data de înregistrare 
pieței, fiind puse imediat la dispoziția au dreptul la dividendele aprobate de 
investitorilor pe site‐ul BVB ( www.bvb.ro) și pe adunarea generală ordinară a acționarilor 
site‐ul propriu (www.sif1.ro). Site‐ul Societății Societății. Plata dividendelor se efectuează în 
reprezintă o platformă utilă de comunicare cu conformitate cu prevederile legale și hotărârile 
acționarii. În secțiunea dedicată relației cu adunării generale.
investitorii sunt găzduite informații de interes 
pentru acționari și sunt disponibile, în limbile 
română și engleză, toate comunicatele și La data de 18.05.2010, data de înregistrare 
rapoartele referitoare la activitatea companiei. pentru AGOA din 30.04.2010, 
Pentru a se asigura accesul egal la informație SIF Banat‐Crișana a avut un număr de 
al investitorilor, postarea pe site‐ul Societății a 5.842.436 acționari cu drept de dividend. S‐au 
rapoartelor și comunicatelor adresate utilizat ca modalități de plată a dividendelor: 
participanților la piață se face după ce au fost plăți prin casierie (pentru acționari persoane 
postate pe site‐ul operatorului de piață, BVB. fizice); plăți prin virament (pentru acționari 

persoane fizice și juridice); plăți prin mandat 
poștal (pentru persoane fizice rezidente cu 

Societatea depune toate diligențele pentru a dețineri intre 200 și 5.000 de acțiuni). Toate 
facilita participarea acționarilor la lucrările informațiile legate de plata dividendelor 
adunărilor generale ale acționarilor. Acționarii (hotărâri AGA, modalități, proceduri și 
SIF Banat‐Crișana au posibilitatea participării la perioade de plată) au fost aduse la cunoștința 
AGA direct, prin reprezentant pe bază de acționarilor conform cerințelor legale de 
procură specială sau pot vota prin informare (presă, site-ul Societății, sistemul 
corespondență (prin poștă sau varianta de vot electronic al BVB și CNVM). 
electronic pe site-ului Societății).

În conformitate cu dispozițiile art. 286^1 alin. 1 
Structura organizației care asigură relația cu și 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
acționarii și alte categorii de public interesat capital, în cadrul AGA, exercițiul dreptului de 
este Compartimentul Comunicare și Relații vot pentru acțiunile deținute cu depășirea 
cu Investitorii. Date de contact: adresa: Calea pragului de 1% din capitalul social al 
Victoriei 35A, Arad 310158, Romania, tel/fax: SIF Banat‐Crișana de către un acționar, singur 
0257 304 446, email: comunicare@sif1.rosau împreună cu persoanele cu care 

acționează sau se prezumă că acționează în 
mod concertat, este suspendat. În cazul 
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Guvernanța corporativă (continuare)

Structura acționariatului SIF Banat-Crișana, în funcție de 
dețineri, la 31 decembrie 2010

5.832.448 p ersoane fizice române

1.581 persoane fizice nerezidente

371 persoane juridice române

85 persoane juridice nerezidente

52,36%

0,67%

19,67%

27,30%

Guvernanța corporativă (continuare)

Transparență, raportare financiară, control nr. 3521/29.12.2005 și este înregistrat în 
intern și administrarea riscului Registrul CNVM cu nr. PFR13/RCCI/020033. 

Raportul de control intern este prezentat
SIF Banat‐Crișana acordă o importanță la pagina 23 din raportul anual.
deosebită transparenței în comunicare. 
Considerând că încrederea publicului este Conflictul de interese și tranzacțiile cu 
esențială pentru funcționarea companiei, persoanele implicate
SIF Banat‐Crișana face din politica sa de 
comunicare un angajament explicit și reciproc Consiliul de administrație a adoptat soluții 
între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea operaționale pentru a facilita identificarea și 
obligațiilor de raportare și transparența soluționarea adecvată a situațiilor în care un 
comunicării sunt modalități prin care se câștigă administrator sau un angajat are un interes 
încrederea, construind relații durabile și material în nume propriu sau în numele unor 
reciproc avantajoase cu stakeholderii. terți.
SIF Banat‐Crișana are în vedere asigurarea unei 
raportări continue și periodice către piață și Fiecare membru CA se asigură de evitarea 
CNVM într-o manieră obiectivă și integră, care oricărui conflict direct sau indirect de interese 
să cuprindă toate aspectele importante ale cu SIF Banat-Crișana sau societățile controlate 
activității companiei, situația financiară, de aceasta. În măsura în care apare un conflict 
politicile contabile aplicate, performanțele de interese, administratorul în cauză are 
înregistrate. obligația de a informa CA și se abține de la 

dezbaterile și votul asupra chestiunilor 
Situația informațiilor publicate sau puse la respective.
dispoziția publicului de către SIF Banat‐Crișana 
în perioada ianuarie – decembrie 2010 este Consiliul de administrație a adoptat un Cod de 
prezentată în anexa 3 a raportului anual postat etică și de conduită în afaceri, care cuprinde 
pe site-ul Societății. În cursul anului 2010 au o serie de reguli obligatorii pentru conducere și 
fost întocmite rapoarte și comunicate de presă angajați în scopul protejării interesului 
referitoare la rezultatele financiare, convocarea acționarilor SIF Banat-Crișana și a integrității 
și hotărârile AGA, raportare periodică (lunară, pieței. Codul prevede reguli clare privind: 
trimestrială, semestrială, anuală), litigii, conformarea la cerințele legale și respectarea 
tranzacții semnificative, distribuire dividende procedurilor interne, conflictul de interese, 
etc. Informațiile ce au făcut obiectul confidențialitatea datelor și informațiilor, 
raportărilor obligatorii – rapoartele curente și regimul informațiilor privilegiate, tranzacțiile 
cele periodice ‐ au fost prezentate și pe site‐ul interzise, tranzacțiile insiderilor, abținerea
companiei, www.sif1.ro, în limbile română și de la acțiuni de manipulare a pieței.
engleză.

În conformitate cu prevederile Legii 
În sistemul de raportare financiară pentru anul nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM 
2010, SIF Banat-Crișana a respectat nr. 1/2006, persoanele inițiate și persoanele cu 
Reglementările Contabile conforme cu acces la informații privilegiate referitoare la 
Directiva a IV‐a a CEE aplicabile entităților SIF Banat-Crișana au obligația să notifice 
autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și Societatea cu privire la orice 
CNVM, aprobate prin Ordinul Președintelui tranzacție cu acțiuni SIF Banat-Crișana. 
CNVM nr. 75/2005, modificat de Ordinul Notificările sunt publicate pe site-ul BVB și pe 
nr. 11/2009 și care se aplică împreună cu Legea site-ul Societății.
contabilității nr. 82/1991 (republicată și
modificată). Regimul informației corporative

În conformitate cu prevederile legale, situațiile Membrii consiliului de administrație, directorii și 
financiar‐contabile și cele privind operațiunile angajații SIF Banat-Crișana au obligația să 
SIF Banat‐Crișana sunt auditate de firma KPMG păstreze confidențialitatea documentelor și 
Audit S.R.L, auditor financiar independent, informațiilor corporative și să respecte Codul 
numit de adunarea generală a acționarilor din de etică și conduită în afaceri și procedurile 
25.04.2009 pentru o perioadă de doi ani. aprobate de consiliul de administrație 

referitoare la regimul informațiilor corporative.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliul de administrație a adoptat proceduri 
CNVM nr. 15/2004, Consiliul de administrație a privind circuitul intern și dezvăluirea către terți 
înființat în subordinea sa un Compartiment de a documentelor și informației referitoare la 
Control Intern, care are rolul de a supraveghea SIF Banat‐Crișana, acordând o importanță 
respectarea de către Societate și angajații săi a specială regimului informațiilor privilegiate, așa 
legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și cum sunt acestea definite de Legea 
procedurilor incidente pieței de capital, precum nr. 297/2004, care pot influența evoluția 
și a regulilor și procedurilor interne ale prețului de piață al acțiunilor emise de 
Societății. Reprezentantul Compartimentului de Societate.
Control este autorizat de CNVM prin Decizia 
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Totodată, numărul total de debitori cu restanțe Piața de capital
(persoane fizice și juridice) a crescu de la 
235.740 la finele lui 2009 până la 243.041 la Piața de capital din România a avut o evoluție 
sfârșitul lui 2010. mixtă, cu o creștere (RON) de 14,6% a indicelui 

BET-C, dar și cu scădere de 7,98% a indicelui 
Piața valutară BET‐FI, respectiv de 24,98% a indicelui 

RASDAQ‐C. 
În anul 2010 euro a cunoscut o apreciere față 
de leu de la 4,2265 lei pentru 1 euro la Evoluția indicelui BET al BVB, de +12,32%,  
04.01.2010 până la 4,2848 lei pentru 1 euro la plasează Bursa de Valori București pe poziția 
finele anului, respectiv +1,37%. 45 din cele 81 de burse din lume în cursul 

anului 2010 (conform unei analize Bespoke 
Dolarul a înregistrat o apreciere mai puternică Investment Group).
față de leu, de la 2,9401 lei pentru 1 USD la 
04.01.2010 până la 3,2045 lei pentru 1 USD la Multiplul PER pentru piața BVB a scăzut 
finele anului, respectiv +8,99%. semnificativ în 2010 față de 2009, de la 14,42 

la 10,74; multiplul PBV a crescut ușor de la 1,04 
la 1,08 în timp ce randamentul dividendului a 
scăzut de la 2,81% în 2009 la 1,87% în 2010.

 
Rata medie anuală a inflaţiei (IPC) 

(eurostat) 
2009 2010 

        UE (27 de ţări)  1% 2,1% 

        Zona euro (17 ţări)  0,3% 1,6% 

        România  5,6% 6,1% 

 
Evoluţia PIB (eurostat) 2009 2010 

        UE (27 de ţări) -4,3% 1,8% 

        Zona euro (17 ţări) -4,1% 1,7% 

        România -7,1% -1,3% 

Indicatori macroeconomici 2010 era de 72,01 miliarde euro, din care 
împrumuturile de la FMI se cifrau la 9,08 

Produsul intern brut (PIB) a avut o scădere în miliarde euro.
2010, serie brută, de numai 1,3% deși Comisia 
Națională de Prognoză (CNP) estimase o Împrumuturile pe termen lung ale României, 
diminuare a sa de 1,9%, în linie cu previziunile denominate în valută, au înregistrat 
Fondului Monetar International (FMI). Conform următoarele ratinguri (sursa mfinante.ro) 
datelor din buletinele BNR, PIB în T4 2010 a acordate de agențiile internaționale de profil: 
fost, în termeni reali, mai mare cu 0,1% BB+ perspectivă stabilă, februarie 2010 din 
comparativ cu T3 2010 (date ajustate sezonier). partea Fitch și BB+ perspectivă stabilă, martie 
Față de trimestrul corespunzător din anul 2009, 2010 din partea Standard & Poor's.
PIB a înregistrat însă o scădere cu 0,6% pe 
seria brută. Din împrumutul de 12,9 miliarde de euro de la 

Fondul Monetar International, din cadrul 
actualului acord de credit al României cu 
instituțiile internaționale, 9,5 miliarde euro au 
mers către BNR și 2,4 miliarde de euro către 
Ministerul de Finanțe. Ultima tranșă, de un 
miliard de euro de la FMI, care urma să intre la 
BNR, va fi considerată de tip „precautionary” și 

Rata inflației la sfârșitul perioadei, decembrie nu va mai fi trasă pentru că rezervele sunt la 
2010/decembrie 2009 a fost de 7,96% (sursa un nivel acceptabil.
bnr.ro). Rata medie anuală a inflației a fost de 
6,1%, cea mai mare din Uniunea Europeană Datele Băncii Naționale a României arată că 
(27), unde media a fost de 2,1% (sursa investițiile străine directe nete (ISD) au totalizat 
Eurostat). Cum ținta de inflație a BNR pentru în 2010 2,552 miliarde de euro. Volumul 
2010 a fost de 3,5% ± 1 punct procentual, investițiilor directe, net, a scăzut cu 28,19% față 
acest obiectiv nu a fost atins. de 2009, când s‐a înregistrat un nivel de 3,554 

miliarde de euro. 

Piața monetară și piața creditului

Rata dobânzii de politică monetară s-a înscris 
pe un trend clar de reducere, la 31.12.2010 
fiind de numai 6,25%. Acest trend a fost 

Rata șomajului înregistrat în luna decembrie a adoptat de BNR ca o condiție necesară pentru 
fost de 6,87%, față de 7,8% în aceeași lună a reducerea dobânzilor bancare și stimularea 
anului 2009. Numărul total al șomerilor procesului de creditare.
înregistrați în evidentele agențiilor județene 
pentru ocuparea forței de muncă a fost în Ponderea creditelor restante și îndoielnice în 
decembrie de 626.960 de persoane (sursa total portofoliu credite, valori nete, a crescut 
anofm.ro). alarmant la finele lui 2010 până la 2,23% de la 

numai 1,45% la sfârșitul lui 2009. În volum 
Datoria externă totală a României a urcat în absolut, suma restanțelor totale în sistemul 
2010 până la 90,76 miliarde euro. Datoria bancar românesc era în decembrie 2010 de 
externă pe termen mediu și lung la finele lui 15,03 miliarde lei față de decembrie 2009. 

Mediul economic 13 

Responsabilitatea socială unor standarde de siguranță la locul de muncă, 
adoptarea unor proceduri de bună 

SIF Banat‐Crișana își asumă responsabilități nu administrare a problemelor de mediu și prin 
doar față de investitori, ci și față de proiecte de implicare în comunitate.
comunitățile din proximitatea sa și față de 
celelalte grupuri implicate în sau afectate de În anul 2010, SIF Banat‐Crișana a susținut 
activitățile ei. financiar o serie de proiecte organizate la nivel 

local în domeniul sănătății, educației și 
Responsabilitatea socială se manifestă printr‐o sportului.
gestiune responsabilă a angajaților, asigurarea 
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anofm.ro). alarmant la finele lui 2010 până la 2,23% de la 

numai 1,45% la sfârșitul lui 2009. În volum 
Datoria externă totală a României a urcat în absolut, suma restanțelor totale în sistemul 
2010 până la 90,76 miliarde euro. Datoria bancar românesc era în decembrie 2010 de 
externă pe termen mediu și lung la finele lui 15,03 miliarde lei față de decembrie 2009. 
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 2009 2010 
Variaţie 

anuală 

Valoarea portofoliului* (lei) 1.472.841.215 1.303.991.852 88,54% 

Veniturile din vânzări de acţiuni (lei) 63.054.973 34.087.412 54,06% 

Profitul aferent vânzărilor (lei) 19.805.648 17.236.881 87,03% 

Veniturile din dividende** (lei)  72.785.657  13.012.833  17,88% 

Valoarea investiţiilor  (lei) 24.049.835 33.217.974 138,12% 

Numărul societăţilor din portofoliu 305 277 90,82% 

 

Veniturile din dividende au depășit nivelul vânzare și finalizării unor operațiuni de 
prognozat pentru 2010 (în BVC 2010: 11,2 mil retragere sau lichidare.
lei).

La 31.12.2010, raportat la valoarea de piață a 
Volumul redus al dividendelor încasate de la portofoliului de acțiuni, ponderile cele mai 
societățile din portofoliu, de numai 18% semnificative în structura portofoliului au fost 
comparativ cu 2009, s-a datorat în parte deținute de sectorul financiar-bancar (60,73%), 
deciziei BCR de capitalizare a profitului și sectorul turism și alimentație publică (8,32%) și 
nedistribuirea de dividende. sectorul comerț-imobiliare (8,19%).

Investițiile efectuate în 2010 au depășit cu 38% Sectorul financiar-bancar a deținut poziția cea 
volumul celor din 2009, fiind continuată mai importantă în portofoliu. Valoarea 
politica investițională prudentă din ultimii doi participațiilor a înregistrat însă o ușoară 
ani și orientarea spre emitenți cu scădere față de 2009, în principal cauzată de 
potențial de creștere și venit. deprecierea la finalul anului 2010 a valorii 

bursiere a acțiunilor BRD și Banca Transilvania.
Numărul participațiilor din portofoliu s-a redus 
cu 28 de emitenți, ca rezultat al tranzacțiilor de

Indicatori realizați

Structura portofoliului 
în funcție de domeniul de activitate al emitenților

*calculată conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 și a dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/2010 și 21/2010

** reprezintă numai dividendele în numerar aferente exerciţiului financiar precedent

 
Domeniul de activitate 

Număr  emitenţi Valoarea de piaţă a portofoliului (lei) 

2009 2010 31.12.2009 31.12.2010 

Financiar-bancar 13 13 823.094.419 791.907.748 

Turism şi alimentaţie publică 11 11 257.222.541 108.540.985 

Comerţ şi imobiliare 55 51 99.034.734 106.850.718 

Industrii diverse (constr. 

metalice, maşini şi echip. ş.a.)                    
34 33 94.327.929 103.796.385 

Celuloză şi hârtie 8 8 47.734.105 51.741.037 

Farmaceutice 5 3 41.718.828 39.288.575 

Chimie şi mase plastice 8 10 26.702.796 25.794.656 

Energie şi utilităţi 9 9 25.363.962 26.350.278 

Metalurgie 9 7 14.059.593 11.786.998 

Prelucrarea lemnului 57 51 11.767.108 11.980.367 

Construcţii 13 10 9.516.895 7.414.382 

Industria alimentară 10 8 3.805.269 4.611.110 

Agricultură 34 28 1.134.502 57.728 

Alte domenii 39 35 17.358.534 13.870.885 

Total 305 277 1.472.841.215 1.303.991.852 

Analiza portofoliului administrat

 31 decembrie 2009 31 decembrie 2010 variaţie 

 
lei 

pondere 

în activ 
lei 

pondere 

în activ 

anuală 

Titluri de stat,  

certif. de trezorerie 
2.431.442 0,15% 15.215.408 1,07% 525,78% 

Disponibil 331.437 0,02% 553.518 0,04% 67,01% 

Creanţe 3.362.920 0,21% 4.950.431 0,35% 47,21% 

Depozite bancare 126.541.975 7,84% 92.822.065 6,51% -26,65% 

Obligaţiuni municipale 37.677 0,00% 13.456 0,00% -64,29% 

Obligaţiuni soc. com. 2.055.925 0,13% 1.042.647 0,07% -49,29% 

Acţiuni listate 1.033.515.053 64,01% 834.208.524 58,55% -19,28% 

Acţiuni nelistate 439.326.162 27,21% 469.783.328 32,97% 6,93% 

Alte active 6.906.341 0,43% 6.157.167 0,43% -10,85% 

Total activ 1.614.508.931 100% 1.424.746.545 100% -11,75% 

Total datorii 72.979.995 4,52% 63.337.064 4,45% -13,21% 

Activ net 1.541.528.936 95,48% 1.361.409.481 95,55% -11,68% 
VUAN  
(valoare activ net/acţiune) 2,8087  2,4805  -11,69% 

 

Evoluția valorii activelor administrate

*valoare calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și certificată de ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala București 

(depozitarul activelor SIF Banat-Crișana)

Activele administrate de SIF Banat‐Crișana s‐au Portofoliul de acțiuni
încadrat pe tot parcursul anului 2010 în limitele
prudențiale de deținere admise de Legea În contextul economic general, SIF Banat-
nr. 297/2004 și de Regulamentul CNVM Crișana s-a focalizat pe o administrare eficientă 
nr. 15/2004. și prudentă a portofoliului cu atenție sporită pe 

reducerea riscului asociat.
La 31.12.2010, valoarea totală a activelor 
administrate de SIF Banat‐Crișana a fost de La 31.12.2010 portofoliul de acțiuni 
1.424,7 milioane lei, înregistrând o evoluție reprezenta 91,52% din valoarea totală a 
negativă cu 11,75% comparativ cu anul 2009. activelor administrate și s‐a încadrat pe tot 

parcursul anului 2010 în limitele prudențiale de 
Analiza comparată a structurii portofoliului de deținere admise de Legea nr. 297/2004 și de 
active la 31.12.2010 față de 31.12.2009 relevă Regulamentul CNVM nr. 15/2004.
ca aspecte semnificative:

• o creștere ușoară a ponderii titlurilor de La sfârșitul anului 2010, valoarea portofoliului 
stat în totalul activului, ca rezultat al strategiei de acțiuni era mai redusă, pe ansamblu, cu 
investiționale de diversificare prudentă a 11,46% comparativ cu 2009, scădere 
portofoliului; determinată în principal de evoluția negativă a 

• o diminuare cu 19,28% a valorii cotațiilor bursiere pentru unele titluri cu 
acțiunilor listate, ca urmare a deprecierii pondere importantă în portofoliu.
cotațiilor la unele titluri tranzacționate la BVB;

• o creștere cu 6,93% a valorii acțiunilor Veniturile din vânzări de acțiuni au fost sub 
nelistate, determinată în principal de evoluția nivelul celor din 2009, dar au urmărit 
pozitivă a capitalurilor proprii ale băncilor din obiectivele previzionate în planul financiar 
portofoliu, care au o ponderea substanțială în pentru 2010. 
această categorie de active.

Principalii factori care au influențat negativ 
Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, volumul vânzărilor în 2010 au fost lichiditatea 
calculată în baza reglementărilor CNVM, a redusă a pieței (BVB) și cotațiile scăzute care 
atins valoarea de 1.361,4 milioane lei la puteau genera riscul înregistrării unor venituri 
31.12.2010, în scădere cu 11,68% față de sub nivelul costurilor cu titlurile cedate.
sfârșitul anului 2009.

Profitul aferent vânzărilor din anul 2010, chiar 
La 31.12.2010, activul net pe acțiune (VUAN)  dacă valoric a fost sub nivelul din 2009, a oferit
s-a situat la valoarea de 2,4805 lei, față de un randament superior, de 50,5%, comparativ 
2,8087 lei/acțiune la 31.12.2009. cu cel de 31,4% în 2009.

SIF Banat-Crișana Raport anual 2010 SIF Banat-Crișana Raport anual 2010
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Variaţie 

anuală 

Valoarea portofoliului* (lei) 1.472.841.215 1.303.991.852 88,54% 
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Profitul aferent vânzărilor (lei) 19.805.648 17.236.881 87,03% 

Veniturile din dividende** (lei)  72.785.657  13.012.833  17,88% 

Valoarea investiţiilor  (lei) 24.049.835 33.217.974 138,12% 

Numărul societăţilor din portofoliu 305 277 90,82% 

 

Veniturile din dividende au depășit nivelul vânzare și finalizării unor operațiuni de 
prognozat pentru 2010 (în BVC 2010: 11,2 mil retragere sau lichidare.
lei).

La 31.12.2010, raportat la valoarea de piață a 
Volumul redus al dividendelor încasate de la portofoliului de acțiuni, ponderile cele mai 
societățile din portofoliu, de numai 18% semnificative în structura portofoliului au fost 
comparativ cu 2009, s-a datorat în parte deținute de sectorul financiar-bancar (60,73%), 
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nedistribuirea de dividende. sectorul comerț-imobiliare (8,19%).

Investițiile efectuate în 2010 au depășit cu 38% Sectorul financiar-bancar a deținut poziția cea 
volumul celor din 2009, fiind continuată mai importantă în portofoliu. Valoarea 
politica investițională prudentă din ultimii doi participațiilor a înregistrat însă o ușoară 
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31.12.2010, în scădere cu 11,68% față de sub nivelul costurilor cu titlurile cedate.
sfârșitul anului 2009.

Profitul aferent vânzărilor din anul 2010, chiar 
La 31.12.2010, activul net pe acțiune (VUAN)  dacă valoric a fost sub nivelul din 2009, a oferit
s-a situat la valoarea de 2,4805 lei, față de un randament superior, de 50,5%, comparativ 
2,8087 lei/acțiune la 31.12.2009. cu cel de 31,4% în 2009.
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Comparativ cu 2009, în 2010, s-a înregistrat o Tranzacții pe piața de capital
scădere cu 19,28% a valorii de piață a 
portofoliului de societăți listate, în timp ce Tranzacțiile de vânzare efectuate în anul 2010 
valoarea portofoliului de societăți nelistate a au urmărit, în funcție de emitent, două 
crescut cu 6,93% ca urmare a evoluției pozitive obiective principale: 
a capitalurilor proprii ale societăților bancare (i) valorificarea oportunităților din piață și 
cuprinse în această categorie. marcarea de profit; 

(ii) lichidarea pozițiilor deținute la emitenți 
Valoarea participațiilor în care deținerile care nu se încadrează în criteriile de portofoliu 
SIF Banat‐Crișana sunt între 5% și 33% s-a și valorificarea acțiunilor deținute la cel mai 
redus cu numai 2,4% față de anul 2009, în bun preț.
schimb, numărul emitenților din această 
categorie s‐a redus semnificativ în anul 2010 ca Volumul vânzărilor în 2010 a fost influențat 
urmare a: negativ de lichiditatea redusă a pieței 

(i) retragerii integrale a aportului românești de capital și de nivelul cotațiilor 
SIF Banat‐Crișana dintr‐o societate (Argus SA bursiere care nu atingeau țintele de preț 
Salonta); pentru dezinvestire.

(ii) vânzării integrale a deținerilor la 7 
emitenți; În 2010, valoarea tranzacțiilor de vânzare a 

(iii) radierii din Registrul Comerțului a 17 însumat 34.087.412 lei, profitul realizat fiind 
societăți din portofoliu ca urmare a finalizării de 17.236.881 lei, respectiv un randament de 
procedurilor de lichidare demarate în anii 50,56%.
anteriori.

Din totalul vânzărilor, 79,08% (26,95 mil lei) 
SIF Banat-Crișana ca acționar majoritar reprezintă tranzacții cu acțiuni listate, 14,64% 

(4,99 mil lei) reprezintă tranzacțiile cu acțiuni 
La data de 31.12.2010, SIF Banat-Crișana nelistate, iar 6,28% (2,14 mil lei) reprezintă 
deținea pachete majoritare la 31 de societăți tranzacțiile aferente unor drepturi de 
comerciale. Calitatea de acționar majoritar a subscriere și unități de fond. 
permis SIF Banat-Crișana luarea unor măsuri 
pentru creșterea eficienței acestor companii. În anul 2010, SIF Banat-Crișana a vândut 
Printre acestea se numără: integral deținerile la opt emitenți.

• analizarea și monitorizarea atentă a 
activității și consultanță acordată echipelor Tranzacții semnificative au fost realizate în 2010 
manageriale  pentru luarea unor măsuri de cu acțiuni la: Prodplast Imobiliare (PPLI), 
creștere a profitabilității, eficienței și de înregistrându-se profit din tranzacții de 3,98 
dezvoltare a afacerilor; milioane lei, BRD Groupe Société Générale 

• implementarea unor practici (BRD) - profit de 5,27 milioane lei, 
corespunzătoare de guvernanță corporativă; Electromagnetica (ELMA) - profit de 2,38 

• asigurarea unui management performant milioane lei, Napocom - profit de 2,16 
fiind încurajată promovarea în structurile de milioane lei, Teraplast (TRP) - profit de 1,44 
administrație și executive a unor persoane milioane lei, Banca Transilvania (TLV) - profit 
orientate spre performanță; SIF Banat-Crișana de 1,48 milioane lei.
a coordonat încheierea a 27 de contracte de 
administrare între societăți și organele de Investiții
conducere cu stabilirea unor criterii și obiective 
de performanță realiste dar stimulative pentru SIF Banat‐Crișana a urmărit o strategie 
dezvoltarea acestor societăți; prudentă de achiziții, investițiile fiind dirijate în 

• identificarea efectelor sinergice între principal spre dezvoltarea unor proiecte 
societăți și promovarea unor operațiuni de investiționale strategice.
fuziune, care să conducă la creșterea eficienței 
activităților și finalizarea proiectelor Investițiile finalizate în cursul anului 2010 au 
investiționale; în anul 2010 s-a demarat însumat 33.217.974 lei. Această valoare 
procedura de fuziune dintre SC Comalim SA include vărsămintele de 10,55 milioane lei 
Arad (societate absorbantă) cu SC Combi efectuate în anul 2010 la Calipso Oradea, 
Spedition SA Arad (societate absorbită). societate la care s-a subscris în 2008. 

Veniturile generate de portofoliu sub formă de Alte achiziții semnificative au fost în acțiuni la 
dividende în bani, aferente exercițiului financiar Fondul Proprietatea (8,23 milioane lei), BRD 
2009, s-au ridicat în anul 2010 la Groupe Société Générale (6,27 milioane lei), 
13.012.833 lei. Din această sumă, până la Napomar (4,48 milioane lei), Biofarm (2,46 
31.12.2010 s-au încasat 12.354.818 lei, milioane lei).
reprezentând o rată de încasare de 94,9%.

Investițiile realizate în 2010 pe piața primară 

 

Emitent, localitate 
Domeniul de 

activitate 

Deţinere în 

capitalul 

social 

Valoarea deţinerilor 

la 31.12.2010  

[mii lei] 

BRD - Groupe Société Générale  financiar-bancar 4,65% 393.008,84 

Banca Comercială Română financiar-bancar 6,00% 291.288,55 

Banca Transilvania  financiar-bancar 4,92% 86.401,63 

Napomar, Cluj-Napoca  construcţii de maşini 99,43% 44.893,57 

Calipso, Oradea turism, alim. publică 96,30% 44.518,45 

Vrancart, Adjud  celuloză şi hârtie  74,72% 42.496,57 

Biofarm, Bucureşti farmaceutică 16,63% 35.075,69 

IAMU, Blaj construcţii de maşini  76,69% 34.673,24 

Arta Culinară, Cluj-Napoca 
alim. publică,  

comerţ, imobiliare 
89,45% 33.044,49 

Central, Petroşani  imobiliare 100% 16.831,89 

Comalim, Arad imobiliare 82,73% 13.397,80 

Teraplast GP, Bistriţa mase plastice 10,48% 13.306,09 

Complex Laboratoare,  

Cluj-Napoca 
imobiliare 98,83% 10.540,68 

Vest Metal, Oradea imobiliare 98,95% 8.829,95 

Comcereal Cluj agricultură 86,28% 8.723,71 

Combi Spedition, Arad imobiliare 98,75% 8.677,14 

Petrom, Bucureşti energie-utilităţi 0,05% 8.480,53 

Somplast, Bistriţa mase plastice 70,75% 8.414,69 

Trans Euro Hotel, Baia Mare turism, alim. publică  99,93% 7.324,57 

Valy-Tim, Timişoara turism, alim. publică 100% 7.197,07 

 

Primele 20 de deţineri din portofoliul SIF Banat-Crișana

Structura portofoliului Număr  emitenţi Valoarea de piaţă a portofoliului [lei] 

2009 2010 2009 2010 

Societăţi listate  134 124 1.033.515.053 834.208.524 

Societăţi nelistate  171 153 439.326.162 469.783.328 

Total portofoliu 305 277 1.472.841.215 1.303.991.852 

 

Structura portofoliului 
în funcție de piața pe care se tranzacționează emitenții

Structura portofoliului 
în funcție de mărimea pachetelor de acțiuni deținute în capitalul social al emitenților

Categoria de deţineri 
Număr  emitenţi Valoarea de piaţă a portofoliului [lei] 

2009 2010 2009 2010 

până la 5% 84 82 586.592.993 538.709.894 

5-33% 181 156 434.321.207 423.860.291 

33-50% 9 8 1.820.656 1.507.334 

peste 50% 31 31 450.106.359 339.914.333 

Total portofoliu 305 277 1.472.841.215 1.303.991.852 
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Comparativ cu 2009, în 2010, s-a înregistrat o Tranzacții pe piața de capital
scădere cu 19,28% a valorii de piață a 
portofoliului de societăți listate, în timp ce Tranzacțiile de vânzare efectuate în anul 2010 
valoarea portofoliului de societăți nelistate a au urmărit, în funcție de emitent, două 
crescut cu 6,93% ca urmare a evoluției pozitive obiective principale: 
a capitalurilor proprii ale societăților bancare (i) valorificarea oportunităților din piață și 
cuprinse în această categorie. marcarea de profit; 

(ii) lichidarea pozițiilor deținute la emitenți 
Valoarea participațiilor în care deținerile care nu se încadrează în criteriile de portofoliu 
SIF Banat‐Crișana sunt între 5% și 33% s-a și valorificarea acțiunilor deținute la cel mai 
redus cu numai 2,4% față de anul 2009, în bun preț.
schimb, numărul emitenților din această 
categorie s‐a redus semnificativ în anul 2010 ca Volumul vânzărilor în 2010 a fost influențat 
urmare a: negativ de lichiditatea redusă a pieței 

(i) retragerii integrale a aportului românești de capital și de nivelul cotațiilor 
SIF Banat‐Crișana dintr‐o societate (Argus SA bursiere care nu atingeau țintele de preț 
Salonta); pentru dezinvestire.

(ii) vânzării integrale a deținerilor la 7 
emitenți; În 2010, valoarea tranzacțiilor de vânzare a 

(iii) radierii din Registrul Comerțului a 17 însumat 34.087.412 lei, profitul realizat fiind 
societăți din portofoliu ca urmare a finalizării de 17.236.881 lei, respectiv un randament de 
procedurilor de lichidare demarate în anii 50,56%.
anteriori.

Din totalul vânzărilor, 79,08% (26,95 mil lei) 
SIF Banat-Crișana ca acționar majoritar reprezintă tranzacții cu acțiuni listate, 14,64% 

(4,99 mil lei) reprezintă tranzacțiile cu acțiuni 
La data de 31.12.2010, SIF Banat-Crișana nelistate, iar 6,28% (2,14 mil lei) reprezintă 
deținea pachete majoritare la 31 de societăți tranzacțiile aferente unor drepturi de 
comerciale. Calitatea de acționar majoritar a subscriere și unități de fond. 
permis SIF Banat-Crișana luarea unor măsuri 
pentru creșterea eficienței acestor companii. În anul 2010, SIF Banat-Crișana a vândut 
Printre acestea se numără: integral deținerile la opt emitenți.

• analizarea și monitorizarea atentă a 
activității și consultanță acordată echipelor Tranzacții semnificative au fost realizate în 2010 
manageriale  pentru luarea unor măsuri de cu acțiuni la: Prodplast Imobiliare (PPLI), 
creștere a profitabilității, eficienței și de înregistrându-se profit din tranzacții de 3,98 
dezvoltare a afacerilor; milioane lei, BRD Groupe Société Générale 

• implementarea unor practici (BRD) - profit de 5,27 milioane lei, 
corespunzătoare de guvernanță corporativă; Electromagnetica (ELMA) - profit de 2,38 

• asigurarea unui management performant milioane lei, Napocom - profit de 2,16 
fiind încurajată promovarea în structurile de milioane lei, Teraplast (TRP) - profit de 1,44 
administrație și executive a unor persoane milioane lei, Banca Transilvania (TLV) - profit 
orientate spre performanță; SIF Banat-Crișana de 1,48 milioane lei.
a coordonat încheierea a 27 de contracte de 
administrare între societăți și organele de Investiții
conducere cu stabilirea unor criterii și obiective 
de performanță realiste dar stimulative pentru SIF Banat‐Crișana a urmărit o strategie 
dezvoltarea acestor societăți; prudentă de achiziții, investițiile fiind dirijate în 

• identificarea efectelor sinergice între principal spre dezvoltarea unor proiecte 
societăți și promovarea unor operațiuni de investiționale strategice.
fuziune, care să conducă la creșterea eficienței 
activităților și finalizarea proiectelor Investițiile finalizate în cursul anului 2010 au 
investiționale; în anul 2010 s-a demarat însumat 33.217.974 lei. Această valoare 
procedura de fuziune dintre SC Comalim SA include vărsămintele de 10,55 milioane lei 
Arad (societate absorbantă) cu SC Combi efectuate în anul 2010 la Calipso Oradea, 
Spedition SA Arad (societate absorbită). societate la care s-a subscris în 2008. 

Veniturile generate de portofoliu sub formă de Alte achiziții semnificative au fost în acțiuni la 
dividende în bani, aferente exercițiului financiar Fondul Proprietatea (8,23 milioane lei), BRD 
2009, s-au ridicat în anul 2010 la Groupe Société Générale (6,27 milioane lei), 
13.012.833 lei. Din această sumă, până la Napomar (4,48 milioane lei), Biofarm (2,46 
31.12.2010 s-au încasat 12.354.818 lei, milioane lei).
reprezentând o rată de încasare de 94,9%.

Investițiile realizate în 2010 pe piața primară 

 

Emitent, localitate 
Domeniul de 

activitate 

Deţinere în 

capitalul 

social 

Valoarea deţinerilor 

la 31.12.2010  

[mii lei] 

BRD - Groupe Société Générale  financiar-bancar 4,65% 393.008,84 

Banca Comercială Română financiar-bancar 6,00% 291.288,55 

Banca Transilvania  financiar-bancar 4,92% 86.401,63 

Napomar, Cluj-Napoca  construcţii de maşini 99,43% 44.893,57 

Calipso, Oradea turism, alim. publică 96,30% 44.518,45 

Vrancart, Adjud  celuloză şi hârtie  74,72% 42.496,57 

Biofarm, Bucureşti farmaceutică 16,63% 35.075,69 

IAMU, Blaj construcţii de maşini  76,69% 34.673,24 

Arta Culinară, Cluj-Napoca 
alim. publică,  

comerţ, imobiliare 
89,45% 33.044,49 

Central, Petroşani  imobiliare 100% 16.831,89 

Comalim, Arad imobiliare 82,73% 13.397,80 

Teraplast GP, Bistriţa mase plastice 10,48% 13.306,09 

Complex Laboratoare,  

Cluj-Napoca 
imobiliare 98,83% 10.540,68 

Vest Metal, Oradea imobiliare 98,95% 8.829,95 

Comcereal Cluj agricultură 86,28% 8.723,71 

Combi Spedition, Arad imobiliare 98,75% 8.677,14 

Petrom, Bucureşti energie-utilităţi 0,05% 8.480,53 

Somplast, Bistriţa mase plastice 70,75% 8.414,69 

Trans Euro Hotel, Baia Mare turism, alim. publică  99,93% 7.324,57 

Valy-Tim, Timişoara turism, alim. publică 100% 7.197,07 

 

Primele 20 de deţineri din portofoliul SIF Banat-Crișana

Structura portofoliului Număr  emitenţi Valoarea de piaţă a portofoliului [lei] 

2009 2010 2009 2010 

Societăţi listate  134 124 1.033.515.053 834.208.524 

Societăţi nelistate  171 153 439.326.162 469.783.328 

Total portofoliu 305 277 1.472.841.215 1.303.991.852 

 

Structura portofoliului 
în funcție de piața pe care se tranzacționează emitenții
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în funcție de mărimea pachetelor de acțiuni deținute în capitalul social al emitenților

Categoria de deţineri 
Număr  emitenţi Valoarea de piaţă a portofoliului [lei] 

2009 2010 2009 2010 

până la 5% 84 82 586.592.993 538.709.894 

5-33% 181 156 434.321.207 423.860.291 

33-50% 9 8 1.820.656 1.507.334 

peste 50% 31 31 450.106.359 339.914.333 
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Managementul riscului

Riscul valutar Riscul fluxului de numerar
În anul 2010, Societatea a efectuat tranzacții Prin natura activității SIF Banat‐Crișana nu este 
atât în moneda românească (Leul), cât și în supusă unui risc major de modificare a 
valută străină. Moneda românească a fluctuat fluxurilor de numerar prognozate, atât din 
în cursul anului 2010 comparativ cu monedele fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din 
străine, EURO și USD, la finele anului modificarea ratei dobânzii.
înregistrându‐se o apreciere a acesteia, iar 
rezultatul financiar al activității curente a anului Riscul aferent mediului economic
2010 a fost expus unor influențe favorabile Procesul de ajustare a valorilor în funcție de 
datorită fluctuației ratei de schimb. risc care a avut loc pe piețele financiare 
Instrumentele financiare utilizate dau internaționale în ultimii ani a afectat sever 
posibilitatea conservării valorii activelor performanța acestora, inclusiv piața financiară 
monetare deținute în lei, prin efectuarea de din România, conducând la o incertitudine 
plasamente și încasarea de dobânzi în funcție crescută cu privire la evoluția economică în 
de termenul de scadență. viitor.
Societatea nu a efectuat nici o tranzacție cu 
instrumente derivate în cursul anului 2010. Efectele crizei financiare internaționale s‐au 

resimțit și pe piața financiară românească în 
Riscul ratei dobânzii special sub forma: scăderii semnificative a 
În cursul anului 2010, majoritatea activelor cotațiilor pe piața RASDAQ, înrăutățirea 
financiare ale SIF Banat‐Crișana sunt în comportamentului populației privind plata la 
monede stabile, ale căror rate ale dobânzilor timp a creditelor contractate corelat cu 
estimăm că nu vor varia semnificativ. creșterea volumului de credite neperformante 

și a provizioanelor aferente în sistemul bancar, 
Riscul de preț erodarea profitabilității sectorului financiar – 
În anii 2009 și 2010 ca urmare a crizei bancar, deprecierea monedei naționale, 
financiare mondiale și România a fost afectată prelungirea scăderii prețurilor activelor 
de riscul de preț prin deprecierea cotațiilor imobiliare, evoluția în continuare negativă a 
acțiunilor. Având în vedere că SIF Banat‐Crișana indicatorilor macroeconomici (inflație, deficit 
deține în portofoliu un număr mare de acțiuni bugetar, deficit de cont curent, scăderea 
cotate, a fost afectată nefavorabil de riscul de investițiilor străine directe etc.).
preț.

Conducerea SIF Banat‐Crișana nu poate 
Riscul de creditare previziona toate efectele crizei cu impact 
Activele financiare care supun Societatea la asupra sectorului financiar din România, însă 
concentrări potențiale de riscuri de creditare consideră că în anul 2010 a adoptat măsurile 
cuprind în principal creanțele din activitatea de necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea 
bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă Societății in condițiile existente pe piața 
de ajustarea pentru creanțe incerte. financiară, prin: monitorizarea fluxurilor de 
Conducerea Societății monitorizează numerar și adecvarea politicilor investiționale.
îndeaproape și în mod constant expunerea la 
riscul de credit astfel încât să nu sufere pierderi 
ca urmare a concentrației creditului într-un 
anumit sector sau domeniu de activitate.

Riscul lichidității
Societatea a urmărit atent evoluția nivelului 
lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile 
la data la care acestea devin scadente. Activele 
și datoriile au fost analizate în funcție de 
perioada rămasă până la scadențele 
contractuale.

Prin natura activității, SIF Banat‐Crișana este expusă unei game largi de 
riscuri financiare. Conducerea Societății urmărește reducerea potențialelor 
efecte adverse asociate factorilor de risc asupra performanțelor financiare și 
a reputației SIF Banat-Crișana.

de capital (participări la majorări de capital municipalități și societăți financiar bancare. 
social) au însumat 15,04 mil. lei, reprezentând 
45,3% din volumul investițiilor. Au fost efectuate plasamente în instrumente 

financiare cu venit fix emise de emitenți din 
Achizițiile de titluri de participare realizate în România și Uniunea Europeană, pe termene 
2010 pe piața secundară (achiziții de titluri scurte, de maxim un an.
listate BVB sau BER și tranzacții directe) au 
însumat 18,17 mil lei, reprezentând 54,7% din Reducerea riscului de dobândă s‐a urmărit prin 
volumul investițiilor. compararea dobânzii medii lunare realizate la

plasamentele în lei cu rata lunară a inflației. În 
această perioadă dobânda medie lunară 
realizată la plasamentele monetare în lei a fost 

Portofoliul de instrumente financiare cu de 0,7%, cu 0,14% peste rata medie lunară a 
venit fix inflației care a fost 0,6%. 

În managementul lichidităților, obiectivele Randamentul mediu realizat în anul 2010 la 
urmărite au vizat reducerea riscului de plasamentele în euro a fost de 4,02%, față de 
lichiditate, a riscului de dobândă și a riscului de rata medie EURIBOR pentru aceeași perioadă 
curs valutar. de 1,33%. Față de începutul anului 2010, 

moneda națională s-a depreciat în raport cu 
Prin reducerea riscului de lichiditate euro, astfel că la 31.12.2010 s-au înregistrat 
managementul urmărește crearea condițiilor diferențe nete pozitive de curs valutar, la 
optime pentru ca Societatea să-și onoreze plasamentele monetare în euro.
plățile, evitând necorelarea între scadențele 
depozitelor și a plăților. 

În cursul anului 2010, SIF Banat‐Crișana a 
deținut plasamente monetare diversificate în 
depozite, certificate de trezorerie pe piața 
primară și secundară, obligațiuni emise de 

Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 
la 31 decembrie 2010

106.672.282 lei* total plasamente monetare la 31 decembrie 2010
* valoarea nu include dobânzile calculate la zi și nebonificate până la sfârșitul anului

depozite bancare în lei: 49,2 mil. lei

depozite bancare în valută: echiv. 42,5 mil. lei

obligațiuni: 0,1 mil. lei

certificate de trezorerie: 14,9 mil. lei

45,7%

39,5%

13,8%

0,9%
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Managementul riscului

Riscul valutar Riscul fluxului de numerar
În anul 2010, Societatea a efectuat tranzacții Prin natura activității SIF Banat‐Crișana nu este 
atât în moneda românească (Leul), cât și în supusă unui risc major de modificare a 
valută străină. Moneda românească a fluctuat fluxurilor de numerar prognozate, atât din 
în cursul anului 2010 comparativ cu monedele fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din 
străine, EURO și USD, la finele anului modificarea ratei dobânzii.
înregistrându‐se o apreciere a acesteia, iar 
rezultatul financiar al activității curente a anului Riscul aferent mediului economic
2010 a fost expus unor influențe favorabile Procesul de ajustare a valorilor în funcție de 
datorită fluctuației ratei de schimb. risc care a avut loc pe piețele financiare 
Instrumentele financiare utilizate dau internaționale în ultimii ani a afectat sever 
posibilitatea conservării valorii activelor performanța acestora, inclusiv piața financiară 
monetare deținute în lei, prin efectuarea de din România, conducând la o incertitudine 
plasamente și încasarea de dobânzi în funcție crescută cu privire la evoluția economică în 
de termenul de scadență. viitor.
Societatea nu a efectuat nici o tranzacție cu 
instrumente derivate în cursul anului 2010. Efectele crizei financiare internaționale s‐au 

resimțit și pe piața financiară românească în 
Riscul ratei dobânzii special sub forma: scăderii semnificative a 
În cursul anului 2010, majoritatea activelor cotațiilor pe piața RASDAQ, înrăutățirea 
financiare ale SIF Banat‐Crișana sunt în comportamentului populației privind plata la 
monede stabile, ale căror rate ale dobânzilor timp a creditelor contractate corelat cu 
estimăm că nu vor varia semnificativ. creșterea volumului de credite neperformante 

și a provizioanelor aferente în sistemul bancar, 
Riscul de preț erodarea profitabilității sectorului financiar – 
În anii 2009 și 2010 ca urmare a crizei bancar, deprecierea monedei naționale, 
financiare mondiale și România a fost afectată prelungirea scăderii prețurilor activelor 
de riscul de preț prin deprecierea cotațiilor imobiliare, evoluția în continuare negativă a 
acțiunilor. Având în vedere că SIF Banat‐Crișana indicatorilor macroeconomici (inflație, deficit 
deține în portofoliu un număr mare de acțiuni bugetar, deficit de cont curent, scăderea 
cotate, a fost afectată nefavorabil de riscul de investițiilor străine directe etc.).
preț.

Conducerea SIF Banat‐Crișana nu poate 
Riscul de creditare previziona toate efectele crizei cu impact 
Activele financiare care supun Societatea la asupra sectorului financiar din România, însă 
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bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă Societății in condițiile existente pe piața 
de ajustarea pentru creanțe incerte. financiară, prin: monitorizarea fluxurilor de 
Conducerea Societății monitorizează numerar și adecvarea politicilor investiționale.
îndeaproape și în mod constant expunerea la 
riscul de credit astfel încât să nu sufere pierderi 
ca urmare a concentrației creditului într-un 
anumit sector sau domeniu de activitate.

Riscul lichidității
Societatea a urmărit atent evoluția nivelului 
lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile 
la data la care acestea devin scadente. Activele 
și datoriile au fost analizate în funcție de 
perioada rămasă până la scadențele 
contractuale.

Prin natura activității, SIF Banat‐Crișana este expusă unei game largi de 
riscuri financiare. Conducerea Societății urmărește reducerea potențialelor 
efecte adverse asociate factorilor de risc asupra performanțelor financiare și 
a reputației SIF Banat-Crișana.

de capital (participări la majorări de capital municipalități și societăți financiar bancare. 
social) au însumat 15,04 mil. lei, reprezentând 
45,3% din volumul investițiilor. Au fost efectuate plasamente în instrumente 

financiare cu venit fix emise de emitenți din 
Achizițiile de titluri de participare realizate în România și Uniunea Europeană, pe termene 
2010 pe piața secundară (achiziții de titluri scurte, de maxim un an.
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însumat 18,17 mil lei, reprezentând 54,7% din Reducerea riscului de dobândă s‐a urmărit prin 
volumul investițiilor. compararea dobânzii medii lunare realizate la

plasamentele în lei cu rata lunară a inflației. În 
această perioadă dobânda medie lunară 
realizată la plasamentele monetare în lei a fost 

Portofoliul de instrumente financiare cu de 0,7%, cu 0,14% peste rata medie lunară a 
venit fix inflației care a fost 0,6%. 

În managementul lichidităților, obiectivele Randamentul mediu realizat în anul 2010 la 
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curs valutar. de 1,33%. Față de începutul anului 2010, 

moneda națională s-a depreciat în raport cu 
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plățile, evitând necorelarea între scadențele 
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În cursul anului 2010, SIF Banat‐Crișana a 
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Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 
la 31 decembrie 2010
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Dezvoltarea organizațională
aplicații proprietare de analiză﴿, precum și Resursele umane
teme de interes general ca rebrandingul.

Relațiile de muncă
Pornind de la premisa că performanța este 
esențială pentru susținerea unei activități de La 31.12.2010 numărul angajaților 
succes, conducerea SIF Banat-Crișana acordă o SIF Banat–Crișana era de 78 persoane, dintre 
atenție deosebită evaluării anuale a angajaților. aceștia, 67 funcționând la sediu și 11 la 
În 2010 a continuat evaluarea performanțelor sucursale.
individuale pe bază de obiective SMART, 
proiect inițiat în 2008, rezultatele evaluării Structura personalului ca nivel de pregătire 
stând la baza proiectării programelor de este următoarea: 59 persoane cu studii 
motivare, stimulare și dezvoltare asuperioare, 6 persoane cu studii medii și 13 
angajaților.persoane cu studii generale. Dintre persoanele 

cu studii superioare: 3 persoane au doctoratul, 
2 persoane au absolvit MBA, 7 persoane au 
studii aprofundate (master) și 12 persoane au Organizare și funcționare
absolvit o a doua facultate (în principal științe 
economice și drept). Ca urmare a modificărilor produse în structura 

organizațională în cursul anului 2010, 
În cadrul Societății nu funcționează organizație SIF Banat‐Crișana a supus spre autorizare de 
sindicală, angajații fiind reprezentați în către CNVM, potrivit reglementărilor în 
negocierea contractului colectiv de muncă de vigoare, varianta actualizată a Reglementărilor 
către reprezentanți aleși conform legii. Interne ale SIF Banat‐Crișana. CNVM a 

autorizat reglementările interne prin Avizul 
Raporturile de muncă sunt reglementate prin nr. 13 din 11.03.2010.
Contractele individuale și Contractul Colectiv 
de Muncă. În cursul anului 2010 a fost în 
vigoare Contractul Colectiv de Muncă 

Proceduri și optimizarea fluxurilor înregistrat la D.M.S.S.F. Arad cu nr. 98 / 
informaționale22.07.2010.

La sfârșitul anului 2010, erau operaționale în Nu au fost înregistrate pe parcursul anului 
SIF Banat‐Crișana 44 de proceduri 2010 elemente conflictuale în raporturile dintre
documentate, care urmăresc respectarea conducere și angajați. SIF Banat-Crișana 
prevederilor legale, generarea unor fluxuri respectă varietatea și încurajează dialogul 
informaționale eficiente și de gestionare a social și are permanent în vedere asigurarea 
riscurilor la care este expusă Societatea.unui loc de muncă prietenos și stimulativ.

Pe parcursul anului, Consiliul de Administrație a Dezvoltarea resurselor umane și 
aprobat revizia a șase proceduri, în scopulmanagementul performanței
optimizării fluxurilor operaționale privind: (i) 
înregistrarea și decontarea tranzacțiilor cu SIF Banat-Crișana este angajată în dezvoltarea 
instrumente financiare; (ii) întărirea diligențelor personalului, asigurând o instruire continuă la 
pentru încasarea dividendelor de la societățile toate nivelurile. Conducerea SIF Banat-Crișana 
din portofoliu; (iii) întreținerea bazelor de date; consideră că investiția în oameni este un 
(iv) activitatea de salarizare; (v) achiziția de element de bază în asigurarea competitivității 
bunuri materiale sau servicii; (vi) participare și și viitorului organizației. Experiența acumulată 
vot în AGA.de angajații Societății de-a lungul timpului este 

dublată de o pregătire continuă. În anul 2010, 
În anul 2010, Consiliul de Administrație a 75% dintre angajați au participat la diverse 
aprobat trei proceduri noi privind: (i) forme de instruire: cursuri, seminarii și 
tranzacționarea, înregistrarea și decontarea conferințe pe tematici de interes pentru
tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate; activitatea Societății: evaluare, audit, piețele de 
(ii) aplicarea în SIF Banat‐Crișana a prevederilor capital, diminuarea riscurilor investitorilor, 
legale privind sancțiunile internaționale pe analiză tehnică, managementul proiectelor de 
piața de capital; (iii) inițierea acțiunilor în investiții, limbi străine, reglementări legislative 
instanță.ș.a. A fost continuat programul seminariilor in-

house, cu lectori dintre colegii cu experiență, în 
2010 fiind abordate teme specifice pentru 
analiști, de ex: costul capitalului, insolvență și 
restructurare și prezentarea unor modele și 

Cercetarea
În anul 2010, SIF Banat‐Crișana și‐a axat dezvoltate de echipa de cercetare: un model 
activitatea de cercetare pe dezvoltarea simplificat de analiză investițională completat 
aplicațiilor destinate analizei mediului extern, cu aplicația de estimare informatizată a 
selecției, controlului și monitorizării investițiilor, costului capitalului pentru emitenții listați și 
optimizării portofoliului administrat și evaluării lichizi și cu varianta de estimare a valorii 
performanțelor portofoliului. terminale pe baza multiplilor de piață adecvați 

(ex. EV/EBITDA) și o aplicație de simulări
Principalele activități de cercetare s‐au focalizat numerice de tip Monte – Carlo.
pe:

• studierea tendințelor și perspectivelor de Unele dintre rezultatele activității de cercetare 
evoluție a mediului economic extern, cu accent desfășurate în cadrul SIF Banat‐Crișana au fost
pe analiza riscurilor economice globale; prezentate și publicate la diferite manifestări 

• implementarea unui set de indicatori de științifice, conferințe, simpozioane, sesiuni de
screening rapid pentru un portofoliu de comunicări științifice, dintre care amintim: 
emitenți externi și un portofoliu de societăți Conferința „Evaluarea pentru raportarea 
lichide pe piața internă; financiară”, organizată de ANEVAR la Cluj-

• implementarea, sub formă de aplicație Napoca, „Zilele academice arădene”, ediția a 
automatizată, a unor indicatori de comparație XX‐a, organizată de Universitatea de Vest 
și selecție investițională a instrumentelor cu „Vasile Goldiș” Arad și de Fundația Universitară 
venit fix de natura obligațiunilor sau titlurilor de „Vasile Goldiș” la Arad, Conferința „Evaluarea
stat cu cupon; pentru Piața de capital”, ediția a VIII‐a, 

• efectuarea de analize sectoriale și de organizată de Academia de Studii Economice 
emitenți (inclusiv pentru emitenți străini) pe București și ANEVAR la București.
domenii de interes pentru companie;

• realizarea și distribuirea pentru uz intern SIF Banat-Crișana a organizat la București, în 
de: perioada 10-11 decembrie 2010, împreună cu

(i) rapoarte zilnice informative (tip Facultatea de finanțe, asigurări, bănci și burse 
newsletter) privind evenimentele cele mai de valori din cadrul ASE București și
relevante din domeniul economic, tranzacții, Facultatea de economie și administrare a 
sectoarele economice conducătoare (energie, afacerilor din cadrul Universității de Vest, 
imobiliare, auto), criza financiară, piața Timișoara, cea de-a X-a Conferință 
financiară etc. Internațională ‐ „Stabilitatea financiară și 

(ii) rapoarte periodice de sinteză monetară în țările emergente“.
informativă privind piața financiară: piețe de 
capital, evoluții macro. Unele rapoarte au 
inclus și o tematică de specialitate relevantă 
pentru organizație (ex. analiza
fundamentală a instrumentelor financiare).

• prezentarea în cadrul unor seminarii 
in‐house a două modele proprietare 
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Controlul intern

Situația litigiilor în curs

Activitatea Compartimentului de Control Intern titlurilor de portofoliu, calculul activului net, 
s‐a desfășurat în conformitate cu prevederile încadrarea portofoliului de active în limitele de 
Planului de investigații și control pentru anul deținere reglementate, respectarea cerințelor 
2010, aprobat în ședința Consiliului de legale de raportare, calculul și achitarea cotei 
administrație al SIF Banat‐Crișana din data de de 0,1% din activul net către CNVM, prevenirea 
22.01.2010, prevederile Regulamentului CNVM spălării banilor și finanțării actelor de terorism 
nr. 15/2004, procedurile de lucru și prin intermediul pieței de capital, respectarea 
reglementările interne. prevederilor legale cu privire la persoanele cu 

acces la informații privilegiate.
Direcțiile de acțiune ale activității de control 
intern sunt: controlul respectării Rapoartele de control prezentate Consiliului de 
reglementărilor în vigoare specifice pieței de administrație relevă că, în urma verificărilor
capital și/sau a procedurilor interne; asigurarea efectuate, activitățile supuse controlului 
informării societății și a personalului cu privire respectă legislația în vigoare, reglementările și 
la regimul juridic al pieței de capital; avizarea procedurile interne, fiind înaintate în anumite 
documentelor transmise de SIF Banat‐Crișana situații propuneri și recomandări pentru 
către CNVM în vederea obținerii autorizațiilor îmbunătățirea activității și a procedurilor de 
prevăzute de reglementările CNVM; avizarea lucru.
raportărilor transmise entităților pieței de 
capital și CNVM; avizarea materialelor În perioada 8‐16 noiembrie 2010, în 
informative și publicitare ale societății; alte conformitate cu Planul de control al CNVM 
activități în legătură cu respectarea de către pentru anul 2010, la SIF Banat‐Crișana a avut 
societate și personalul acesteia a legislației loc un control de fond efectuat de o echipă a 
specifice pieței de capital și a reglementărilor Corpului de control al CNVM. Tematica de 
interne. control a cuprins opt capitole cu referire la 

principalele activități derulate de 
În anul 2010, conform planului aprobat, au fost SIF Banat‐Crișana. Societatea a pus la dispoziția 
supuse controlului efectuat de reprezentantul echipei de control documentele și explicațiile
Compartimentului de Control Intern necesare în legătură cu tematica de control. Pe 
modalitățile de respectare a procedurilor de baza concluziilor controlului se vor lua măsuri 
lucru și a legislației specifice pieței de capital în de îmbunătățire a activității.
cadrul următoarelor activități: tranzacționarea 

La data de 31.12.2010 Societatea era parte în reprezintă anularea/constatarea nulităților unor 
157 de litigii aflate pe rolul instanțelor de hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor 
judecată. Societatea avea calitate procesuală la societățile din portofoliu sau recuperarea 
activă (reclamant) în 96 de litigii și calitate dividendelor neîncasate de la societăți în 
procesuală pasivă (pârât) în 56 de litigii, iar în 5 funcțiune sau în lichidare.
litigii avea calitatea de intervenient.

Detalii suplimentare privind litigiile în care 
În litigiile în care Societatea are calitatea de Societatea este parte sunt prezentate în Nota 20 
reclamant sau intervenient, obiectul litigiilor îl - Datorii contingente din Situațiile financiare.

Auditul intern (continuare)

Crișana zece rapoarte, în care a prezentat Auditul intern apreciază că activitățile și 
rezultatele activității de audit, concluziile, operațiunile desfășurate de SIF Banat‐Crișana 
recomandările, propunerile și opiniile sale. în cursul anului 2010, supuse auditului, sunt 

conforme cu politicile, programele și 
Nu au fost identificate situații semnificative care managementul societății, în conformitate cu 
să facă necesară intervenția Consiliului de prevederile legale și reglementările interne.
Administrație.

Tehnologia informației

Auditul intern

Activitățile IT au oferit și în 2010 suportul websiteului SIF Banat-Crișana și urmărirea 
pentru îmbunătățirea eficienței operaționale, jurnalelor serverelor. Se realizează prin 
sprijinind procesele manageriale. configurarea serverelor de e-mail, antivirus, 

Internet, intranet și realizarea periodică de 
Dezvoltarea și integrarea sistemului copii de siguranță a datelor.
informatic
Direcția IT a asigurat suportul tehnic pentru Activitatea presupune alocarea unei persoane 
desfășurarea în bune condiții a adunării (inginerul de sistem) pentru mentenanța fizică 
generale a acționarilor, dezvoltând și a celor 85 de calculatoare (incluzând 
îmbunătățind aplicațiile de evidență a sucursalele) conectate în rețea, a sistemelor de 
acționarilor și sistemul de vot electronic. operare și a soluțiilor de securitate și back-up. 

Jurnalele serverelor privind virușii, activitatea și 
A fost realizat un set nou de aplicații și baze de traficul pe Internet și în interiorul rețelei, al 
date pentru a servi gestiunii de portofoliu și atacurilor din Internet, al eventualelor încercări 
activității de tranzacționare pe piețele de intruziune, al spam-ului și efectuarea de 
internaționale. sondaje asupra traficului de rețea în cazul în 

care sunt suspiciuni privind volumul acestuia, 
La finalul anului 2010 erau în curs de revizuire sunt activități urmărite zilnic.
și îmbunătățire aplicațiile pentru raportările 
cerute de BNR, CNVM, calculul activului net, Imaginea organizației se reflectă și prin pagina 
evidența contabilă a tranzacțiilor. În etapa de de Internet a SIF Bana-Crișana: www.sif1.ro.
dezvoltare sunt noi instrumente pentru Menținerea la zi a acesteia este o activitate cu 
Departamentul Cercetare. caracter permanent a personalului Direcției IT 

împreună cu Compartimentul Comunicare și 
Întreținerea și administrarea sistemului Relația cu Investitorii.
Sunt activități permanente și presupun 
mentenanța sistemului, a rețelei VPN, a 

Auditul intern are ca obiective sprijinirea • administrarea portofoliului de 
Societății în identificarea și evaluarea riscurilor instrumente financiare, fundamentarea 
semnificative, în scopul furnizării unei evaluări deciziilor de investire/dezinvestire în aceste 
independente a managementului riscului, a instrumente și respectarea limitelor de 
controlului și a proceselor de conducere; competență aprobate;
asistarea Societății în menținerea unui sistem • tranzacționarea valorilor mobiliare, 
de control eficient și eficace. respectarea politicii investiționale pe termen 

scurt și a procedurilor de lucru aprobate;
În SIF Banat-Crișana auditul intern se exercită • gestionarea resurselor umane, 
sub următoarele forme: evaluarea sistemelor respectarea Contractului Colectiv de Muncă, a 
de management și control intern – audit de regulamentului intern și a procedurilor 
sistem; evaluarea rezultatelor privind aprobate;
obiectivele urmărite și examinarea impactului • respectarea legislației și a procedurilor 
efectiv – audit de performanță; asigurarea privind calculul și raportarea activului net al 
conformității procedurilor și a operațiunilor cu SIF Banat-Crișana;
normele legale – audit de regularitate. • inventarierea generală a patrimoniului la 

sfârșitul anului 2009;
Activitatea de audit intern s‐a desfășurat • respectarea procedurilor de lucru 
conform planului de audit pentru anul 2010, aferente activităților cu caracter economic și 
aprobat de către Consiliul de Administrație, administrativ;
plan întocmit în conformitate cu obiectivele • respectarea procedurilor privind 
Societății și a urmărit cuprinderea tuturor întocmirea, transmiterea către CNVM și BVB și 
activităților și operațiunilor efectuate de punerea la dispoziția publicului a rapoartelor 
Societate pe parcursul a doi ani, cu asigurarea obligatorii;
continuității auditării de la perioada • monitorizarea și colectarea dividendelor 
precedentă. de la societățile din portofoliu.

Principalele activități și operațiuni ale Societății Auditorul intern a întocmit și transmis 
supuse auditului intern în 2010 au fost: Consiliului de Administrație al SIF Banat-
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Controlul intern

Situația litigiilor în curs

Activitatea Compartimentului de Control Intern titlurilor de portofoliu, calculul activului net, 
s‐a desfășurat în conformitate cu prevederile încadrarea portofoliului de active în limitele de 
Planului de investigații și control pentru anul deținere reglementate, respectarea cerințelor 
2010, aprobat în ședința Consiliului de legale de raportare, calculul și achitarea cotei 
administrație al SIF Banat‐Crișana din data de de 0,1% din activul net către CNVM, prevenirea 
22.01.2010, prevederile Regulamentului CNVM spălării banilor și finanțării actelor de terorism 
nr. 15/2004, procedurile de lucru și prin intermediul pieței de capital, respectarea 
reglementările interne. prevederilor legale cu privire la persoanele cu 

acces la informații privilegiate.
Direcțiile de acțiune ale activității de control 
intern sunt: controlul respectării Rapoartele de control prezentate Consiliului de 
reglementărilor în vigoare specifice pieței de administrație relevă că, în urma verificărilor
capital și/sau a procedurilor interne; asigurarea efectuate, activitățile supuse controlului 
informării societății și a personalului cu privire respectă legislația în vigoare, reglementările și 
la regimul juridic al pieței de capital; avizarea procedurile interne, fiind înaintate în anumite 
documentelor transmise de SIF Banat‐Crișana situații propuneri și recomandări pentru 
către CNVM în vederea obținerii autorizațiilor îmbunătățirea activității și a procedurilor de 
prevăzute de reglementările CNVM; avizarea lucru.
raportărilor transmise entităților pieței de 
capital și CNVM; avizarea materialelor În perioada 8‐16 noiembrie 2010, în 
informative și publicitare ale societății; alte conformitate cu Planul de control al CNVM 
activități în legătură cu respectarea de către pentru anul 2010, la SIF Banat‐Crișana a avut 
societate și personalul acesteia a legislației loc un control de fond efectuat de o echipă a 
specifice pieței de capital și a reglementărilor Corpului de control al CNVM. Tematica de 
interne. control a cuprins opt capitole cu referire la 

principalele activități derulate de 
În anul 2010, conform planului aprobat, au fost SIF Banat‐Crișana. Societatea a pus la dispoziția 
supuse controlului efectuat de reprezentantul echipei de control documentele și explicațiile
Compartimentului de Control Intern necesare în legătură cu tematica de control. Pe 
modalitățile de respectare a procedurilor de baza concluziilor controlului se vor lua măsuri 
lucru și a legislației specifice pieței de capital în de îmbunătățire a activității.
cadrul următoarelor activități: tranzacționarea 

La data de 31.12.2010 Societatea era parte în reprezintă anularea/constatarea nulităților unor 
157 de litigii aflate pe rolul instanțelor de hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor 
judecată. Societatea avea calitate procesuală la societățile din portofoliu sau recuperarea 
activă (reclamant) în 96 de litigii și calitate dividendelor neîncasate de la societăți în 
procesuală pasivă (pârât) în 56 de litigii, iar în 5 funcțiune sau în lichidare.
litigii avea calitatea de intervenient.

Detalii suplimentare privind litigiile în care 
În litigiile în care Societatea are calitatea de Societatea este parte sunt prezentate în Nota 20 
reclamant sau intervenient, obiectul litigiilor îl - Datorii contingente din Situațiile financiare.

Auditul intern (continuare)

Crișana zece rapoarte, în care a prezentat Auditul intern apreciază că activitățile și 
rezultatele activității de audit, concluziile, operațiunile desfășurate de SIF Banat‐Crișana 
recomandările, propunerile și opiniile sale. în cursul anului 2010, supuse auditului, sunt 

conforme cu politicile, programele și 
Nu au fost identificate situații semnificative care managementul societății, în conformitate cu 
să facă necesară intervenția Consiliului de prevederile legale și reglementările interne.
Administrație.

Tehnologia informației

Auditul intern

Activitățile IT au oferit și în 2010 suportul websiteului SIF Banat-Crișana și urmărirea 
pentru îmbunătățirea eficienței operaționale, jurnalelor serverelor. Se realizează prin 
sprijinind procesele manageriale. configurarea serverelor de e-mail, antivirus, 

Internet, intranet și realizarea periodică de 
Dezvoltarea și integrarea sistemului copii de siguranță a datelor.
informatic
Direcția IT a asigurat suportul tehnic pentru Activitatea presupune alocarea unei persoane 
desfășurarea în bune condiții a adunării (inginerul de sistem) pentru mentenanța fizică 
generale a acționarilor, dezvoltând și a celor 85 de calculatoare (incluzând 
îmbunătățind aplicațiile de evidență a sucursalele) conectate în rețea, a sistemelor de 
acționarilor și sistemul de vot electronic. operare și a soluțiilor de securitate și back-up. 

Jurnalele serverelor privind virușii, activitatea și 
A fost realizat un set nou de aplicații și baze de traficul pe Internet și în interiorul rețelei, al 
date pentru a servi gestiunii de portofoliu și atacurilor din Internet, al eventualelor încercări 
activității de tranzacționare pe piețele de intruziune, al spam-ului și efectuarea de 
internaționale. sondaje asupra traficului de rețea în cazul în 

care sunt suspiciuni privind volumul acestuia, 
La finalul anului 2010 erau în curs de revizuire sunt activități urmărite zilnic.
și îmbunătățire aplicațiile pentru raportările 
cerute de BNR, CNVM, calculul activului net, Imaginea organizației se reflectă și prin pagina 
evidența contabilă a tranzacțiilor. În etapa de de Internet a SIF Bana-Crișana: www.sif1.ro.
dezvoltare sunt noi instrumente pentru Menținerea la zi a acesteia este o activitate cu 
Departamentul Cercetare. caracter permanent a personalului Direcției IT 

împreună cu Compartimentul Comunicare și 
Întreținerea și administrarea sistemului Relația cu Investitorii.
Sunt activități permanente și presupun 
mentenanța sistemului, a rețelei VPN, a 

Auditul intern are ca obiective sprijinirea • administrarea portofoliului de 
Societății în identificarea și evaluarea riscurilor instrumente financiare, fundamentarea 
semnificative, în scopul furnizării unei evaluări deciziilor de investire/dezinvestire în aceste 
independente a managementului riscului, a instrumente și respectarea limitelor de 
controlului și a proceselor de conducere; competență aprobate;
asistarea Societății în menținerea unui sistem • tranzacționarea valorilor mobiliare, 
de control eficient și eficace. respectarea politicii investiționale pe termen 

scurt și a procedurilor de lucru aprobate;
În SIF Banat-Crișana auditul intern se exercită • gestionarea resurselor umane, 
sub următoarele forme: evaluarea sistemelor respectarea Contractului Colectiv de Muncă, a 
de management și control intern – audit de regulamentului intern și a procedurilor 
sistem; evaluarea rezultatelor privind aprobate;
obiectivele urmărite și examinarea impactului • respectarea legislației și a procedurilor 
efectiv – audit de performanță; asigurarea privind calculul și raportarea activului net al 
conformității procedurilor și a operațiunilor cu SIF Banat-Crișana;
normele legale – audit de regularitate. • inventarierea generală a patrimoniului la 

sfârșitul anului 2009;
Activitatea de audit intern s‐a desfășurat • respectarea procedurilor de lucru 
conform planului de audit pentru anul 2010, aferente activităților cu caracter economic și 
aprobat de către Consiliul de Administrație, administrativ;
plan întocmit în conformitate cu obiectivele • respectarea procedurilor privind 
Societății și a urmărit cuprinderea tuturor întocmirea, transmiterea către CNVM și BVB și 
activităților și operațiunilor efectuate de punerea la dispoziția publicului a rapoartelor 
Societate pe parcursul a doi ani, cu asigurarea obligatorii;
continuității auditării de la perioada • monitorizarea și colectarea dividendelor 
precedentă. de la societățile din portofoliu.

Principalele activități și operațiuni ale Societății Auditorul intern a întocmit și transmis 
supuse auditului intern în 2010 au fost: Consiliului de Administrație al SIF Banat-
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Perspective pentru 2011

prime, utilități, farmaceutice, cu orientare Previziuni privind evoluția 
spre un emitenți care pot oferi un mix de mediului economic
creștere și venit; 
• dezvoltarea unei strategii investiționale 

Proiectarea programului de activitate al 
pe piețele de capital externe, care să 

SIF Banat-Crișana pentru anul 2011 a luat în 
contracareze lichiditatea redusă a pieței de 

considerare următoarele premise de evoluție a 
capital din România și posibilitățile limitate 

mediului economic intern (conform Prognozei 
de diversificare a portofoliului SIF Banat-

de toamnă 2010 a CNP): 
Crișana în cadrul acesteia; 
• construirea unui portofoliu diversificat și 

• creștere estimată pentru PIB de 1,5% în 
flexibil, axat într-o primă etapă pe acțiuni 

2011; estimările oficiale pentru creșterile 
ale unor companii din Europa, ale cărui 

principalelor ramuri economice sunt de: 2,7% - 
performanțe să fie superioare 

industrie; 1% - agricultură; 1,6% - construcții; 
randamentului mediu al principalilor indici 

0,9% - servicii; 
bursieri europeni; 

• creșterea prețurilor de consum (inflația) 
• restructurarea și optimizarea portofoliului 

estimată la 3,2% la sfârșitul anului 2011, peste 
actual, urmărind diminuarea expunerii pe 

ținta de inflație stabilită de BNR la 3%, dar sub 
sectorul financiar și în industriile hârtie, 

prognoza efectivă a BNR, respectiv 3,6%. Rata 
mobilă și mase plastice; 

medie anuală a inflației în 2011 este 
• susținerea finalizării investiției de la 

previzionată la 5,3%; 
societatea Calipso SA Oradea la Hotelul 

• soldul balanței comerciale (export FOB - 
Doubletree by Hilton; 

import CIF) este așteptat să fie de -8,61 
• reducerea cu 10% în 2011 a numărului de 

miliarde euro în 2011, în ușoară creștere față 
emitenți din portofoliu, preponderent a 

de 2010 (-8,4 mld euro); 
deținerilor în companiile nelistate; 

• deficitul de cont curent estimat la minus 
• identificarea oportunităților de 

7,125 miliarde euro, reprezentând circa -5,5% 
restructurare, prin divizare sau fuziune, a 

din PIB; 
societăților în care SIF Banat-Crișana este 

• rata șomajului la finele lui 2011 
acționar majoritar; 

previzionată la 7,2%. 
• optimizarea structurii instrumentelor 
financiare cu venit fix pentru obținerea 

Obiective investiționale unor randamente superioare; 
• monitorizarea permanentă a riscurilor la 

Obiectivele investiționale în 2011 vor urmări care sunt expuse investițiile și luarea de 
creșterea valorii și a lichidității portofoliului măsuri de gestionare și reducere a 
administrat și reducerea riscului global asociat acestora; 
portofoliului deținut. • dezvoltarea metodelor, tehnicilor și 

instrumentele de analiză și evaluare a 
Ținte prioritare propuse pentru anul 2011: investițiilor urmărind: structurarea și 

• venituri din tranzacții pe piața de derularea operațională a analizei mediului 
capital de cel puțin 56,8 milioane lei; intern și extern, efectuarea de analize 
• venituri din dividende, estimate la sectoriale conectate la evoluțiile mediului 
9,5 milioane lei; economic, urmărirea în timp real a 
• volumul investițiilor (achiziții de acțiuni) performanțelor emitenților și portofoliilor 
de minimum 53,5 milioane lei; selectate. 

Direcții de acțiune: Promovarea imaginii SIF Banat-
• investiții în proiecte noi, cu parteneri 

Crișanastrategici (în domeniul energiei 
regenerabile, agricultură ș.a.) și 

• dezvoltarea paginii de Internet a oportunitățile oferite de privatizările statului 
SIF Banat-Crișana pe principiile român; 
fundamentale ale ergonomiei și arhitecturii • consolidarea pozițiilor deținute în 
informaționale, în scopul facilitării sectoare ca: industria energetică, materii 
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Acțiunile SIF1

Evoluția acțiunilor SIF1 

- SIF1  
 volum-

Principalii indicatori pentru acțiunile SIF1

Acțiunile emise de SIF Banat‐Crișana sunt Pe piața „DEAL”, s-au efectuat două tranzacții 
îinscrise la cota Bursei de Valori București, la în semestrul I 2010, cu 2.574.500 acțiuni și o 
categoria I și se tranzacționează pe această valoare de 2.659.810 lei, două tranzacții în 
piață începând cu data de 01.11.1999 sub semestrul II 2010, cu 6.646.000 acțiuni, la o 
simbolul SIF1. valoare de 6.660.890 lei. 

La data de 30.12.2010 erau în circulație Tranzacțiile „DEAL” în anul 2010 a totalizat un 
548.849.268 acțiuni, reprezentând numărul volum de 9.220.500 acțiuni, cu o valoare totală 
total al valorilor mobiliare emise de Societate. de 9.320.700 lei.

Volumul maxim zilnic de 5.394.500 acțiuni Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 
tranzacționate în data de 25 mai 2010 s-a 556,53 milioane RON în data de 30.12.2010 
înregistrat pe fondul scăderii puternice a (calculată la prețul de închidere).
prețului în acea perioadă.

În cursul exercițiului financiar 2010, 
Lichiditatea titlului SIF1 a fost destul de ridicată, SIF Banat‐Crișana nu a achiziționat și nu a 
în anul 2010 tranzacționându-se în total deținut niciun moment propriile acțiuni.
224.917.500 acțiuni, reprezentând 40,97% din 
totalul acțiunilor emise.
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 2007 2008 2009 2010 

Preţ     

    minim [lei] 2,690 0,427 0,365 0,895 

    maxim [lei] 4,380 3,490 1,250 1,780 

    închidere, final de an  [lei]  3,550 0,545 1,130 1,014 

Preţ/Profit net unitar 15,85 3,13 5,52 8,83 

Preţ/VUAN [%] 96 29,58 40,23 40,90 

Dividend [lei] 0,0700 0,0300 0,0500 0,103 

Randament dividend* [%] 1,97 5,5 4,42 10,15 

Capitalizare bursieră** [mil. lei]  1,948.41 304,61 620,19 556,53 
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* randamentul dividendului este compus de baza prețurilor de închidere anuale și a dividendelor unitare de distribuit, aferente 
anilor respectivi
** capitalizarea bursieră a fost calculată folosind prețul mediu din ultima zi de tranzacționare a anului

5,394 m

2,993 m

Administrarea portofoliului de active financiare ale SIF Banat-Crișana vizează 
obiectivul de a oferi investitorului o rată de rentabilitate mai mare decât cea 
pe care acesta ar putea să o obțină printr-o investiție individuală.

Strategia de creștere a afacerii se bazează pe identificarea oportunităților 
care pot conferi un avantaj competitiv în mediul concurențial în care 
Societatea își desfășoară activitatea.
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prime, utilități, farmaceutice, cu orientare Previziuni privind evoluția 
spre un emitenți care pot oferi un mix de mediului economic
creștere și venit; 
• dezvoltarea unei strategii investiționale 

Proiectarea programului de activitate al 
pe piețele de capital externe, care să 

SIF Banat-Crișana pentru anul 2011 a luat în 
contracareze lichiditatea redusă a pieței de 

considerare următoarele premise de evoluție a 
capital din România și posibilitățile limitate 

mediului economic intern (conform Prognozei 
de diversificare a portofoliului SIF Banat-

de toamnă 2010 a CNP): 
Crișana în cadrul acesteia; 
• construirea unui portofoliu diversificat și 

• creștere estimată pentru PIB de 1,5% în 
flexibil, axat într-o primă etapă pe acțiuni 

2011; estimările oficiale pentru creșterile 
ale unor companii din Europa, ale cărui 

principalelor ramuri economice sunt de: 2,7% - 
performanțe să fie superioare 

industrie; 1% - agricultură; 1,6% - construcții; 
randamentului mediu al principalilor indici 

0,9% - servicii; 
bursieri europeni; 

• creșterea prețurilor de consum (inflația) 
• restructurarea și optimizarea portofoliului 

estimată la 3,2% la sfârșitul anului 2011, peste 
actual, urmărind diminuarea expunerii pe 

ținta de inflație stabilită de BNR la 3%, dar sub 
sectorul financiar și în industriile hârtie, 

prognoza efectivă a BNR, respectiv 3,6%. Rata 
mobilă și mase plastice; 

medie anuală a inflației în 2011 este 
• susținerea finalizării investiției de la 

previzionată la 5,3%; 
societatea Calipso SA Oradea la Hotelul 

• soldul balanței comerciale (export FOB - 
Doubletree by Hilton; 

import CIF) este așteptat să fie de -8,61 
• reducerea cu 10% în 2011 a numărului de 

miliarde euro în 2011, în ușoară creștere față 
emitenți din portofoliu, preponderent a 

de 2010 (-8,4 mld euro); 
deținerilor în companiile nelistate; 

• deficitul de cont curent estimat la minus 
• identificarea oportunităților de 

7,125 miliarde euro, reprezentând circa -5,5% 
restructurare, prin divizare sau fuziune, a 

din PIB; 
societăților în care SIF Banat-Crișana este 

• rata șomajului la finele lui 2011 
acționar majoritar; 

previzionată la 7,2%. 
• optimizarea structurii instrumentelor 
financiare cu venit fix pentru obținerea 

Obiective investiționale unor randamente superioare; 
• monitorizarea permanentă a riscurilor la 

Obiectivele investiționale în 2011 vor urmări care sunt expuse investițiile și luarea de 
creșterea valorii și a lichidității portofoliului măsuri de gestionare și reducere a 
administrat și reducerea riscului global asociat acestora; 
portofoliului deținut. • dezvoltarea metodelor, tehnicilor și 

instrumentele de analiză și evaluare a 
Ținte prioritare propuse pentru anul 2011: investițiilor urmărind: structurarea și 

• venituri din tranzacții pe piața de derularea operațională a analizei mediului 
capital de cel puțin 56,8 milioane lei; intern și extern, efectuarea de analize 
• venituri din dividende, estimate la sectoriale conectate la evoluțiile mediului 
9,5 milioane lei; economic, urmărirea în timp real a 
• volumul investițiilor (achiziții de acțiuni) performanțelor emitenților și portofoliilor 
de minimum 53,5 milioane lei; selectate. 

Direcții de acțiune: Promovarea imaginii SIF Banat-
• investiții în proiecte noi, cu parteneri 

Crișanastrategici (în domeniul energiei 
regenerabile, agricultură ș.a.) și 

• dezvoltarea paginii de Internet a oportunitățile oferite de privatizările statului 
SIF Banat-Crișana pe principiile român; 
fundamentale ale ergonomiei și arhitecturii • consolidarea pozițiilor deținute în 
informaționale, în scopul facilitării sectoare ca: industria energetică, materii 
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Acțiunile SIF1

Evoluția acțiunilor SIF1 

- SIF1  
 volum-

Principalii indicatori pentru acțiunile SIF1

Acțiunile emise de SIF Banat‐Crișana sunt Pe piața „DEAL”, s-au efectuat două tranzacții 
îinscrise la cota Bursei de Valori București, la în semestrul I 2010, cu 2.574.500 acțiuni și o 
categoria I și se tranzacționează pe această valoare de 2.659.810 lei, două tranzacții în 
piață începând cu data de 01.11.1999 sub semestrul II 2010, cu 6.646.000 acțiuni, la o 
simbolul SIF1. valoare de 6.660.890 lei. 

La data de 30.12.2010 erau în circulație Tranzacțiile „DEAL” în anul 2010 a totalizat un 
548.849.268 acțiuni, reprezentând numărul volum de 9.220.500 acțiuni, cu o valoare totală 
total al valorilor mobiliare emise de Societate. de 9.320.700 lei.

Volumul maxim zilnic de 5.394.500 acțiuni Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 
tranzacționate în data de 25 mai 2010 s-a 556,53 milioane RON în data de 30.12.2010 
înregistrat pe fondul scăderii puternice a (calculată la prețul de închidere).
prețului în acea perioadă.

În cursul exercițiului financiar 2010, 
Lichiditatea titlului SIF1 a fost destul de ridicată, SIF Banat‐Crișana nu a achiziționat și nu a 
în anul 2010 tranzacționându-se în total deținut niciun moment propriile acțiuni.
224.917.500 acțiuni, reprezentând 40,97% din 
totalul acțiunilor emise.

4 ianuarie - 30 decembrie 2010
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0,895 lei

1,014 lei
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5

4

3

2

1

0

 2007 2008 2009 2010 

Preţ     

    minim [lei] 2,690 0,427 0,365 0,895 

    maxim [lei] 4,380 3,490 1,250 1,780 

    închidere, final de an  [lei]  3,550 0,545 1,130 1,014 

Preţ/Profit net unitar 15,85 3,13 5,52 8,83 

Preţ/VUAN [%] 96 29,58 40,23 40,90 

Dividend [lei] 0,0700 0,0300 0,0500 0,103 

Randament dividend* [%] 1,97 5,5 4,42 10,15 

Capitalizare bursieră** [mil. lei]  1,948.41 304,61 620,19 556,53 
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* randamentul dividendului este compus de baza prețurilor de închidere anuale și a dividendelor unitare de distribuit, aferente 
anilor respectivi
** capitalizarea bursieră a fost calculată folosind prețul mediu din ultima zi de tranzacționare a anului
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obiectivul de a oferi investitorului o rată de rentabilitate mai mare decât cea 
pe care acesta ar putea să o obțină printr-o investiție individuală.

Strategia de creștere a afacerii se bazează pe identificarea oportunităților 
care pot conferi un avantaj competitiv în mediul concurențial în care 
Societatea își desfășoară activitatea.



Glosar
AGA IFVF
Adunarea Generală a Acționarilor Instrumente financiare cu venit fix (titluri de 

stat, obligațiuni corporatiste sau municipale, 
BET (Bucharest Exchange Trading) depozite bancare sau certificate de depozit)
este un indice de preț ponderat cu
capitalizarea free floatului celor mai lichide IPO
zece companii listate pe piața reglementată Ofertă publică primară inițială de acțiuni
BVB

IT
BET-C (Bucharest Exchange Trading – indice Tehnologia informației
compozit)
este indicele compozit al pieței BVB; ROA
reflectă evoluția prețurilor tuturor Rentabilitatea economică, calculată ca raportul 
companiilor listate pe piața reglementată dintre profitul net și capitalurile proprii
BVB, Categoria I și II, cu excepția SIF-urilor.
BET-C este un indice de preț ponderat cu ROE
capitalizarea de piață a companiilor din Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii,
componența sa calculată ca raport între profitul brut și

activele totale
BET-FI (Bucharest Exchange Trading 
–Investment Funds) RON
reflectă tendința de ansamblu a prețurilor Lei noi
societăților de investiții financiare și a Fondului 
Proprietatea ROTX (Romanian Traded Index)

este un indice de preț ponderat cu 
BNR capitalizarea free floatului și reflectă în timp 
Banca Națională a României real mișcarea acțiunilor „blue chip” 

tranzacționate la BVB.
BVB
Bursa de Valori București Depozitar central

O societate pe acțiuni autorizată de CNVM, 
CA care asigură evidența registrelor acționarilor 
Consiliul de Administrație societăților emitente precum și compensarea și 

decontarea tranzacțiilor bursiere
CNVM
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare Societate de tip închis

Societate comercială care nu îndeplinește
Data de înregistrare condițiile pentru a fi calificată drept societate 
este data calendaristică stabilită de AGA, care deținută public
servește la identificarea acționarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Societate deținută public
Data de înregistrare trebuie să fie ulterioară O societate comercială pe acțiuni constituită 
datei întrunirii adunării generale prin subscripție publică sau o societate ale 

cărei valori mobiliare au facut obiectul unei 
Data de referință oferte publice regulat promovate și încheiate 
este data calendaristică stabilită de cu succes
consiliul de administrație, care servește la
identificarea acționarilor care participă la VUAN
AGA. Data de referință trebuie să fie Valoarea unitară a activului net
ulterioară publicării convocării AGA

Depozitar
o instituție de credit avizată de CNVM
pentru activitatea de depozitare a activelor,
în conformitate cu Legea nr. 297 / 2004
privind piața de capital

Emitent
persoană juridică ce în condițiile legii a emis, 
emite sau intenționează să emită valori 
mobiliare
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comunicării și interacțiunii cu investitorii și Dezvoltarea organizațională
alte categorii de public interesat (analiști, 
media etc.); 

• dezvoltarea continuă a cunoștințelor şi 
• diversificarea canalelor de comunicare cu 

competențelor angajaților prin asigurarea 
investitorii, inclusiv prin intermediul unor 

participării la programe de training extern 
buletine informative / newsletters cu noutăți 

și in-house în cadrul unui program bine 
legate de activitatea SIF Banat-Crișana; 

structurat; 
• managementul identității corporative, prin 

• dezvoltarea infrastructurii informatice și 
revizuirea manualului de identitate 

menținerea unui nivel înalt al standardelor 
corporatistă al SIF Banat-Crișana, pregătind 

de calitate și securitate a suportului IT prin: 
și facilitând procesul de rebranding avut în 

dezvoltarea și integrarea aplicațiilor în 
vedere; 

corelație cu dezvoltarea activităților 
• realizarea, prezentarea și publicarea unor 

organizației, menținerea la un nivel ridicat 
articole științifice la diferite manifestări 

al securității sistemului informatic și a rețelei 
științifice, conferințe, simpozioane, reviste, 

VPN cu sucursalele, certificarea SMSI 
sesiuni de comunicări științifice. 

(sistem de management al securității 
informațiilor) în conformitate cu cerințele 
standardului SR EN ISO 27001:2005. 
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Perspective pentru 2011 (continuare)
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SIF BANAT-CRIȘANA SA 

 

 

Situațiile financiare  

pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 

întocmite în conformitate cu Ordinul Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 

nr. 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor din data de 28 aprilie 2011  

 

 

Situațiile financiare din prezentul raport au fost re-paginate, numerele paginilor la care 

se face referire în Raportul auditorului și Notele la situațiile financiare sunt cele din 

versiunea originală a Situațiilor financiare, postate pe site-ul Societății, www.sif1.ro 
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Raportul auditorului independent 

 

 

 

 

Către Acționari, 

SIF Banat-Crișana S.A. 

 

 

Raport asupra situațiilor financiare individuale 

 

1.  Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale SIF Banat-Crișana S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul 

contabil la data de 31 decembrie 2010, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația 

fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note 

explicative numerotate, de la paginile 1 la 55. Situațiile financiare individuale menționate se referă la: 

 

• Activ net/Total capitaluri:  538.546.764 lei 

• Rezultatul exercițiului financiar, profit:   62.996.316 lei 

 

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare individuale 

 

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare individuale în 

conformitate cu Ordinul Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 cu modificările și completările 

ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare individuale și pentru acel control intern pe care 

conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare individuale care să nu conțină 

denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

 

Responsabilitatea auditorului 

 

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectual, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare 

individuale. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din 

România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii 

unei asigurări rezonabile că situațiile financiare individuale nu cuprind denaturări semnificative. 

 

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile 

prezentate în situațiile financiare individuale. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, 

incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, datorate fraudei sau erorii. În 

evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a 

situațiilor financiare individuale ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu 

în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței sistemului de control intern al Societății. Un audit include, de asemenea, 

evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către 

conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare individuale luate în ansamblul lor. 

 

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei 

noastre de audit. 

 

Opinia 

 

6. În opinia noastră, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 au fost 

întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile 

financiare individuale. 

 

Evidențierea unor aspecte 

 

Fără a exprima rezerve, atragem atenția asupra următoarelor aspecte: 

 

7. Așa cum este descris în nota 21 la situațiile financiare individuale, Societatea a optat pentru includerea în capitalurile 

proprii a ajustărilor pentru pierderile de valoare aferente imobilizărilor financiare în mod consecvent atât în exercițiul 
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curent încheiat la 31 decembrie 2010 cât și în perioada precedentă, în conformitate cu Ordinul Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare nr. 11/2009. 

 

8. Așa cum este descris în nota 6.3.g la situațiile financiare individuale, în scopul ajustării pentru pierderea de valoare a 

imobilizărilor financiare, Societatea a optat pentru evaluarea imobilizărilor financiare în mod consecvent, atât în exercițiul 

curent încheiat la 31 decembrie 2010 cât și în perioada precedentă, în conformitate cu modelul actual de calcul al activului 

net prevăzut în Regulamentul nr. 15/2004 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 

 

Alte aspecte 

 

9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru 

a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit, și nu în alte 

scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de 

acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare individuale și raportul asupra 

conformității sau pentru opinia formată. 

 

10.  Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și 

fluxurilor de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare individuale în conformitate cu reglementări și 

principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare individuale anexate nu 

sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul 

Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare. 

 

11.  Așa cum este descris în nota 6.1 la situațiile financiare individuale, în conformitate cu Decizia CNVM nr. 2492/3 

decembrie 2007, Societatea ar trebui să întocmească situații financiare anuale consolidate în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 

decembrie 2010. 

 

12. Așa cum este descris în nota 6.1 la situațiile financiare individuale , în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 11/03.02.2011 

pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 145 din 28 februarie 2011, pentru aplicarea 

Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Societatea are obligația întocmirii de situații financiare anuale cu scop informativ 

pentru exercițiile financiare ale anilor 2010 și 2011, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 

 

Raport de conformitate al raportului administratorilor cu situațiile financiare individuale 

 

În concordanță cu Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, articolul 9.1, punctul 2, noi am citit 

raportul administratorilor atașat situațiilor financiare individuale și numerotat de la pagina 1 la pagina 31. Raportul 

administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale. În raportul administratorilor noi nu am identificat 

informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare 

individuale alăturate. 

 

 

Pentru și în numele KPMG Audit SRL: 

 

Toader Șerban-Cristian 

Senior Partner 

 

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari 

din România cu numărul 1502/2003 

 

București, România  

9 martie 2010  

 

 

KPMG Audit SRL 

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari 

din România cu numărul 9/2001 
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Tip situație financiară               SI 

Județul Arad Forma de proprietate                       34 

Persoana juridică  SIF Banat-Crișana Activitatea preponderentă 

Adresa loc. Arad, sector (denumire grupa CAEN) 
  str. Calea Victoriei, nr. 35A Alte intermedieri financiare 

bl.                           ap.                  sc. Cod grupă CAEN   
 

6499 

Telefon 0257-304426 Fax 0257-270073 
       Numărul din Registrul  Cod de înregistrare  

  Comerțului J02/1898/1992 fiscală 
   

RO 2761040 

        

        

 
Nr 

 
Nota 

 
Sold la  

 
rd. 

 
  

 
01.01.2010 

 
31.12.2010 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 
       I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
       1. cheltuieli de constituire  01 

   
- 

 
- 

2. cheltuieli de dezvoltare 02 
   

- 
 

- 

3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale 
           drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale                  03 

   
21.131 

 
49.263 

4. fondul comercial  04 
   

- 
 

- 

5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție 05 
   

 - 
 

-  

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 
 

1a 
 

21.131 
 

49.263 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 
       1. terenuri și construcții 07 

   
5.464.454 

 
5.376.484 

2. instalații tehnice și masini  08 
   

478.796 
 

350.959 

3. alte instalații, utilaje și mobilier 09 
   

92.818 
 

94.381 

4. avansuri și imobilizări corporale în curs 10 
   

 - 
 

73.901 

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 
 

1b 
 

6.036.068 
 

5.895.725 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 
       1. acțiuni deținute la entități affiliate 12 

   
- 

 
- 

2. împrumuturi acordate entităților affiliate 13 
   

- 
 

- 

3. interese de participare 14 
   

- 
 

- 

4. împrumuturi acordate entităților de care compania 
           este legată prin interese de participare 15 

   
- 

 
- 

5. titluri și alte instrumente financiare deținute  
           ca imobilizări  16 

 
11 

 
487.806.342 

 
538.642.535 

6. alte creanțe 17 
   

183.847 
 

 - 

TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 
 

1c 
 

487.990.189 
 

538.642.535 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18) 19 
   

494.047.388 
 

544.587.523 

B. ACTIVE CIRCULANTE 
       I.STOCURI 
       1. materiale consumabile 20 

   
3.237 

 
3.237 

2. lucrări și servicii în curs de execuție 21 
   

- 
 

- 

3. avansuri pentru cumpărări de stocuri 22 
   

- 
 

-  

TOTAL: (rd. 20 la 22) 23 
   

3.237 
 

3.237 

II.CREANȚE 
       1. creanțe comerciale 24 

   
127.606.297 

 
92.885.553 

2. sume de încasat de la entitățile affiliate 25 
   

- 
 

- 

3. sume de încasat din interese de participare 26 
   

- 
 

- 

4. alte creanțe 27 
   

3.358.047 
 

1.354.258 

5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat 28 
   

 - 
 

-  

TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 
 

5 
 

130.964.344 
 

94.239.811 
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Nr 

 
Nota 

 
Sold la 

 
rd. 

 
  

 
01.01.2010 

 
31.12.2010 

III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 
       1. acțiuni detinute la entitățile affiliate 30 

   
- 

 
- 

2. alte investiții financiare pe termen scurt 31 
   

3.743.173 
 

16.394.070 

TOTAL: (rd. 30 la 31) 32 
   

3.743.173 
 

16.394.070 

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 33 
 

15 
 

331.436 
 

561.110 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) 34 
   

135.042.190 
 

111.198.228 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35 
   

161.935 
 

179.136 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O  
       PERIOADĂ DE UN AN 
       1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 36 

   
- 

 
- 

2. sume datorate instituțiilor de credit 37 
   

- 
 

- 

3. avansuri încasate în contul clienților 38 
   

- 
 

- 

4. datorii comerciale  39 
   

58.735 
 

160.698 

5. efecte de comert de plătit  40 
   

- 
 

- 

6. sume datorate entităților afiliate 41 
   

- 
 

- 

7. sume datorate privind interesele de participare 42 
   

- 
 

- 

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și 
    

- 
 

- 

    alte datorii pentru asigurările sociale 43 
   

67.518.443 
 

62.851.657 

TOTAL: (rd. 36 la 43) 44 
 

5 
 

67.577.178 
 

63.012.355 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV 
       DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) 45 

   
67.302.239 

 
48.040.301 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
       CURENTE (rd. 19+45-60.1) 46 

   
561.349.564 

 
592.627.775 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
       PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 
       1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 47 

   
- 

 
- 

2. sume datorate instituțiilor de credit 48 
   

- 
 

- 

3. avansuri încasate în contul clienților 49 
   

- 
 

- 

4. datorii comerciale  50 
   

- 
 

- 

5. efecte de comert de plătit  51 
   

- 
 

- 

6. sume datorate entităților affiliate 52 
   

- 
 

- 

7. sume datorate privind interesele de participare 53 
   

- 
 

- 

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și 
           alte datorii pentru asigurările sociale 54 

   
5.078.110 

 
 - 

TOTAL: (rd. 47 la 54) 55 
 

5 
 

5.078.110 
 

- 

H. PROVIZIOANE  
       1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare 56 

   
- 

 
- 

2. provizioane pentru impozite  57 
   

51.826.188 
 

51.634.011 

3. alte provizioane 58 
   

4.242.000 
 

2.447.000 

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) 59 
 

2 
 

56.068.188 
 

54.081.011 

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2) din care: 60 
   

324.771 
 

324.757 

1. subvenții pentru investiții  60.1 
   

63 
 

49 

2. venituri înregistrate în avans  60.2 
 

10e 
 

324.708 
 

324.708 

J. CAPITAL ȘI REZERVE 
       I. CAPITAL (rd. 62+63) din care: 61 

 
7 

 
54.884.927 

 
54.884.927 

- capital subscris nevărsat  62 
   

- 
 

- 

- capital subscris vărsat  63 
   

54.884.927 
 

54.884.927 

II. PRIME DE CAPITAL 64 
   

- 
 

- 

III. REZERVE DIN REEVALUARE  
            Sold C 65 

 
16 

 
5.236.283 

 
5.153.919 

     Sold D 66 
   

- 
 

- 
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Nr 

 
Nota 

 
Sold la 

 
rd. 

 
  

 
01.01.2010 

 
31.12.2010 

        IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75) 67 
 

16 
 

431.280.782 
 

518.895.988 

1. rezerve legale  68 
   

10.976.985 
 

10.976.985 

2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de  
           valoare a imobilizărilor financiare               Sold D 69 

   
112.544.556  

 
108.844.049  

3. rezerve statutare sau contractuale  70 
   

- 
 

- 

4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor 
           dobândite cu titlu gratuit  71 

   
127.983.222 

 
127.056.671 

5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă 72 
   

- 
 

- 

6. rezerve reprezentând surplus realizat din 
           rezerve din reevaluare  73 

   
331.872 

 
429.925 

7. alte rezerve  74 
   

404.533.259 
 

489.276.456 

8. acțiuni proprii  75 
   

- 
 

- 

V. REZULTATUL REPORTAT 
       Sold C 76 

   
- 

 
- 

Sold D 77 
 

16 
 

103.384.386 
 

103.384.386 

VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 
       Sold C 78 

 
3 

 
112.185.660 

 
62.996.316 

Sold D 79 
   

- 
 

- 

Repartizarea profitului 80 
   

 - 
 

-  

TOTAL CAPITALURI PROPRII 
       (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80) 81 

   
500.203.266 

 
538.546.764 

 
 
 
Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 
7 martie 2011 și modificate în data de 15 martie 2011 cu privire la repartizarea profitului (Nota 3). 
 
 
 
     
Ioan Cuzman   Ștefan Doba 
Președinte - Director General     Director Economic 
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Denumirea indicatorului Nr. 
 

Nota 
 

Exercițiul financiar 

 
rd. 

    

     
2009 

 
2010 

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ*-  
       TOTAL (rd. 02 la 11) 01 

 
4, 13 

 
180.532.088 

 
113.511.635 

1. Venituri din imobilizări financiare  02 
   

90.414.635 
 

51.891.144 

2. Venituri din investiții financiare pe termen  
           scurt  03 

   
- 

 
- 

3. Venituri din creanțe imobilizate  04 
   

- 
 

- 

4. Venituri din investiții financiare cedate 05 
   

62.056.894 
 

33.441.654 

5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate 06 
   

- 
 

- 

6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și 
           debitori  07 

   
15.795.863 

 
17.041.212 

7. Venituri din diferențe de curs valutar  08 
   

1.188.935 
 

2.786.710 

8. Venituri din dobânzi  09 
   

9.966.533 
 

7.693.136 

9. Venituri din producția imobilizată  10 
   

- 
 

- 

10. Alte venituri din activitatea curentă 11 
   

1.109.228 
 

657.779 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**- 
       TOTAL (rd. 13 la 20) 12 

 
4, 14 

 
62.094.307 

 
48.310.204 

11. Pierderi aferente creanțelor legate de 
            participații  13 

   
- 

 
- 

12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate  14 
   

43.598.125 
 

25.665.672 

13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 15 
   

1.204.071 
 

2.008.433 

14. Cheltuieli privind dobânzile 16 
   

- 
 

- 

15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile  17 
   

1.888.724 
 

2.337.960 

16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  18 
   

33.436 
 

44.362 

17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe  
            și debitori diverși  19 

   
5.986.417 

 
3.147.922 

18. Alte cheltuieli din activitatea curenta 20 
   

9.383.534 
 

15.105.855 

a. Cheltuieli cu materiale  21 
   

195.836 
 

264.807 

b. Cheltuieli privind energia si apa  22 
   

126.485 
 

177.944 

c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25) 23 
   

7.218.312 
 

12.420.824 

c1. Salarii 24 
   

5.600.761 
 

10.337.777 

c2. cheltuieli privind asigurările și protecția 
            socială  25 

   
1.617.551 

 
2.083.047 

d. Cheltuieli privind prestațiile externe 26 
   

1.703.112 
 

2.069.068 

e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 
       asimilate  27 

   
139.789 

 
173.212 

C. REZULTATUL CURENT 
       - profit (rd. 01-12) 28 

   
118.437.781 

 
65.201.431 

- pierdere (rd. 12-01) 29 
   

- 
 

- 

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 30 
   

- 
 

- 
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA 
EXTRAORDINARĂ 31 

   
- 

 
- 

F. REZULTATUL EXTRAORDINAR 
       - profit (rd. 30-31) 32 

   
- 

 
- 

- pierdere (rd. 31-30) 33 
   

- 
 

- 

19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) 34 
   

180.532.088 
 

113.511.635 

20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) 35 
   

62.094.307 
 

48.310.204 

G. REZULTATUL BRUT 
       - profit (rd. 34-35) 36 

   
118.437.781 

 
65.201.431 

- pierdere (rd. 35-34) 37 
   

- 
 

- 
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Denumirea indicatorului Nr. 
 

Nota 
 

Exercițiul financiar 
 

 
rd. 

   

     
2009 

 
2010 

21. IMPOZIT PE PROFIT 
       - cheltuieli cu impozitul pe profit  38 

 
10c 

 
6.252.121 

 
2.205.115 

22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 
       elementele de mai sus  39 

   
 - 

 
 - 

H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 
       - profit (rd. 36-38-39) 40 

   
112.185.660 

 
62.996.316 

- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36) 41 
   

- 
 

- 

 
 
 
*Veniturile din activitatea curentă sunt detaliate în Nota 13 Structura venitului brut (pag 45). 
** Cheltuielile din activitatea curentă sunt detaliate în Nota 14 Structura cheltuielilor (pag 46). 
 
Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 
7 martie 2011 și modificate în data de 15 martie 2011 cu privire la repartizarea profitului (Nota 3). 
 
 
 
 
     
Ioan Cuzman   Ștefan Doba 
Președinte - Director General     Director Economic 
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Nr.  Nr.  
   

Exercițiul financiar 

crt. Denumirea indicatorului rd. Nota 2009  2010 

A Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare      

+ Încasări de la clienți 01                 717.944                  225.996  

- Plăți către furnizori și angajați 02          (11.064.937)          (16.880.668) 

- Dobânzi plătite 03                                                     -                             -    

- Impozitul pe profit plătit 04  (6.143.725)  (2.586.112) 

 
Trezorerie neta din activități de exploatare 05         (16.490.718)         (19.240.784) 

B Fluxuri de trezorerie din activități de investiție      

- 
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni și imobilizări 
financiare 06            (25.002.698)            (48.051.731) 

- 
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și 
necorporale 07                (40.922)                (360.937) 

+ 
Încasări din vânzarea de acțiuni și imobilizări 
financiare 

 
08 

           
 69.628.613  

           
43.079.571  

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale  09                    648.600                     103.200  

+ Dobânzi încasate 10              8.905.664               8.300.943  

+ Dividende încasate 11            72.756.098             13.131.098  

- Alte plăți din activitatea de investiții 12           (1.195.777)           (2.008.118) 

+ Alte încasări din activitatea de investiții 13              1.147.232              2.681.770 

 Trezorerie neta din activități de investiție 14          126.846.810           16.875.796  

C Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare      

+ Încasări din emisiunea de acțiuni 15                          -                             -    

+ Încasări din împrumuturi pe termen lung 16                          -                             -    

- Dividende plătite 17          (12.462.674)          (24.648.800) 

 Trezorerie neta din activități de finanțare 18          (12.462.674)          (24.648.800) 

 Creșterea/scăderea netă a trezoreriei și a      

 
echivalentelor de trezorerie 19        97.893.418        (27.013.788) 

 Trezorerie și echivalente de trezorerie      

 la începutul exercițiului financiar 20 15           21.455.224             119.348.642  

 Trezorerie și echivalente de trezorerie la       

 sfârșitul exercițiului financiar 21 15 119.348.642  92.334.854 

 
Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 
7 martie 2011 și modificate în data de 15 martie 2011 cu privire la repartizarea profitului (Nota 3). 
 
     
Ioan Cuzman   Ștefan Doba 
Președinte - Director General     Director Economic 
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Situația modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2010 

ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU 

 Sold la 
01 ianuarie 

2010 

Creșteri Reduceri Sold la 
31 decembrie  

2010 
 
Nota 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

        
Capital subscris  54.884.927 -  -  54.884.927 
Prime de capital  - -  -  - 
Rezerve din reevaluare  16 5.236.283 15.689   (98.053) (98.053) 5.153.919  
Rezerve legale 
Rezerve constituite din ajustările pentru  
pierderi de valoare a imobilizărilor 
financiare                                       Sold D 
Rezerve statutare sau contractuale 

16 10.976.985 
 

- 
(112.544.556) 

- 

- 
 
 

(13.393.431) 

- 
 
 

- 

- 
- 
 

17.093.938 
- 

 10.976.985 
 
 

(108.844.049) 
- 

Rezerve reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare   

 
16 

 
331.872 

 
98.053 

 
98.053 

 
- 

  
429.925 

Alte rezerve  16 532.516.481 85.134.161 84.743.197 (1.317.515)  616.333.127 
Acțiuni proprii  - -  -  - 
Rezultatul reportat  
reprezentând profitul  
nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

Sold C 
 
Sold D 

 - 112.185.660 112.185.660 (112.185.660) (84.743.197) - 
  

- 
 

- 
  

- 
  

- 

Rezultatul reportat provenit  
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puțin 
IAS 29 

Sold C 
 
Sold D 

16 5.437.415 -  - - 5.437.415 
       

 - -  -  - 
       

Rezultatul reportat   
provenit din  
corectarea erorilor 
contabile 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

 - -  -  - 

Rezultatul reportat provenit   
din trecerea la aplicarea  
Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 
a CEE 

 
Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

 
16 (108.821.801) -  -  (108.821.801) 
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ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU (continuare) 

 Sold la 
01 ianuarie 

2010 

Creșteri Reduceri Sold la 
31 decembrie  

2010 
 
Nota 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

Total, din care: 
Prin 

transfer 

 
 

 
      

Rezultatul exercițiului  
financiar 
 
 
 Repartizarea profitului 
 

Sold C 
 
Sold D 
 
 
 

3 
 
 
 

112.185.660 62.996.316 - (112.185.660) (112.185.660) 62.996.316 - 

3 - - - - - -  
       

Total capitaluri proprii  500.203.266 247.036.448 197.026.910 (208.692.950) (197.026.910) 538.546.764 
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Situația modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2009 

 

ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU 

 Sold la 
01 ianuarie 

2009 

Creșteri Reduceri Sold la 
31 decembrie  

2009 
 
Nota 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

        

Capital subscris  54.884.927 -  -  54.884.927 
Prime de capital  - -  -  - 
Rezerve din reevaluare  16 5.260.458 81.523  (105.698) (75.395) 5.236.283 
Rezerve legale 
Rezerve constituite din ajustările pentru  
pierderi de valoare a imobilizărilor 
financiare                                       Sold D 
Rezerve statutare sau contractuale 

16 10.976.985 
 

- 
(110.705.896) 

- 

- 
 
 

(33.797.586) 

- 
 
 

- 

- 
- 
 

31.958.926 
- 

 10.976.985 
 
 

(112.544.556) 
- 

Rezerve reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare   

 
16 

 
256.477 

 
75.395 

 
75.395 

 
- 

  
331.872 

Alte rezerve  16 460.905.938 80.374.114 78.971.944 (8.763.571)  532.516.481 
Acțiuni proprii  - -  -  - 
Rezultatul reportat  
reprezentând profitul  
nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
  

- 
 

- 
  

- 
  

- 

Rezultatul reportat provenit  
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puțin 
IAS 29 

Sold C 
 
Sold D 

16 5.437.415 -  - - 5.437.415 
       

 - -  -  - 
       

Rezultatul reportat   
provenit din  
corectarea erorilor 
contabile 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

 - -  -  - 

Rezultatul reportat provenit   
din trecerea la aplicarea  
Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 
a CEE 

 
Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

 
16 (108.821.801) -  -  (108.821.801) 
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ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU (continuare) 

 Sold la 
1 ianuarie 

2009 

Creșteri Reduceri Sold la 
31 decembrie  

2009 
 
Nota 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

 
 

 
      

Rezultatul exercițiului  
financiar 
 
 
 Repartizarea profitului 
 

Sold C 
 
Sold D 
 
 
 

3 
 
 
 

95.437.422 112.185.660 - (95.437.422) (78.971.944) 112.185.660 - 

3 - - - - - -  
       

Total capitaluri proprii  413.631.925 158.919.106 79.047.339 (72.347.765) (79.047.339) 500.203.266 

 
 

Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 7 martie 2011 și modificate în data de 15 martie 2011 cu 
privire la repartizarea profitului (Nota 3). 
 
 
 
 
         
Ioan Cuzman      Ștefan Doba 
Președinte - Director General        Director Economic 
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1. ACTIVE IMOBILIZATE 
 

a) Imobilizări necorporale 

 
Cheltuieli de 

 
Concesiuni,  

 
Avansuri și 

 
Total 

 
constituire 

 
brevete 

 
imobilizări  

 
imobilizari 

 
si dezvoltare 

 
licențe 

 
în curs 

 
necorporale 

Valoare brută 
       Sold la 1 ianuarie 2010 72.327 

 
374.038 

 
- 

 
446.365 

Intrări - 
 

45.013 
 

1.684 
 

46.697 

Cedări 72.136 
 

13.508  
 

1.684  
 

87.328  

Sold la 31 decembrie 2010 191 
 

405.543 
 

-   405.734 

Amortizare și depreciere 
cumulate 

       Sold la 1 ianuarie 2010 72.327 
 

352.907 
 

- 
 

425.234 

Intrări - 
 

16.881 
 

- 
 

16.881 

Cedări 72.136 
 

13.508  
 

 - 
 

85.644  

Sold la 31 decembrie 2010 191 
 

356.280 
 

- 
 

356.471 

        Valoare contabilă netă 
       Sold la 1 ianuarie 2010 - 

 
21.131 

 
- 

 
21.131 

Sold la 31 decembrie 2010 - 
 

49.263 
 

- 
 

49.263 

 
 
 

b) Imobilizări corporale 

          

   

Instalații 
tehnice 

 

Alte 
instalații, 

 

Avansuri și 
imobilizări  

 
Total 

 

Terenuri și 
construcții 

 

și mijloace de 
transport 

 

utilaje și 
mobilier 

 

în curs de 
execuție 

 

imobilizări 
corporale 

Valoare brută 
         

Sold la 1 ianuarie 2010 7.824.193  
 

2.283.679  
 

512.422  
 

-  
 

10.620.294  

Intrări 194.069  
 

143.585  
 

21.549  
 

300.651  
 

659.854  

Cedări 138.452  
 

279.373  
 

15.414  
 

226.750  
 

659.989  

Sold la  
31 decembrie 2010 7.879.810  

 
2.147.891  

 
518.557    73.901    10.620.159  

 
Amortizare și 
depreciere cumulate 

         
Sold la 1 ianuarie 2010 2.359.739  

 
1.804.883  

 
419.604  

 
- 

 
4.584.226  

Intrări 164.357  
 

224.165  
 

19.547  
 

- 
 

408.069  

Cedări 20.770  
 

232.116  
 

14.975  
 

- 
 

267.861  

Sold la  
31 decembrie 2010 2.503.326  

 
1.796.932  

 
424.176  

 
-  

 
4.724.434  

Valoare contabilă netă 
         

Sold la 1 ianuarie 2010 5.464.454    478.796  
 

92.818  
 

-  
 

6.036.068  

Sold la  
31 decembrie 2010 5.376.484  

 
350.959  

 
94.381  

 
73.901  

 
5.895.725  
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La data de 31 decembrie 2009, în baza Deciziei interne nr. 186/23.12.2009 a fost reevaluată grupa 
„Construcții”.  
 
La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009 Societatea nu avea mijloace fixe gajate sau aflate în 
custodie la terți. 
 

c) Imobilizări financiare 
 

   
Titluri  la 

   
Alte  

 
Total 

Valoare brută 
Titluri de 

participare 
 

fond închis 
de investiții 

 
 Obligațiuni 

 

creanțe 
imobilizate 

 

imobilizări 
financiare 

Sold la 1 ianuarie 2010 674.580.088 
 

500.000 
 

1.036.646 
 

183.847 
 

676.300.581 

Intrări  61.402.327 
 

20.200 
     

61.422.527 

Cedări 26.501.260 
 

500.202 
 

36.652 
 

183.847 
 

27.221.961 

Sold la 31 decembrie 2010 709.481.155 

 

19.998 
 

999.994 
 

- 

 

710.501.147 

          Ajustări pentru depreciere 

         Sold la 1 ianuarie 2010 188.310.392 
 

- 
 

- 
 

- 
 

188.310.392 

Constituiri 13.393.431 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13.393.431 

Reluări 29.845.211 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

29.845.211 

Sold la 31 decembrie 2010 171.858.612 

 

- 
 

- 
 

- 

 

171.858.612 

          Valoare contabilă netă 

         Sold la 1 ianuarie 2010 486.269.696 
 

500.000 
 

1.036.646 
 

183.847 
 

487.990.189 

          Sold la 31 decembrie 2010 537.622.543 
 

19.998 
 

999.994 
 

- 
 

538.642.535 

 
 
Titlurile de participare 
 
Intrările includ în principal achizițiile de acțiuni efectuate pe piața bursieră și prin contracte directe în 
sumă totală de 17,7 mil lei (SC Fondul Proprietatea SA București 8,2 mil lei, BRD - Groupe Société 
Générale SA 6,3 mil lei, Biofarm SA București 2,5 mil lei, etc) și valoarea titlurilor obținute ca urmare a 
majorărilor de capital efectuate de către societățile din portofoliul SIF Banat-Crișana (prin aport în 
numerar în sumă de 4,5 mil. lei și prin încorporarea elementelor de capital propriu în sumă de 38,8 mil. 
lei) în sumă totală de 43,3 mil lei (Banca Comercială Română 14,3 mil lei, Banca Transilvania 13,4 mil lei, 
Vrancart SA Adjud  7,5 mil lei, Napomar SA Cluj 4,5 mil lei, Arta Culinară SA Cluj 1,8 mil lei, IAMU SA 
Blaj 1,8 mil lei, etc.). 
 
Cedările cuprind în principal valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute în sumă totală de 
15,7 mil lei (Rompetrol Rafinare SA 4,6 mil lei, Prodplast Imobiliare SA  3,1 mil lei, Electromagnetica SA 
București 2,4 mil lei, Comagra Beregsău 1,2 mil lei, Antibiotice SA Iași 1,1 mil lei, Azomureș SA Târgu 
Mureș 0,8 mil lei etc) și a titlurilor de participare radiate din portofoliu ca urmare a lichidării societăților în 
sumă totală de 10,7 mil lei (Gavazzi Steel SA Oțelul Roșu, Ampelum SA Alba, Mobihar SA Harghita etc).   
  
La data de 31 decembrie 2010 au fost constituite ajustări pentru pierdere de valoare aferente 
imobilizărilor financiare în sumă de 13.393.431 lei, stabilite ca diferență între valoarea contabilă mai mare 
și valoarea justă determinată în baza Regulamentului CNVM nr. 15/2004. Valoarea ajustărilor a fost 
recunoscută în rezerve în cadrul capitalurilor proprii, în conformitate cu tratamentul contabil alternativ 
permis de Ordinul CNVM nr. 75/2005, modificat prin Ordinul nr. 11/2009. 

 
Reluările de ajustări pentru depreciere în sumă de 29.845.211 lei includ: 

- suma de 15.140.701 lei reprezentând anularea ajustărilor aferente titlurilor de participare ieșite 
din portofoliu (vândute sau lichidate);  

- suma de 14.704.510 lei rezultată ca urmare a creșterii valorii juste determinată în baza 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004 la 31 decembrie 2010 la unele titluri imobilizate pentru care 
anterior au fost constituite ajustări pentru depreciere.  

Din totalul ajustărilor reluate în cursul anului 2010, suma de 12.751.273 lei a fost recunoscută în venituri 
din reluarea ajustărilor pentru pierderi de valoare (anterior ajustările fiind constituite pe seama 
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cheltuielilor), iar suma de 17.093.938 lei a fost recunoscută în rezerve constituite din ajustările pentru 
pierderi de valoare (anterior ajustările au fost recunoscute în rezerve, conform Ordinului CNVM 
nr. 11/2009). 
                 
Titlurile deținute la fond închis de investiții 
Diminuarea volumului titlurilor deținute la data de 31 decembrie 2010 se datorează vânzării acestora. 
 
Obligațiunile includ valoarea obligațiunilor emise de societăți financiar bancare și care au o scadență 
reziduală mai mare de 1 an.  
 
Alte creanțe imobilizate  
Lichidarea altor creanțe este rezultatul finalizării procedurii de fuziune a două societăți din portofoliul 
SIF Banat-Crișana, procedură demarată la finele anului 2009.   
 

 
2.  PROVIZIOANE 
 
 

Denumirea 
Provizionului 

  1 ianuarie 
2010 

Transferuri 31 decembrie 
 2010  în cont din cont 

 
Provizioane pentru impozite 

  
 (a) 51.826.188 29.583 221.760 51.634.011 

Alte provizioane pentru                  
riscuri și cheltuieli 

 
(b) 4.242.000 2.447.000 4.242.000 2.447.000 

      

 
Total 

 
56.068.188 2.476.583 4.463.760 54.081.011 

 
 

(a) Provizioane pentru impozite în sumă de 51.634.011 lei reprezintă transpunerea impozitului pe profit 
amânat recunoscut până la data de 1 ianuarie 2006 pentru rezervele aferente portofoliului inițial, 
rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe și rezervele constituite pentru acțiunile dobândite cu titlu 
gratuit (Nota 16).   

 
Componentele mai importante ale provizioanelor pentru impozite cu efect fiscal temporar sunt prezentate 
în următorul tabel: 
  31 decembrie  31 decembrie 
Provizioane pentru impozitul aferent   2009  2010 
 
- rezervelor din valoarea titlurilor  47.655.530  47.479.041 
- rezervelor din reevaluare  997.387  981.699 
- rezervelor din facilități fiscale  3.173.271  3.173.271 
 
Total provizioane pentru impozitul pe profit  51.826.188  51.634.011 
 
În cursul anului 2010 provizioanele pentru impozite au fost diminuate cu suma de 192.177 lei 
reprezentând impozitul amânat aferent rezervelor lichidate în urma ieșirii din portofoliu a unor acțiuni 
dobândite cu titlu gratuit. 
 
(b) Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă de 2.447.000 lei reprezintă stimulente ce se vor 

acorda salariaților și administratorilor în anul 2011, ca urmare a realizării profitului pentru anul 2010 
(31 decembrie 2009: 4.242.000 lei), inclusiv contribuțiile la asigurările sociale datorate de către 
societate și care vor fi achitate după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor 
financiare individuale întocmite la data de 31 decembrie 2010. 

 
Componența sumei de 2.447.000 lei este următoarea: 

- stimulente ce se acordă salariaților și administratorilor ca urmare a realizării profitului în sumă de 
2.250.000 lei (31 decembrie 2009: 4.242.000 lei), din care pentru salariați 1.912.000 lei 
(31 decembrie 2009: 3.400.000 lei) și pentru administratori în sumă de 338.000 lei (31 decembrie 
2009: 600.000 lei); 

- contribuțiile la asigurările sociale în sumă de 197.000 lei (31 decembrie 2009: 242.000 lei).   
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3.   REPARTIZAREA PROFITULUI  
 

În data de 30 aprilie 2010, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net 
al anului 2009 pe următoarele destinații: 
 
Repartizarea profitului: 

 
2009 

 
 112.185.660 

1. Pentru constituire rezerve legale - 

2. Rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 84.743.197 
3. Pentru dividende  27.442.463 

Total profit repartizat  (149.365.315) 
 

112.185.660 

 
Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana, întrunit în data de 15 martie 2011, a decis majorarea 
valorii dividendului pe acțiune propus în situațiile financiare aprobate în data de 7 martie 2011. 
 
În consecință, Consiliul de Administrație supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
convocată pentru data de 27/28 aprilie 2011 repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010, 
în sumă de 62.996.316 lei, după cum urmează: 

- suma de 30.065.360 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor 
conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; 

- suma de 32.930.956 lei pentru dividende, reprezentând 0,060 lei brut pentru o acțiune. 
Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 
 

Consiliul de administrație propune, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
modificată și a Ordinului CNVM nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat prin Ordinul CNVM nr. 11/2009, 
acoperirea rezultatului reportat nefavorabil provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene în sumă de 108.821.801 lei, din alte 
rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, repartizate din profitul net al anilor precedenți.
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3.   REPARTIZAREA PROFITULUI - modificată în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 

 
 
În data de 30 aprilie 2010, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net 
al anului 2009 pe următoarele destinații: 
 
 
Repartizarea profitului: 

 
 

2009 
 

 112.185.660 

1. Pentru constituire rezerve legale - 

2. Rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 84.743.197 
3. Pentru dividende  27.442.463 

Total profit repartizat  (149.365.315) 
 

112.185.660 

 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 a aprobat repartizarea profitului 
net aferent exercițiului financiar 2010, în sumă de 62.996.316 lei, după cum urmează: 

- suma de 6.464.841 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform 
hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; 

- suma de 56.531.475 lei pentru dividende, reprezentând 0,103 lei brut pentru o acțiune. 
Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 
 

Consiliul de administrație propune, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
modificată și a Ordinului CNVM nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat prin Ordinul CNVM nr. 11/2009, 
acoperirea rezultatului reportat nefavorabil provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene în sumă de 108.821.801 lei, din alte 
rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, repartizate din profitul net al anilor precedenți. 

 
 
 
 
 
 
  
     
Ioan Cuzman   Ștefan Doba 
Președinte - Director General     Director Economic 
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4.   ANALIZA REZULTATULUI ACTIVITĂȚII CURENTE (EXPLOATARE) 

INDICATORI  
31 decembrie 

 2009 
 31 decembrie  

2010 

Venituri din imobilizări financiare    1 
 

90.414.635 
  

51.891.144 
Venituri din investiții pe termen scurt  2 -  - 
Venituri din creanțe imobilizate  3 -  - 

Venituri din investiții financiare cedate  4 62.056.894  33.441.654  
Venituri din lucrări executate și servicii prestate  5 -  - 
Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși  6 -  - 
Venituri din provizioane  7 15.795.863  17.041.212 
Venituri din diferențe de curs valutar 8 1.188.935  2.786.710 

Venituri din dobânzi  9 9.966.533  7.693.136  
Venituri din producția imobilizată, corporale și      
necorporale 10 

 
- 

  
- 

Alte venituri din activitatea curentă (rd.12 la 18) 11 1.109.228  657.779 
- din studii și cercetări  
- din redevențe, locații și chirii  
- din alte activități diverse  
- din subvenții  
- din alte venituri 
- din sconturi obținute  
- din alte venituri financiare  

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

- 
72.750 

- 
- 

882.228 
- 

154.250 

 - 
118.435 

- 
- 

216.460 
- 

322.884 

VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ   
(rd. 01 la 11) 

19 180.532.088  113.511.635 

 
Pierderi aferente creanțelor legate de participări  

 
20 

 
- 

  
- 

Cheltuieli privind investițiile financiare cedate  21 43.598.125  25.665.672 
Cheltuieli din diferențe de curs valutar  22 1.204.071  2.008.433 
Cheltuieli privind dobânzile  23 -  - 
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile  24 1.888.724  2.337.960 
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate  25 33.436  44.362 
Pierderi din creanțe și debitori diverși  26 739.443  16.105 
Cheltuieli cu provizioanele și amortizări  27 5.246.974  3.131.817 
Alte cheltuieli din activitatea curentă  (rd. 
29+30+31+34+47) 

 
28 

 
9.383.534 

  
15.105.855 

- cu materiale  
- cu energia și apa  
- cu personalul (rd. 32+33) 

     -salarii 
     -asigurări și protecție socială  

- cu prestațiile externe (rd. 35 la 46) 
     -întreținere și reparații  
     -redevențe, locații și chirii  
     -prime de asigurare  
     -studii și cercetări  
     -protocol, reclamă, publicitate  
     -transport bunuri și persoane  
     -deplasări, detașări, transferări  
     -poștă și telecomunicații  
     -alte servicii executate de terți  
     -alte cheltuieli  

-cheltuieli privind sconturile acordate 
     -alte cheltuieli financiare       

- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate  

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

 
47 

195.836 
126.485 

7.218.312 
5.600.761 
1.617.551 
1.703.112 

97.148 
91.036 
46.164 

- 
264.385 

711 
118.203 
206.034 
406.032 
219.552 

- 
253.847 

 
139.789 

 264.807 
177.944 

12.420.824 
10.337.777 
2.083.047 
2.069.068 

201.253 
96.444 
45.607 

- 
195.344 

1.210 
169.450 
182.351 
567.357 
340.652 

- 
269.400 

 
173.212 

 
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ   
(rd. 20 la 28) 

 
48 

 
62.094.307 

  
48.310.204 

PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ  
(rd. 19-48) 49 

 
118.437.781 

  
65.201.431 

 



SIF BANAT-CRIȘANA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2010   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

45 

 

 
Veniturile și cheltuielile cu pondere în total sunt detaliate și explicate în Notele 13 Structura venitului brut 
și 14 Structura cheltuielilor.  

 
 
5.   SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR 
 

 
 
CREANȚE 

 
31 decembrie  

2010 

 
TERMEN DE LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

 
Avansuri acordate furnizorilor și clienții 
neîncasați 

 

2.357 2.357 - 
Debitori pentru dividende neîncasate a) 3.842.938 3.842.938 - 
Debitori diverși b) 4.105.694 4.105.694 - 
Penalități aferente dividendelor    
neîncasate 

 
c) 119.827 119.827 - 

Depozite bancare si obligatiuni  d) 92.883.196 92.883.196  
Impozit pe profit de recuperat  503.480 503.480  
Ajustări pentru deprecierea   
creanțelor – debitori diverși  

 
e) (7.217.681) (7.217.681) - 

 

TOTAL 

 

94.239.811 94.239.811 - 

 

a Debitori din dividende neîncasate în suma de 3.842.938 lei includ dividende de încasat aferente anilor 
precedenți în sumă de 3.184.924 lei și dividende de încasat pentru anul 2009 în sumă de 658.014 lei. (31 
decembrie 2009: 3.897.429 lei); 

b Debitori diverși în suma de 4.105.694 lei (31 decembrie 2009: 6.205.854 lei) cuprind, în principal, suma de 
3.913.033 lei, reprezentând o creanță față de AVAS, pentru această sumă există litigiu pe rol cu AVAS; 

c Penalitățile aferente dividendelor neîncasate și cheltuielile de judecată aferente sunt în sumă de 119.827 lei 
(31 decembrie 2009: 139.349 lei);  

d Depozite bancare și obligațiuni (inclusiv dobânda cuvenită la 31 decembrie 2010) în sumă de 92.883.196 lei 
reprezintă valoarea depozitelor bancare și a obligațiunilor cu scadență mai mică de un an, deținute de SIF 
Banat Crișana (31 decembrie 2009: 127.603.426 lei); 

e Ajustările pentru deprecierea creanțelor în sumă totală de 7.217.681 lei (31 decembrie 2009: 7.005.754 lei) 
au fost constituite pentru:   
- dividendele de încasat din anii precedenți în suma de 3.184.924 lei și penalitățile aferente dividendelor 

neîncasate în sumă de 119.827 lei,    
- valoarea creanței cu AVAS privind participația în sumă de 3.912.930 lei. 
 

 
 
CREANȚE 

 
31 decembrie 

2009 

 
TERMEN DE LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

Avansuri acordate furnizorilor și clienții 
neîncasați 

 
1.557 1.557 - 

Debitori pentru dividende neîncasate a) 3.897.429 3.897.429 - 
Debitori diverși b) 6.205.854 6.205.854 - 
Penalități aferente dividendelor    
     Neîncasate 

 
c) 139.349 139.349 - 

Depozite bancare si obligatiuni  d) 127.603.426 127.603.426 - 
Impozit pe profit de recuperat  122.483 122.483 - 
Ajustări pentru deprecierea   
 creanțelor – debitori diverși  

 
e) (7.005.754) (7.005.754) - 

TOTAL  130.964.344 130.964.344 - 
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DATORII 
 

 

31 decembrie 
2010 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

 
Sub 1 an 

 
Între 1-5 ani 

Peste  
5 ani 

      

Furnizori  160.698 160.698 - - 
Datorii cu personalul și  
    asigurările sociale 

 
434.933 434.933 - - 

Alte impozite și taxe f) 965.232 965.232 - - 
Dividende de plată către   
     Acționari 

 
g) 51.281.139 51.281.139 - - 

Creditori diverși  92.243 92.243 - - 
Vărsăminte de efectuat pentru 
imobilizări financiare 

 
h) 10.078.110 10.078.110 - - 

 
Total 

 
63.012.355 63.012.355 - - 

 

f Alte impozite și taxe în suma de 965.232 lei reprezintă în principal impozitul pe dividendele achitate în cursul 
decembrie 2010 și pentru cele rămase neachitate la 31 decembrie 2010, care are scadență în luna ianuarie 
2011 (31 decembrie 2009: 67.531 lei); 

g Dividendele de plată către acționari în suma de 51.281.139 lei (31 decembrie 2009: 51.467.665 lei) cuprind 
dividende de plată aferente anului 2009 în sumă de 5.670.443 lei (31 decembrie 2009: dividende de plată 
aferente anului 2008 în sumă de 8.666.980 lei) și aferente anilor precedenți în sumă de 45.610.696 lei (31 
decembrie 2009: 42.800.685 lei); 

h Vărsămintele de efectuat pentru imobilizări financiare în sumă de 10.078.110 lei (31 decembrie 2009: 
20.628.110 lei) reprezintă subscrieri la majorarea capitalului social la societatea Central Petroșani SA, sumă 
care nu va mai fi virată ca urmare a hotărârii de reducere a capitalului social din data de 3 noiembrie 2010. 

 

Consiliul de Administrație propune ca dividendele neridicate pentru exercițiile financiare anterioare anului 2006 
(inclusiv) în sumă de 35.169.558 lei să fie înregistrate în contul „Alte rezerve”. 
 
Consiliul de Administratie propune ca, anual, dividendele neridicate de mai mult de trei ani, pentru care dreptul 

acționarilor de a solicita aceste dividende s-a prescris să fie înregistrate în contul „Alte rezerve” la sfârșitul 
exercițiului financiar în care intervine prescripția.   

 

DATORII 
 

 

31 decembrie 
2009 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

 
Sub 1 an 

 
Între 1-5 ani 

Peste 5 
ani 

      

Furnizori  58.735 58.735 - - 
Datorii cu personalul și  
    asigurările sociale 

 
405.309 405.309 - - 

Alte impozite și taxe f) 67.531 67.531 - - 
Dividende de plată către   
     Acționari 

 
g) 51.467.665 51.467.665 - - 

Creditori diverși  27.938 27.938 - - 
Vărsăminte de efectuat pentru 
imobilizări financiare 

 
h) 20.628.110 15.550.000 5.078.110 - 

 
Total 

 
72.655.288 67.577.178 5.078.110 - 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 
 
 
6.1 Informații generale 
 
Situațiile financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societății și au fost întocmite în conformitate cu 
Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților 
autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul 
Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, modificat de Ordinul nr. 11/2009 și care se 
aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată și modificată). La întocmirea situațiilor financiare 
anuale s-au avut în vedere și prevederile Ordinului CNVM nr. 115/14.12.2010 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 
4/2010 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de 
către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 
 
Situațiile financiare prezentate cuprind situațiile financiare individuale ale Societății. 
 
Aceste situații financiare individuale nu au fost întocmite pentru a reflecta poziția financiară și rezultatele 
operațiunilor și fluxurilor de numerar ale Societății în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară. 
 
În conformitate cu Ordinul CNVM nr. 11/3.02.2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2011, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 145 din 28 februarie 2011, privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de 
către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, societățile 
de investiții financiare au obligația întocmirii de situații financiare anuale conforme cu Standardele Internaționale 
de Raportare Financiară, cu scop informativ, pentru exercițiile financiare ale anilor 2010 și 2011.  
 
În conformitate cu Decizia CNVM nr. 2492/3.12.2007 dată în aplicarea prevederilor art. 2 al Ordinului 
Președintelui CNVM nr. 74/2005, societățile de investiții financiare au obligația întocmirii de situații financiare 
anuale consolidate începând cu exercițiul financiar 2007, în conformitate cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană. 
Societatea a întocmit un set de situații financiare consolidate aferente anului 2009, care a fost făcut public și 
transmis la CNVM. Datorită lipsei unui cadru legislativ care să impună societăților comerciale care intră în 
perimetrul de consolidare obligativitatea întocmirii unui set de situații financiare în baza IFRS și care să fie 
auditate, menționăm că situațiile financiare consolidate întocmite la 31 decembrie 2009 au un caracter informativ, 
fără a prezenta imaginea fidelă a grupului. Aceste situații financiare nu au fost supuse auditării avându-se în 
vedere certitudinea unei opinii cu rezerve și costurile ridicate ale auditării în raport cu relevanța informațiilor 
furnizate investitorilor.  
 
Situațiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de administrație în ședința din data de 
27 aprilie 2010 iar în AGA din data de 30 aprilie 2010 acționarii au fost informați în legătură cu aceste situații 
financiare consolidate. 
 
   
6.2 Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare individuale 
 
Situațiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, în acord cu prevederile Ordinului Președintelui 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea „Reglementărilor contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat prin Ordinul CNVM nr. 11/2009, cu 
respectarea principiului contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt 
recunoscute atunci când se produc și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale 
perioadelor aferente. 

 
Principiile contabile care stau la baza întocmirii situațiilor financiare anuale sunt: 
 

 Principiul continuității activității – presupune că Societatea își va continua în mod normal funcționarea 
într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau reducerea semnificativă a 
acesteia; 
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 Principiul permanenței metodelor – constă în aplicarea acelorași reguli și norme privind evaluarea, 
înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor, 
asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile; 

 

 Principiul prudenței – valoarea oricărui element este determinată luând în calcul: 
a) numai profiturile recunoscute până la data întocmirii situațiilor financiare; 
b) obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul perioadei de raportare 

încheiate sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar 
între data bilanțului și data întocmirii acestuia; 

c) toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere; 
 

 Principiul independenței exercițiului – presupune că toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare 
exercițiului financiar pentru care se face raportarea să fie luate în considerare, indiferent de data încasării 
sumelor sau a efectuării plăților; 

 

 Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv – presupune determinarea separată a 
valorii aferente fiecărui element individual de activ sau de pasiv; 

 

 Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de 
închidere al exercițiului precedent; 

 

 Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile 
elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile; 

 

 Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare 
anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică; 

 

 Principiul pragului de semnificație – orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat 
distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură 
sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată. 

 
6.2 Politici contabile  
 
(a) Folosirea estimărilor 
Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 75/2005 cere conducerii Societății să facă 
estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor 
contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. 
Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații 
disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.  
 
(b) Continuitatea activității 
Natura activității Societății și rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac 
posibilă apariția unor variații în ceea ce privește intrările viitoare de numerar. Administratorii cred că Societatea va 
putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile 
financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu. 
 
(c) Conversia tranzacțiilor în monedă străină 
 
Moneda funcțională și de prezentare 
Moneda funcțională și de prezentare a situațiilor financiare este leul (RON). 
Tranzacțiile și soldurile în monedă străină  
 
Tranzacțiile Societății în monede străine sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională 
a României („BNR”) din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o 
monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monede străine, sunt recunoscute în 
contul de profit și pierdere al anului în curs.  
Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data 
bilanțului. 
 
Profitul sau pierderea rezultat/ă din schimb valutar apărut/ă din regularizări și translatări ale elementelor 
exprimate în valută a fost înregistrat/ă în contul de profit și pierdere. 
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La 31 decembrie 2010, principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 3,2045 lei pentru 1 USD (31 
decembrie 2009: 2,9361) și  4,2848 lei pentru 1 EURO (31 decembrie 2009: 4,2282)  
 
(d) Imobilizări necorporale 
Un activ necorporal este recunoscut dacă se estimează că va genera beneficii economice viitoare și costul 
activului poate fi evaluat în mod real. 
- Evaluarea inițială  
Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la costul de achiziție. 
- Cheltuieli ulterioare 
Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor 
permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial și pot fi evaluate 
credibil. 
- Evaluarea la data bilanțului 
Imobilizările necorporale sunt recunoscute în bilanț la cost, mai puțin ajustările cumulate de valoare.  
- Amortizarea  
Cheltuielile de achiziționare a patentelor, mărcilor înregistrate, licențelor, programelor informatice sunt capitalizate 
și amortizate pe baza metodei liniare în funcție de duratele lor de viață, de până la 5 ani. 
 
(e) Imobilizări corporale  
Imobilizările corporale reprezintă active deținute pentru a fi utilizate în activitatea proprie sau pentru a fi închiriate 
terților și care sunt utilizate de către Societate pe parcursul unei perioade mai mari de un an și au o valoare de 
achiziție ce depășește 1.800 lei. 
 
- Evaluarea inițială  
Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.  
- Cheltuieli ulterioare 
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale, respectiv cheltuielile cu întreținerea și reparațiile sunt 
recunoscute drept cheltuieli în perioada în care se efectuează.  
Investițiile efectuate ulterior la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului dacă au ca 
efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali și conduc la obținerea unor beneficii economice viitoare 
suplimentare față de cele estimate inițial. 
- Evaluarea la data bilanțului 
Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare diminuată cu ajustările cumulate de valoare, 
sau periodic la valoarea reevaluată. 
 
În conformitate cu regulile de evaluare alternative permise, imobilizările corporale sunt reevaluate periodic, astfel 
că acestea sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată. 
Valoarea reevaluată se înregistrează în baza raportului de evaluare efectuat de către un evaluator acreditat de 
ANEVAR. 
 
Reevaluarea terenurilor și construcțiilor se face din trei în trei ani, fiind actualizată atât valoarea brută cât și 
amortizarea aferentă construcțiilor. 
 
Diferențele rezultate din reevaluare sunt recunoscute în contul de „Rezerve din reevaluare” în cadrul capitalurilor 
proprii.   
 
O majorare constatată din reevaluare se recunoaște ca venit în măsura în care aceasta compensează o 
descreștere din reevaluarea aceluiași activ, recunoscută anterior ca o cheltuială. 

 
În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări, această diminuare se 
recunoaște ca o cheltuială. Cu toate acestea, o diminuare rezultată din reevaluare se scade direct din orice 
surplus din reevaluare corespunzător, în măsura în care diminuarea nu depășește valoarea înregistrată anterior 
ca surplus din reevaluare pentru același activ. 
 
Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat în rezerve atunci când acest surplus este 
realizat. 
 
- Amortizarea  
Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după 
cum urmează: 
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     Ani 
 
Clădiri și construcții speciale 10 - 50 
Instalații tehnice și mașini 3 - 30  
Mobilier, aparatura birotică, alte imobilizări   3 - 20 
Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viață nelimitată.  
 
- Cedarea și casarea 
Imobilizări corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată 
corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultat/ă dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între 
suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în contul de profit și pierdere. 
 
(f) Ajustare pentru pierderea de valoare a activelor 
 Valoarea contabilă a activelor Societății este revizuită la fiecare dată a întocmirii bilanțului contabil, pentru a 
determina dacă există indicatori de depreciere. În situația în care astfel de indicatori există, este estimată 
valoarea recuperabilă a activelor Societății. O ajustare pentru depreciere este înregistrată în situația în care 
valoarea contabilă a activului depășește valoarea recuperabilă a acestuia.  
 
Ajustarea pentru depreciere poate fi reluată dacă s-a produs o schimbare în condițiile existente la momentul 
determinării valorii recuperabile. Reluarea unei ajustări pentru depreciere poate fi efectuată numai în așa fel încât 
valoarea netă a activului să nu depășească valoarea sa netă contabilă istorică, ținând cont de amortizare și fără 
a lua în calcul ajustarea de depreciere precedentă. 
 
(g) Instrumente financiare  
Portofoliul de instrumente financiare include: 
- imobilizări financiare  
- investiții financiare pe termen scurt  
 
(g.1.) Imobilizări financiare 
Imobilizările financiare cuprind: titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări și alte creanțe 
imobilizate. 
 
Titlurile și alte instrumente deținute ca imobilizări includ: titluri de participare deținute ca active financiare 
disponibile pentru vânzare, titluri deținute la fonduri închise de investiții, obligațiuni emise de municipalități, 
societăți financiar-bancare și de stat cu scadență mai mare de un an. 
 
Alte creanțe cuprind depozitele bancare cu scadență mai mare de un an și alte creanțe imobilizate.  
 

(a) Recunoașterea 
Activele financiare sunt recunoscute la data la care au fost transferate (data decontării).   
 
În cazul societăților cotate, toate achizițiile și vânzările de titluri care implică decontarea într-o anume perioadă, 
stabilită conform reglementărilor sau convenției de piață sunt recunoscute la data înregistrării tranzacției la Bursa 
de Valori București.  
 
În cazul societăților necotate achizițiile de titluri, participarea la majorări de capital social sunt recunoscute la data 
înregistrării la Registrul Comerțului, iar vânzările la data decontării tranzacției. 
 
Conducerea Societății hotărăște modul în care se va face clasificarea instrumentelor financiare la momentul 
achiziției. 
 

(b) Evaluarea imobilizărilor financiare  
- la data intrării în entitate activele financiare imobilizate se evaluează la  costul de achiziție; 
- la data ieșirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare utilizând metoda costului mediu ponderat; 
- la închiderea exercițiului financiar se compară valoarea de intrare cu valoarea stabilită pe baza 

inventarierii („valoarea de inventar”), denumită valoare de inventar. Diferențele constatate în minus între 
valoarea de inventar și valoarea contabilă se înregistrează pe seama ajustărilor pentru depreciere sau 
pierdere de valoare. Diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea contabilă nu se 
înregistrează în contabilitate în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 75/2005. 

 
Pentru titlurile de participare valoarea de inventar este valoarea justă stabilită în baza prevederilor 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004.    
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Astfel în cazul titlurilor cotate, valoarea justă este calculată pe baza prețului mediu ponderat al cotației bursiere 
calculat pe ultimele 3 luni calendaristice. 
 
În cazul titlurilor necotate, valoarea de inventar se stabilește utilizând raportările financiare periodice ale 
emitenților solicitate de Ministerul Finanțelor, ponderat în funcție de control, iar pentru titlurile necotate deținute la 
societățile bancare valoarea justă este determinată prin aplicarea procentului din capitalul social, deținut de 
Societate, la valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările transmise de emitenți la BNR, metode de 
evaluare prevăzute în Regulamentul CNVM nr 15/2004. Valorile mobiliare pentru care Societatea nu obține 
situațiile financiare în termen de 90 de zile de la data depunerii acestora la Registrul Comerțului sunt evaluate la 
valoarea zero. 
 
Societatea a ales evaluarea titlurilor deținute ca imobilizări financiare conform Regulamentului CNVM nr. 
15/2004, pentru că este o metodă general acceptată, utilizată în raportările transmise către CNVM și investitori, în 
calculul săptămânal, lunar și anual al activului net. Societatea consideră că valoarea titlurilor de participare 
prezentată investitorilor nu poate fi stabilită prin metode diferite. Societatea a aplicat în mod consecvent această 
metodă de evaluare. 
 

(c) Deprecierea  
La data bilanțului, dacă se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, determinate ca diferență 
între valoarea de inventar stabilită în baza principilor de mai sus și valoarea contabilă, sunt efectuate ajustări 
pentru pierderea de valoare.  
 
Ordinul CNVM nr. 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009, prevede tratamentul contabil alternativ de 
recunoaștere a ajustărilor pentru pierderea de valoare a tilurilor imobilizate respectiv în contul de profit și pierdere 
sau în capitalurile proprii. Începând cu exercițiul financiar 2008, Societatea a hotărât aplicarea tratamentului 
contabil de a recunoaște ajustările pentru pierderea de valoare în capitalurile proprii.   
 
Evaluarea la valorile minime nu poate continua dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute 
ajustările respective. 
Ajustările pentru depreciere vor fi anulate sau reluate pentru titluri imobilizate ieșite din portofoliu sau în cazul 
aprecierii valorii juste. Reluarea ajustărilor pentru depreciere se va face proporțional în funcție de sursa din care 
au fost constituite, respectiv la venituri și/sau la rezerve.  
 

(d) Derecunoașterea 
Derecunoașterea activelor financiare vândute se face la data decontării sau la data transferului proprietății. 
Câștigurile sau pierderile rezultate la ieșirea activelor financiare se stabilesc ca diferență între  veniturile obținute 
și valoarea contabilă a titlurilor ieșite diminuată cu rezervele aferente acestor titluri.    
Rezultatele din tranzacționarea activelor financiare imobilizate sunt recunoscute în Contul de profit și pierdere.  
 
(g.2.) Investițiile financiare pe termen scurt cuprind acțiunile, titluri deținute la fonduri închise de investiții, titluri 
de stat, obligațiuni emise de municipalități, societăți financiar-bancare și de stat cu scadență mai mică de un an, 
achiziționate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. 
 
Evaluarea investițiilor financiare pe termen scurt: 
- la data intrării în entitate se evaluează la costul de achiziție; 
- la data ieșirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare utilizând metoda costului mediu ponderat; 
- la închiderea exercițiului financiar pentru deprecierea investițiilor deținute ca active circulante, cu ocazia 

inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. Diferențele constatate în 
plus între valoarea de inventar și valoarea contabilă nu se înregistrează în contabilitate. 

 
Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată se evaluează la inventariere la valoarea de 
cotație din ultima zi de tranzacționare, iar cele netranzacționate la costul istoric mai puțin eventualele ajustări 
pentru pierdere de valoare.  

 
(h) Stocuri 
Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea netă realizabilă. Costul se determină prin metoda 
primului intrat primul ieșit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza 
prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și 
costurile de vânzare. 
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(i) Creanțe  
Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată. Pentru creanțele incerte sunt efectuate ajustări de 
valoare la data la care sunt identificate, prin constituirea și înregistrarea ajustărilor pentru depreciere. 
 
(j) Datorii     
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.  
 
(k) Dividende de distribuit 
Dividendele declarate înaintea datei bilanțului sunt înregistrate ca obligații la data bilanțului contabil. Dividendele 
propuse sau declarate după data bilanțului nu sunt înregistrate ca obligație, dar sunt evidențiate în notele 
situațiilor financiare. 
 
(l) Numerar și echivalente de numerar 
Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. 

 
Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, depozite la 
vedere la bănci, avansurile de trezorerie precum și investiții financiare pe termen scurt (titluri de stat, obligațiuni) 
cu scadență reziduală mai mică de trei luni.   
 
Echivalent de numerar sunt considerate investițiile financiare pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, care pot 
fi ușor transformate în numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 
 
(m) Provizioane  
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din 
evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează 
beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației. 
 
Provizioanele pentru stimulente ce urmează a se acorda salariaților și administratorilor ca urmare a realizării 
profitului se constituie potrivit prevederilor Contractului colectiv de muncă. 
 
(n) Impozitare 
 
Provizioane pentru impozite  
Impozitul amânat a fost recunoscut de către Societate în baza reglementărilor contabile în vigoare până la data 
de 1 ianuarie 2006. 
Impozitele amânate existente la finele anului 2005 au fost transpuse în provizioane pentru impozite. Impozitul 
amânat a fost calculat la cotele preconizate a se aplica în perioada valorificării activului sau stingerii obligației. 
 
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condițiile 
în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie curentă în relația cu statul. 
Provizioanele pentru impozite se calculează începând cu 1 ianuarie 2006 în baza prevederilor Reglementărilor 
contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 
 
Impozit pe profit curent 
În anul 2010, Societatea plătește o cotă de impozit pe profit de 16%, cotă existentă și în anul 2009. 
 
Calculul impozitului pe profit pornește de la rezultatul contabil, corectat cu elemente deductibile și nedeductibile la 
care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data calculării impozitului pe profit. 

 
(o) Pensii și alte beneficii după pensionare 
În cursul normal al activității, Societatea plătește contribuții la bugetul statului pentru asigurări sociale, fondul de 
șomaj și fondul de sănătate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în cursul anului, calculate la 
salariile brute. Valoarea acestor contribuții se înregistrează în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă în 
care se înregistrează și cheltuielile cu salariile. Toți angajații Societății sunt membrii ai planului de pensii al statului 
român. Societatea reține și virează la fondurile de pensii private, sumele cu care angajații s-au înscris la un plan 
de pensii facultative.  Persoanele care se pensionează la limită de vârstă pot beneficia în momentul pensionării 
de un ajutor social la nivelul a cinci salarii medii nete pe Societate.  
 
(p) Recunoașterea veniturilor  
 
Venituri din investiții financiare cedate 
Veniturile din tranzacționarea titlurilor de participare sunt recunoscute la valoarea brută (valoarea tranzacției), iar 
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cele rezultate din tranzacții cu investiții financiare pe termen scurt sunt evidențiate pe bază netă (diferența între 
valoarea de vânzare și cost). 
 
 
Venituri din dobânzi 
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic (lunar), în mod proporțional, pe măsura generării venitului, în 
Contul de Profit și Pierdere pentru toate instrumentele financiare. Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din 
investiții financiare și titluri comerciale, precum și reduceri și premii aferente titlurilor de trezorerie.  
Pentru veniturile din dobânzi a căror încasare a devenit incertă se evidențiază distinct pe cheltuieli, ajustarea 
pentru depreciere sau pierdere de valoare. Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere 
de valoare se efectuează prin reluarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menținerea acestora.  
 
Veniturile din imobilizări financiare  
Veniturile din imobilizări financiare includ:  
- Veniturile din dividende care sunt înregistrate atunci când se stabilește dreptul de încasare de către acționari 

și pentru valorile prezentate de companii în situațiile financiare; 
- Veniturile din titlurile imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social de către societățile din 

portofoliu prin încorporarea rezervelor din profit net sau primelor de emisiune sunt înregistrate la valoarea 
nominală, astfel: 

- în cazul titlurilor deținute la societăți închise, în momentul operării majorării capitalului social la 
Registrul Comerțului; 

- în cazult titlurilor deținute la societăți cotate pe piața reglementată, în momentul operării modificărilor 
în Registrul Bursei.   

 
(q) Recunoașterea cheltuielilor 
 
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 
 
Cheltuielile privind investițiile financiare cedate sunt echivalente cu valoarea contabilă a titlurilor ieșite (la cost 
mediu ponderat) diminuată cu rezervele aferente acestor titluri. 
 
Comisioanele aferente tranzacțiilor efectuate pe piețele externe se stabilesc în baza cursului BNR din data 
decontării tranzacției. 
 
Cheltuieli din comisioane bancare  
 
Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul apariției lor. Comisioanele rezultate din 
negocierea sau participarea la negocierea unei tranzacții, cum ar fi contractarea de împrumuturi, acțiuni sau alte 
titluri de valoare, achiziționarea sau vânzarea afacerii, sunt recunoscute la data încheierii tranzacției. 
 
(r) Alte venituri și cheltuieli din activitatea curentă  
Alte venituri și cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariției lor. 
 

 (s) Profitul pe acțiune 
Profitul de bază pe acțiune este calculat prin împărțirea profitului atribuibil acționarilor comuni la numărul mediu 
ponderat de acțiuni aferent perioadei. 
 

 
7.     PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE 

 

Capitalul social al SIF Banat Crișana are valoarea de 54.884.926,80 lei fiind divizat în 548.849.268 acțiuni cu 
valoarea nominală de 0,1000 lei și este rezultat din subscrierile directe efectuate la capitalul social al SIF Banat-
Crișana, prin transformarea în acțiuni a sumelor cuvenite ca dividende  în baza legii nr. 55/1995 și prin efectul 
legii 133/1996. La data de 31 decembrie 2010, numărul acționarilor era de 5.834.485 (31 decembrie 2009:  
5.849.283).  
 
Acțiunile emise de SIF Banat-Crișana sunt tranzacționate la Bursa de Valori București din noiembrie 1999. 
Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central S.A. București. 
 
Conform actului constitutiv al Societății, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către Societate, dar nu mai mult 
de 1% din capitalul social al Societății.  
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Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limita de 1% și 
acționarii sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc această limită în termen de trei luni de zile. 
La data de 31 decembrie 2010, există un acționar care deține o cotă a capitalului în valoare mai mare de 1% 
(2009: 2 acționari).  
Structura acționariatului la 31 decembrie 2010 a fost următoarea: 
 
 

  31 decembrie 2010  

 Nr. acționari Nr. acțiuni  Procent Valoarea (lei) 

Persoane fizice 5.834.029 291.026.216 53,02% 29.102.622 

Persoane juridice 456 257.823.052 46,98% 25.782.305 

 
TOTAL 5.834.485 548.849.268 100,00% 54.884.927 

 

Structura acționariatului la 31 decembrie 2009 a fost următoarea: 

 
  31 decembrie 2009  

 Nr. acționari Nr. acțiuni  Procent Valoarea (lei) 

Persoane fizice 5.848.809 309.398.880 56,37% 30.939.888 

Persoane juridice 474 239.450.388 43,63% 23.945.039 

 
TOTAL 5.849.283 548.849.268 100,00% 54.884.927 
 
 
 

8.  INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, 
CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE 
    
  2009  2010 
 
Cheltuieli cu remunerațiile personalului  5.420.599  6.162.086     
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială  1.617.551  2.083.047     
Alte cheltuieli privind personalul  180.162  175.691  
Cheltuieli cu stimulente acordate salariaților  -  4.000.000   
și administratorilor ca urmare a realizării profitului (*) 
 
TOTAL  7.218.312  12.420.824   
 
(*) La 31 decembrie 2009 a fost constituit un provizion pentru riscuri și cheltuieli pentru stimulente ce se acordă 
salariaților și administratorilor ca urmare a realizării profitului pentru anul 2009. In cursul anului 2010, după 
aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, provizionul a fost reluat la venituri și totodată suma a fost inclusă 
la cheltuieli cu stimulente acordate salariaților și administratorilor.  

 
Remunerația plătită angajaților în anii 2010 și 2009 a fost în sumă de 6.162.086 lei și respectiv 5.420.599 
lei, din care: 
    2009    2010 
  Nr. de    Nr. de   
  angajați  Salarii  angajați  Salarii 
Angajați  78  3.307.602  70  3.799.201 
Administratori  5  298.252  5  310.320  
Directori  9  1.814.745  9  2.052.565 
         
 
Total  91*  5.420.599  83*  6.162.086 
*Există o persoană care îndeplinește funcția de administrator, respectiv de director pe baza contractului 
de mandat. 
 
a) Salarizarea directorilor și administratorilor 
Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor Societății, 
cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului. 
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La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009, administratorii aveau încheiate contracte de asigurare de 
răspundere profesională.  
 
Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai Societății. 
 
b) Salariați 
La 31 decembrie 2010, Societatea avea 83 de angajați (2009: 91) din care 78 erau angajați permanenți (2009: 
86), iar 5 temporari (2009: 5). Numărul mediu de angajați în anul 2010 a fost de 81 (2009: 86). 

 
9.  ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

      an 2009     an 2010   

1 Indicatori de lichiditate             

a) Indicatorul lichidității curente             

  Active curente / Datorii curente 
 

1,99 
  

1,76   
       Active curente 

 
135.204.125 

  
111.377.364   

       Datorii curente   67.901.886     63.337.063   

b) Indicatorul lichidității imediate             

  (Active curente - Stocuri) / Datorii curente 
 

1,99 
  

1,76   
       Active curente - Stocuri 

 
135.200.888 

  
111.374.127   

       Datorii curente   67.901.886     63.337.063   

2 Indicatori de risc   nu e cazul     nu e cazul   

3 Indicatori de activitate             
a) Viteza de rotație a debitelor-clienți             

  Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 365 
 

21 zile 
 

30 zile   
       Sold mediu clienți (conține și debitorii - Nota 5a) 

 
10.425.052 

  
9.470.747   

       Cifra de afaceri (totalul veniturilor din activitatea curentă) 
 

180.532.088 
  

113.511.635   

  Sold mediu furnizori / Achiziții de bunuri fără serviciix365 
 

13 zile 
 

8 zile  
       Sold mediu furnizori 

 
75.602 

  
54.386   

       Achiziții de bunuri și servicii Rulaj credit 401   2.189.233     2.441.325   

b) Viteza de rotație a activelor imobilizate             
  Cifra de afaceri / Active imobilizate 

 
0,37 

  
0,21   

       Cifra de afaceri (totalul veniturilor din activitatea curentă) 
 

180.532.088 
  

113.511.635   
       Active imobilizate   494.047.388     544.587.523   

c) Viteza de rotație a activelor totale             
  Cifra de afaceri / Total active 

 
0,29 

  
0,17   

       Cifra de afaceri (totalul veniturilor din activitatea curentă) 
 

180.532.088 
  

113.511.635   
       Total active   629.251.513     655.964.887   

4 Indicatori de profitabilitate             
a) Rentabilitatea capitalului angajat             

  
Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / 
Capitalul angajat 

 
23,68% 

  
12,11%   

       Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit 
 

118.437.781 
  

65.201.431   

       Capitalul angajat (capitalul propriu)   500.203.266     538.546.764   

5 Indicatori privind rezultatul pe acțiune             

a) Rezultatul pe acțiune             

  

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu 
ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în 
cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului. 

  Profitul net atribuibil acționarilor (lei)  112.185.660   62.996.316   

  Media ponderată a acțiunilor ordinare existente în timpul anului  548.849.268   548.849.268   

  Profit per acțiune - de bază (în lei per acțiune) 
 

0,20 
  

0,11   

b) 
Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii  
și rezultatul pe acțiune 

     

  

  Prețul mediu pe piață al acțiunii (lei) (i) 
 

0,8561 

  

1,2214   

  Profit pe acțiune (lei) (ii)   0,2044     0,1148   

 
Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe 
acțiune (i)/(ii)  4,19   10,64  
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10.  ALTE INFORMAȚII 

 
a) Informații cu privire la prezentarea Societății 
 
Societatea de Investiții Financiare Banat–Crișana SA („Societatea”) a fost înființată în baza Legii nr. 
133/1996 prin reorganizarea și transformarea Fondului Proprietății Private Banat-Crișana și este o 
societate comercială pe acțiuni ce funcționează în baza Legii 31/1990 și a Legii nr. 297/2004.  
 
SIF Banat–Crișana are sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A, județul Arad, cod 310158, tel: 
0257.234.167, Fax: 0257.250.165. Numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului este: 
J02/1898/1992, iar Codul Unic de Înregistrare fiscală este: 2761040 
 
Societatea de depozitare a SIF-ului începând cu luna iulie 2005, este ING Bank NV Amsterdam sucursala 
București, iar societatea de prestări servicii de registru este Depozitarul Central SA București. 
 
Obiectul de activitate al societății este:  
 
- efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 
- gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate                   

instrumentelor în care se investește; 
- alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.  

 
b) Informații privind relațiile Societății cu entitățile în care deține participații peste 20%  
 
În scopul motivării managementului companiilor în care Societatea deține acțiuni, pentru a obține 
performanțe financiare îmbunătățite, Societatea a încheiat contracte de management cu societățile în 
care are participare semnificativă. Pentru mai multe informații privind entitățile în care Societatea deține 
participații peste 20%, vezi Nota 11. 
 
c) Informații referitoare la impozitul pe profit curent 
 
Profitul fiscal aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009 este 
prezentat mai jos: 
  31 decembrie  31 decembrie 
  2009  2010 
 
Profit contabil  118.437.781  65.201.431 
Cheltuieli nedeductibile  31.416.767  19.007.166 
Venituri neimpozabile  (110.102.117)  (69.242.969) 
Alte sume impozabile   28.076  54.567 
Profit fiscal  39.780.507  15.020.195 
Rata de impozitare  16%  16% 
Impozit pe profit curent  6.364.881  2.403.231 
Alte facilități  (112.760)   (198.116) 
 
Impozit pe profit curent datorat  6.252.121  2.205.115 

 
d) Cifra de afaceri  
Cifra de afaceri include veniturile totale din activitatea curentă. Ponderea cea mai importantă în totalul veniturilor 
o dețin veniturile din imobilizări financiare și din investiții financiare cedate. 
 
e) Venituri înregistrate în avans 
Veniturile înregistrate în avans la 31 decembrie 2010 în sumă de 324.708 lei, includ sume încasate din lichidarea 
unei societăți comerciale din portofoliu, la care procedura de lichidare nu a fost finalizată (31 decembrie 2009: 
324.708 lei). 

 
f) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing  
La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009, Societatea nu derula contracte de leasing operațional sau 
financiar. 
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g) Onorariile plătite auditorilor  
Societatea a achitat în cursul anului 2010 auditorilor suma totală de 106.577 lei pentru auditarea situațiilor 
financiare aferente anului 2009 și revizuirea raportării contabile întocmită la 30 iunie 2010 (2009: 94.569 lei).  
 
h) Datorii probabile și angajamente acordate 
Contracte pentru achiziții de investiții în imobilizări corporale și financiare 

 La data de 31 decembrie 2010 existau imobilizări corporale în curs de execuție în sumă de 73.901 lei, 
care au fost finalizate în luna ianuarie 2011 (31 decembrie 2009: 0).  

 La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009 Societatea nu avea contracte de achiziții de materii 
prime, materiale și piese de schimb. 

 La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009 Societatea nu avea încheiate contracte pentru 
cumpărarea de imobilizări financiare (Nota 5). 

 La data de 31 decembrie 2010, Societatea avea încheiat un contract de subscriere la capitalul social al 
unei companii, în sumă de 10.078.110 lei (2009: 20.628.110 lei) (Nota 5). Suma nu va mai fi virată ca 
urmare a hotărârii din 3 noiembrie 2010.  

 La data de 31 decembrie 2010 Societatea nu are încheiate contracte de cesiune de acțiuni necotate 
(31 decembrie 2009: 2.258.160 lei). 

 
i) Angajamente primite 
La data de 31 decembrie 2010 nu existau angajamente primite. 

 

11.  SITUAȚIA PORTOFOLIULUI 
La data de 31 decembrie 2010 structura portofoliului Societății era următoarea: 

 

Denumire 
Valoare 

contabilă de 
achiziție 

Valoare  
calculată 
conform  

Reg. 15/2004 

Diferențe 

± 

I Imobilizări financiare    

A Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe un sistem alternativ 
de tranzacționare; 486.897.545 833.024.128 346.126.583 

B Valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacționare; 222.583.610 469.783.328 247.199.718 

C Instrumente de credit emise de Administrația 
Publică Centrală; - - - 

D Instrumente de credit emise de Administrația 
Publică Locală; - - - 

E Obligațiuni ale societăților comerciale ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 999.994 999.994 - 

F Acțiuni și obligațiuni ale societăților comerciale 
închise ale căror valori mobiliare nu sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată - - - 

G Alte active sau instrumente financiare 19.998 22.215 2.217 

I Total imobilizări financiare 710.501.147* 1.303.829.665                                                                                                                                                                                                            593.328.518 

II Investițiii financiare pe termen scurt    

A Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe un sistem alternativ 
de tranzacționare;        2.317.103 1.185.750 (1.131.353) 

II Total investiții financiare pe termen scurt 2.317.103** 1.185.750                                                                                                                                                                                                            (1.131.353) 

III Obligatiuni corporative și municipale cu 
scadență mai mică de un an înregistrate la 
creanțe 13.090 13.090  

 Total portofoliu I+II+III 712.831.340 1.305.028.505                                                                                                                                                                                                            592.197.165 
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* Poziția bilanțieră „titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări” include valorile mobiliare disponibile 
pentru vânzare, prezentate la valoarea contabilă sau de achiziție diminuată cu ajustările pentru pierderea de 
valoare, în sumă totală de 171.858.612 lei, stabilite la 31 decembrie 2010, ca diferență între valoarea contabilă 
mai mare și valoarea justă determinată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 (Nota 1). 
** Poziția bilanțieră „alte investiții financiare pe termen scurt” include valorile mobiliare deținute pentru 
tranzacționare prezentate la valoarea de achiziție, diminuată cu ajustările pentru pierderea de valoare stabilită la 
31 decembrie 2010 în sumă de 1.138.441 lei, la care se adaugă certificatele de trezorerie în valută, inclusiv 
dobânda atașată, în sumă de 15.215.408 lei (valoare certificate de trezorerie în valută 14.901.038 lei, Nota 15). 

 
La data de 31 decembrie 2010 structura portofoliului în funcție de dețineri în capitalul social al societăților din 
portofoliul SIF Banat-Crișana: 

% de deținere  Număr de 

societăți 

Valoarea contabilă 

de achiziție 

Pondere în total 

portofoliul 

peste 50% 31 232.321.287 32,64% 

între 20-50% 54 49.864.571 7,01% 

sub 20% 192 429.612.400 60,35% 

Total 277 711.798.258                  100,00 

 

La data de 31 decembrie 2009 structura portofoliul Societății era următoarea: 

 

Denumire 
Valoare 

contabilă de 
achiziție 

Valoare 
calculată 
conform  

Reg. 15/2004 

Diferențe 

± 

         

I Imobilizări financiare    

A Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe un sistem alternativ 
de tranzacționare; 473.102.808 1.032.102.584 558.999.776 

B Valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacționare; 201.477.280 439.326.162 237.848.882 

C Instrumente de credit emise de Administrația 
Publică Centrală; - - - 

D Instrumente de credit emise de Administrația 
Publică Locală; 36.652 36.652 - 

E Obligațiuni ale societăților comerciale ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 999.994 999.994 - 

F Acțiuni și obligațiuni ale societăților comerciale 
închise ale căror valori mobiliare nu sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată - - - 

G Alte active sau instrumente financiare 500.000 500.124 124 

I Total imobilizări financiare 676.116.734* 1.472.965.516                                                                                                                                                                                                            796.848.782 

II Investițiii financiare pe termen scurt    

A Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe un sistem alternativ 
de tranzacționare;        2.503.657 1.326.971 (1.176.686) 

II Total investiții financiare pe termen scurt 2.503.657** 1.326.971                                                                                                                                                                                                            (1.176.686) 

III Obligatiuni corporative și municipale cu 
scadență mai mică de un an înregistrate la 
creanțe 990.000 990.000  

 Total portofoliu I+II+III 679.610.391 1.475.282.487                                                                                                                                                                                                            795.672.096 
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* Poziția bilanțieră „total imobilizări financiare” include valorile mobiliare disponibile pentru vânzare, prezentate la 
valoarea contabilă sau de achiziție diminuată cu ajustările pentru pierderea de valoare, în sumă totală de 
188.310.392 lei, stabilite la 31 decembrie 2009, ca diferență între valoarea contabilă mai mare și valoarea justă 
determinată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004. (Nota 1). 

** Poziția bilanțieră „alte investiții financiare pe termen scurt” include valorile mobiliare deținute pentru 
tranzacționare prezentate la valoarea de achiziție diminuată cu ajustările pentru pierderea de valoare stabilită la 
31 decembrie 2009 în sumă de 1.191.926 lei, la care se adaugă certificatele de trezorerie (inclusiv dobânda 
atașată) în sumă de 2.431.442 lei. 

La data de 31 decembrie 2009 structura portofoliului în funcție de dețineri în capitalul social al societăților din 
portofoliul SIF Banat-Crișana: 

 
 

% de deținere  Număr de 

societăți 

Valoarea contabilă 

de achiziție 

Pondere în total 

portofoliu 

peste 50% 31 216.173.361 31,93% 

între 20-50% 62 59.682.894 8,81% 

sub 20% 212 401.227.490 59,26% 

Total 305 677.083.745                   100,00 

 
În conformitate cu legislația în vigoare serviciile de depozitare a activelor deținute de către Societate au fost 
asigurate de către ING Bank NV Amsterdam sucursala București. 

 
În conformitate cu pct. 6.6 (1) din Anexa la Ordinul CNVM nr. 75/2005 mai jos sunt prezentate entitățile în 
care Societatea deține participații în procent de cel puțin 20%. 
Datele privind valoarea capitalului și rezervelor și profitul sau pierderea societăților din portofoliul 
SIF Banat-Crișana nu sunt disponibile pentru exercițiul financiar 2010. 
 
 

 
 
Lista societatilor comerciale în care SIF Banat-Crișana detine peste 20%  
la data de 31 decembrie 2010 

 

Nr. 
crt 

Cod unic de 
inregistrare 

Denumire 
societate 

Sediul social 
  

Procent 
deținere 

SIF1 

Capital 
social 

Valoare 
contabilă 

1 6496150 VALY-TIM Timisoara Mehadiei nr. 5 99,999 5.435.000 6.155.955 

2 17597885 CENTRAL Petrosani Str. 1 Decembrie 1918 nr. 88 99,999 14.984.375 14.984.375 

3 2204171 
TRANS EURO 
HOTEL 

Baia Mare Bdul Bucuresti nr. 23 99,935 6.600.205 6.600.205 

4 14393678 
BETA 
TRANSPORT 

Cluj-Napoca Giordano Bruno nr. 1-3 99,757 2.412.798 2.412.798 

5 199176 NAPOMAR Cluj-Napoca Muncii nr. 14  99,435 25.640.603 25.864.965 

6 7081339 VEST METAL Oradea Uzinelor nr.4 98,946 6.832.145 6.836.086 

7 20919450 
DACIA MERIDIAN 
EXPRES 

Arad Calea Victoriei Nr. 33-35 98,904 938.580 938.580 

8 11134377 
COMPLEX 
LABORATOARE 

Cluj-Napoca Traian nr. 44/46 98,825 3.981.376 3.982.357 

9 8326542 
COMBI 
SPEDITION 

Arad Nicolae Bălcescu nr. 22 98,748 5.947.550 5.947.550 

10 12274093 HOTEL MESESUL Zalău 1 Decembrie 1918 nr. 11/A 98,398 1.342.518 1.430.978 

11 21895472 AGRORENT Arad Feleacului nr. 1  ap. 14 97,840 965.188 965.188 

12 56150 
CALIPSO 
ORADEA 

Oradea 
P-ța Independentei  nr. 53 
bl.A10 

96,302 39.141.050 39.142.739 

13 684200 SILVANA Cehu-Silvaniei Plopilor  nr. 2 96,283 3.609.430 3.790.498 
14 2736489 ARIO* Bistrita Industriei nr. 10 93,641 13.035.178 13.034.523 

15 13964571 M.C.B. Baia Mare Bd. Uniriii nr. 5 92,591 678.330 678.330 

16 11187762 BISTRITA Cluj Napoca Aurel Vlaicu nr. 10 91,978 84.941 86.483 

17 2124420 CORA Hunedoara Bdul Dacia nr. 9, bl. A1-2 90,992 154.445 154.445 

18 48807 LEGUME FRUCTE Oradea Dimbovitei nr.29 89,980 1.215.035 1.215.035 

19 199060 ARTA CULINARA Cluj-Napoca I. Maniu nr.  21 89,447 2.626.386 2.558.348 

20 2127419 RUSCA Hunedoara Dacia  nr.10 87,659 3.440.560 5.069.557 

21 201896 NAPOTEX Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr 208 87,392 1.024.950 1.024.950 

22 8231299 
COMCEREAL 
CLUJ 

Turda Str. 22 Decembrie nr 35a 86,280 4.860.980 5.878.275 
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Nr. 
crt 

Cod unic de 
inregistrare 

Denumire 
societate 

Sediul social 
  

Procent 
deținere 

SIF1 

Capital 
social 

Valoare 
contabilă 

23 201624 COMAT CLUJ Cluj-Napoca Traian Vuia nr. 206 84,744 2.088.363 2.074.177 
24 1681776 COMALIM Arad Ursului nr.21 82,735 1.233.245 1.206.920 
25 1847217 URBAN(TCM) Lugoj Timisorii  nr.151 80,454 530.970 530.970 
26 1766830 IAMU Blaj Gh Baritiu nr. 38 76,695 12.143.833 13.687.863 
27 1454846 VRANCART Adjud E.Teodoroiu nr.17 74,717 59.439.011 59.742.235 

28 2215278 SOIZA 
Sighetu 
Marmatiei 

P-ța Libertatii NR. 5 72,282 214.413 214.413 

29 575688 SOMPLAST Năsăud G.Cosbuc nr.147 70,751 5.757.950 5.405.915 

30 3226682 AGMONIA Oțelul Roșu 22 Decembrie 1989 nr. 6 57,570 77.225 77.225 

31 1800966 UNITEH Timișoara Chimiștilor nr.5-9 50,198 547.608 629.350 

    Total valoare contabilă societăți în care se detine peste 50%     232.321.287 

 

Nr. 
crt 

Cod unic de 
inregistrare Denumire societate Sediul social   

Procent 
deținere 

SIF1 
Capital 
social 

Valoare 
contabilă 

32 2135179 CONPET* Petroșani FabriciI  nr.11 45,715    218.928  218.928 

33 1691214 NOVISUINTEST* Iratoș Iratos 44,846       52.567  52.567 

34 3357599 NORD CONSTRUCTII Carei Uzinei nr. 117 44,310       79.550  79.550 

35 8218044 COMCEREAL CARAS* Reșița Lunca Pomostului nr.3/5 42,413     270.203  270.203 

36 1703521 ARADEANCA Arad Padurii nr. 2-4 39,161     222.673  222.673 

37 1901049 FURNIMOB* Constanța Industriala nr. 6 36,956  4.067.295  4.067.295 

38 2196087 COMAR Baia Mare Minerilor   nr.16 Nr. 16 34,942     101.503  101.503 

39 2201728 COMBIMAR Baia Mare Fabricii nr.5 Nr. 5 34,152     275.800  275.800 

40 16276186 MOBILA USI* Bacău Str. Moinesti nr 34 32,452     126.280  126.280 

41 2816987 ELBAC* Bacău Calea Moinesti nr. 34 32,450     829.956  829.956 

42 17716200 ATLASCARD Deva Pta Unirii nr 10 31,363      32.190  32.190 

43 1062656 
AGROPRODUCT 
RESITA* 

Reșița Paul Iorgovici nr.44 30,005    181.800  181.800 

44 2761369 CRISCOM* Chișineu Criș Infratirii nr.125 30,001      80.180  80.180 

45 5412614 AVISUINPROD* Bistrița Tarpiului nr.26 30,000 1.148.290  1.148.290 

46 11920404 
AGRICOLA 
SATULUNG* 

Satulung Satulung nr. 379  30,000    125.153  125.153 

47 89289 MARGA* Marghita Avram Iancu nr.7 30,000    176.370  176.370 

48 1765460 
TRANSILVANIA  
AIUD* 

Aiud Tudor Vladimirescu nr. 51 30,000     116.948  116.948 

49 1731580 LEGUMICOLA* Pecica Nădlacului nr.1528 29,967     168.080  168.080 

50 2441828 UZINA ARDEALUL* Alba Iulia Miciurin nr. 9 29,508     138.983  138.983 

51 7245512 REMAT  MARGHITA* Marghita Brindusei nr. 16 29,390        4.795  4.795 

52 5820559 
AGROMEC  RATESTI 
S.A.* 

Tatesti 
Localitatea Ratesti,  
Str. Principala 

29,186       10.943  10.943 

53 1719170 
AGROINDUSTRIALA 
NADLAC* 

Nădlac G.Enescu nr. 85 29,027  166.018  166.018 

54 1770300 COMMIXT* Ocna Mureș Brazilor bl. 20 parter 28,967       26.358  26.358 

55 9654130 MOBIMET* Hațeg Rau Mare  nr. 94 28,875   36.738  36.995 

56 5184591 MOBIPET Petroșani Livezeni  nr.  232 28,874     121.600  122.454 

57 2046136 PETROCART Piatra Neamț Decebal  nr.171 28,541  1.648.375  1.648.375 

58 7072756 METALURGICA* Aiud Vulcan nr.  2-10 28,409    126.090  126.090 

59 2152730 MIXT Uricani B-dul Muncii, bl 15/55 28,128    89.105  89.105 

60 6995273 MDF SEBES* Sebeș M.Kogalniceanu  59 27,545  237.798  237.798 

61 1690529 ARNO* Arad Sos. Timisoarei km.7 27,233 334.025  334.025 
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Nr
crt 

Cod unic de 
inregistrare Denumire societate Sediul social   

Procent 
deținere 

SIF1 
Capital 
social 

Valoare 
contabilă 

62 1753147 SUINPROD GALDA* Galda de Jos Oiejdea nr.300 27,091       357.710  357.710 

63 569007 MEBIS* Bistrita Industriei nr. 4 26,781       866.593  866.593 

64 5484963 COMFRUCT* Lipova Lugojului nr.6 26,382       728.660  728.660 

65 13061000 GAZ VEST Arad Calea Victoriei nr. 35A 25,819  10.506.800  10.506.800 

66 10693710 FORESTA MUSCEL Campulung STR. Traian nr. 158 25,752       137.848  137.848 

67 10702460 FORESTIERA* Tirgoviste Aleea Sinaia nr. 6 25,752       105.673  105.673 

68 5485900 ELAR* Pitesti Crinului  nr.26 25,626       244.588  244.588 

69 1758365 UTEPS* Alba Iulia Clujului   nr. 26 24,466       627.698  627.698 

70 5462698 EXFOR* Bucuresti Sos. Pipera  nr. 46 A 24,231       999.135  999.135 

71 644184 MOBICOM Satu Mare Liviu Rebreanu  43 24,110         40.983  40.983 

72 7323645 AGROMEC GATAIA Gataia   1837  Sumigului 23,910         33.963  33.963 

73 2206261 RAMIRA* Baia Mare V. Lucaciu nr.160  23,748       674.045  674.045 

74 1728194 
AGROINDUSTRIALA 
SAGU* 

Sagu Sagu FN 23,620       343.843  343.843 

75 1071522 AGROTRANSPORT* Resita P. Iorgovici   nr. 34 23,460           9.648  9.648 

76 1758098 CTCE Alba-Iulia M. Viteazu  nr. 4 23,236         21.253  21.253 

77 1856312 
AGROINDUSTRIALA 
SOCGAT* 

Gataia Republicii 22,652       264.280  264.280 

78 14971046 UPSRUEEM* Craiova Mihai Viteazu nr 19A 21,991       219.165  219.165 

79 3094999 MOPAL* Bistrita Tarpiului  nr.14 21,894  20.197.562  20.197.562 

80 768506 MOLIDUL* Vama Stefan cel Mare 21,633       226.448  226.448 

81 7355850 MECON TRANS Bistrita Valea Castailor  nr.1 21,614         24.035  24.035 

82 1754770 COMAT ALBA Alba Iulia Garii nr. 10 20,666       132.115  132.115 

83 1060620 
COMAT CARAS 
SEVERIN 

Resita Moniom nr. 113 20,406         62.210  62.210 

84 1765044 METALURGICA* Marghita C. Republicii nr. 72 20,007    1.787.623  1.787.623 

85 1678967 
AVI  FLORIA  
HOLDING* 

Arad Ioan Antonescu nr.32 20,001         37.000  37.000 

    Total valoare contabilă societăți în care se deține între 20 - 50%      
 

49.864.571 

 
 
 
*Societăți aflate în procedură de insolvență, dizolvare sau lichidare.
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 12.  DEPOZITE BANCARE 
 
La data de 31 decembrie 2010 Societatea avea următoarele depozite bancare: 

 

Denumire 
Valoare 

Depozitului 
Valoarea 

dobânzii la 31.12.10 
 

Pondere în 
total 

dobândă 

Data 

Banca 
Simbol  
cont 

scadența 
<60 zile 

scadența 
>60 zile 

% Valoare constituirii scadenței 

         
Alpha Bank  RON 1.000.000  8,40 13.347,95 1,26 04/11/2010 03/01/2011 
Alpha Bank RON 2.139.000  8,20 11.533,02 1,09 08/12/2010 09/01/2011 
Alpha Bank RON 2.608.000  8,20 11.132,23 1,05 13/12/2010 12/01/2011 
Alpha Bank RON  9.175.000 8,50 145.291,78 13,69 25/10/2010 23/01/2011 
Alpha Bank RON 4.269.000  8,20 34.526,27 3,25 26/11/2010 25/01/2011 
Banca CR Firenze RON 700.000  8,50 7.172,60 0,68 18/11/2010 17/01/2011 
Banca CR Firenze RON 3.949.000  8,50 34.945,95 3,29 24/11/2010 23/01/2011 
Banca CR Firenze RON 2.600.000  8,50 22.402,74 2,11 25/11/2010 24/01/2011 
Banca Italo-Romena RON  1.900.000 8,80 36.188,49 3,41 14/10/2010 13/01/2011 
Banca Italo-Romena RON  1.781.000 8,70 14.008,91 1,32 29/11/2010 30/01/2011 
BCR RON  3.700.000 7,16 52.984,00 4,99 21/10/2010 20/01/2011 
BCR RON  1.800.000 7,25 4.350,00 0,41 20/12/2010 20/03/2011 
BRD RON  310.000 7,50 5.166,67 0,49 13/10/2010 10/01/2011 
Ing Bank RON 584.516  0,80 12,99 0,00 31/12/2010 02/01/2011 
Piraeus Bank RON 3.020.000  8,25 16.610,00 1,56 08/12/2010 09/01/2011 
Piraeus Bank RON 2.120.000  8,25 19.433,33 1,83 22/11/2010 20/01/2011 
Transilvania  RON  200.000 8,00 12.977,78 1,22 15/03/2010 06/01/2011 
Transilvania  RON  600.000 8,00 38.933,33 3,67 15/03/2010 23/01/2011 
Transilvania  RON  200.000 8,00 12.977,78 1,22 15/03/2010 08/02/2011 
Transilvania  RON  600.000 8,00 38.933,33 3,67 15/03/2010 23/02/2011 
Transilvania  RON  2.400.000 8,25 169.950,00 16,01 26/02/2010 24/02/2011 
Transilvania  RON  800.000 8,00 51.911,11 4,89 15/03/2010 08/03/2011 
Transilvania  RON  2.750.000 8,00 174.166,67 16,41 22/03/2010 20/03/2011 
Alpha Bank (echivalent in lei) EUR  15.656.659 4,40 32.085,44 3,02 15/12/2010 14/03/2011 
Banca CR Firenze (echivalent in lei) EUR 11.584.385  4,40 61.444,85 5,79 18/11/2010 17/01/2011 
Banca Italo-Romena (echivalent in lei) EUR  6.735.706 4,10 30.264,53 2,85 22/11/2010 21/02/2011 
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Denumire 
 

 

 
 
 

Valoarea 
depozitului 

 

 
 

Valoarea 
dobânzii la 31.12.10 Pondere în 

total Data 

Banca 
Simbol 

cont 
scadența 

<60 zile 
scadența 

>60 zile 
% Valoare Dobândă constituirii scadenței 

         
BCR (echivalent in lei) EUR 137.114  2,20 217,84 0,02 06/12/2010 05/01/2011 
Transilvania (echivalent in lei) EUR 8.441.275  3,00 8.441,27 0,80 20/12/2010 09/01/2011 

 
TOTAL  43.152.289 48.608.365  1.061.410,86 100   
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La data de 31 decembrie 2009 Societatea avea următoarele depozite bancare: 
 

Denumire 
Valoarea 

depozitului 
Valoarea 

dobânzii la 31.12.09 
 

Pondere în 
total 

dobândă 

Data 

Banca Simbol cont 
scadența 

<60 zile 
scadența 

>60 zile 
% valoare constituirii Scadenței 

ALPHA BANK RON 500.000  11,70 4.487,67 0,23 04/12/2009 06/01/2010 
ALPHA BANK RON 3.370.000  11,70 24.845,67 1,29 09/12/2009 07/01/2010 
ALPHA BANK RON 5.000.000  11,70 48.082,19 2,50 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK RON 5.000.000  11,70 48.082,19 2,50 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK RON 4.315.000  11,70 41.494,93 2,16 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK RON 5.000.000  11,70 48.082,19 2,50 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK RON 5.000.000  11,70 48.082,19 2,50 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK RON  5.352.000 11,50 136.585,97 7,10 12/10/2009 11/01/2010 
ALPHA BANK RON 510.000  11,60 4.538,30 0,24 04/12/2009 20/01/2010 
BCR RON  5.000.000 14,00 443.333,33 23,03 18/05/2009 10/01/2010 
BCR RON 2.775.000  10,00 29.291,67 1,52 24/11/2009 21/01/2010 
BCR RON  5.500.000 14,00 487.666,67 25,34 18/05/2009 04/03/2010 
ING BANK  RON 300.000  9,60 720,00 0,04 23/12/2009 06/01/2010 
TRANSILVANIA RON  200.000 13,50 15.225,00 0,79 12/06/2009 07/01/2010 
TRANSILVANIA RON 1.090.000  10,60 9.307,39 0,48 03/12/2009 10/01/2010 
TRANSILVANIA RON 3.900.000  10,60 32.153,33 1,67 04/12/2009 14/01/2010 
TRANSILVANIA RON 6.000.000  10,60 24.733,33 1,29 18/12/2009 17/01/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 13,50 45.675,00 2,37 12/06/2009 21/01/2010 
TRANSILVANIA RON 500.000  10,65 1.479,17 0,08 22/12/2009 21/01/2010 
TRANSILVANIA RON  200.000 13,50 15.225,00 0,79 12/06/2009 08/02/2010 
TRANSILVANIA RON 2.600.000  10,60 13.780,00 0,72 14/12/2009 14/02/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 13,50 45.675,00 2,37 12/06/2009 23/02/2010 
TRANSILVANIA RON  200.000 13,50 15.225,00 0,79 12/06/2009 08/03/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 13,50 45.675,00 2,37 12/06/2009 23/03/2010 
TRANSILVANIA RON  200.000 13,50 15.225,00 0,79 12/06/2009 08/04/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 13,50 45.675,00 2,37 12/06/2009 22/04/2010 
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Denumire  

 
Valoarea 

depozitului 
 

Valoarea 
dobânzii la 31.12.09 

Pondere în 
total 

dobândă Data 

Banca 
Simbol 

cont 
scadența 

<60 zile 
scadența 

>60 zile 
% Valoare  constituirii scadenței 

         
TRANSILVANIA RON  200.000 13,50 15.225,00 0,79 12/06/2009 06/05/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 13,50 45.675,00 2,37 12/06/2009 20/05/2010 
TRANSILVANIA RON  800.000 13,50 60.900,00 3,16 12/06/2009 08/06/2010 
TRANSILVANIA RON  2.600.000 10,50 12.133,33 0,63 16/12/2009 14/06/2010 
TRANSILVANIA RON  600.000 10,10 6.396,67 0,33 24/11/2009 22/07/2010 
ALPHA BANK (echivalent in lei) EUR 6.366.020  4,55 23.807,18 1,24 02/12/2009 10/01/2010 
ALPHA BANK (echivalent in lei) EUR  21.267.846 4,75 24.909,59 1,29 23/12/2009 22/03/2010 
TRANSILVANIA (echivalent in lei) EUR 6.885.201  4,00 22.950,67 1,19 02/12/2009 10/01/2010 
TRANSILVANIA (echivalent in lei) EUR  20.386.139 4,40 22.424,77 1,17 23/12/2009 22/03/2010 

 
TOTAL  59.111.221 65.505.985  1.924.768,40 100   
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13. STRUCTURA VENITULUI BRUT 
 

  Anul încheiat la  
31 decembrie 

 

Anul încheiat la  
31 decembrie  

  2009  2010 

     
1 Venituri din imobilizări financiare

1
 90.414.635  51.891.144 

2 Venituri din investiții financiare pe termen scurt 
(dobânzi la obligațiuni – titluri de plasament) 

 
- 

  
- 

3 Venituri din creanțe imobilizate -  - 
4 Venituri din investiții financiare cedate

2
 62.056.894  33.441.654 

5 Venituri din comisioane aferente lucrărilor și 
serviciilor 

 
- 

  
- 

6 Venituri din diferențe de curs valutar 1.188.935  2.786.710 
7 Venituri din dobânzi 9.966.533  7.693.136 
8 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși -  - 
9 Venituri din producția imobilizată -  - 
10 Venituri din provizioane

3
 15.795.863  17.041.212 

11 Alte venituri 
- din studii și cercetări 
- din redevențe, locații și chirii 
- din alte activități diverse 
- din subvenții  
- din alte venituri 
- din sconturi obținute 
- din alte venituri financiare 

 
- 

72.750 
- 
- 

882.228 
- 

154.250 

  
- 

118.435 
- 
- 

216.460 
- 

322.884 
12 Venituri din subvenții pentru evenimente 

extraordinare și altele asimilate 
 

- 
  

- 

     
13 TOTAL VENITURI  180.532.088  113.511.635 

 
 
 
 
1
 Veniturile din imobilizări financiare includ veniturile din dividende cuvenite în sumă de 13.083.819 lei (2009: 

72.803.701 lei) și majorările de capital social din prime de emisiune sau rezerve constituite din profit net efectuate 
de către societățile din portofoliul SIF Banat-Crișana în sumă de 38.807.325 lei (2009: 17.610.934 lei). 
 
2
 Veniturile din investiții financiare cedate cuprind veniturile din imobilizări financiare cedate în sumă de 

33.395.138 lei (2009: 61.718.865 lei) și câștigurile din investiții pe termen scurt cedate în sumă de 46.516 lei 
(2009: 338.029 lei). 

  
3
 Veniturile din provizioane includ veniturile din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare și 

deprecierea activelor circulante în sumă totală de 12.799.212 lei (2009: 15.745.593 lei) și venituri din provizioane 
în sumă de 4.242.000 lei reprezentând reluarea provizioanelor constituite pentru stimulente pentru realizarea 
profitului (2009: 50.270 lei provizioane pentru auditarea situațiilor financiare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SIF BANAT-CRIȘANA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2010   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

67 

 

14.  STRUCTURA CHELTUIELILOR 

 

 
Anul încheiat la 

 
Anul încheiat la 

31 decembrie  
2009 

 31 decembrie  
2010 

Pierderi aferente creanțelor legate de participații -  - 
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 43.598.125  25.665.672 
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

4
 1.888.724  2.337.960 

Cheltuieli din diferențe de curs valutar 1.204.071  2.008.433 
Cheltuieli privind dobânzile -  - 
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate 33.436  44.362 
Pierderi din creanțe și debitori diverși 739.443  16.105 
Cheltuieli cu provizioane și amortizări

5
 5.246.974  3.131.817 

Cheltuieli privind prestațiile externe 
-întreținere și reparații 
-redevențe, locații și chirii 
-prime de asigurare 
-studii și cercetări 
-protocol, reclamă și publicitate 
-transport bunuri și persoane 
-deplasări, detașări, transferări 
-poștă și telecomunicații 
-alte servicii executate de terți 
-alte cheltuieli 
-cheltuieli privind sconturi acordate 
-alte cheltuieli financiare 

 
97.148 
91.036 
46.164 

- 
264.385 

711 
118.203 
206.034 
406.032 
219.552 

- 
253.847 

  
201.253 
96.444 
45.607 

- 
195.344 

1.210 
169.450 
182.351 
567.357 
340.652 

- 
269.400 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 139.789  173.212 
Alte cheltuieli 

-cheltuieli cu materiale consumabile 
-cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar 
-cheltuieli privind materialele nestocate 
-cheltuieli privind energia și apa 
-cheltuieli cu colaboratorii 
-cheltuieli cu salariile personalului 
-cheltuieli privind asigurările și protecția socială 

 
100.717 
29.578 
65.541 

126.485 
- 

5.600.761 
1.617.551 

  
118.402 
57.338 
89.067 

177.944 
- 

10.337.777 
2.083.047 

Cheltuieli privind calamități și evenimente extraordinare -  - 
Impozitul pe profit 6.252.121  2.205.115 
Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar în elementele de 
mai sus 

 
- 

  
- 

TOTAL CHELTUIELI 68.346.428  50.515.319 

 
 
4
 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile cuprind comisioanele datorate societății depozitare, societății de 

prestări de servicii de registru, comisionul de 0,1% asupra activului net datorat la CNVM, societății de servicii de 
investiții financiare pentru tranzacțiile efectuate, onorariu de audit, onorarii pentru executori judecătorești și alte 
cheltuieli cu comisioane și onorarii.   
5
 Cheltuielile cu provizioane și amortizări includ cheltuieli privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor 

circulante în sumă de 259.867 lei (2009: 561.239 lei), cheltuieli cu provizioane în sumă de 2.447.000 lei (2009: 
4.242.000 lei) și cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor în sumă de 424.950 lei (2009: 443.735 lei).   
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15.  NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR 
 

  31 decembrie  31 decembrie  
  2009  2010 
     
Casa și conturi la bănci 
 
Conturi la bănci  306.753  548.727 
Casa în lei  11.098  4.791 
Avansuri de trezorerie și alte valori  13.585  7.592 
   
 Total casa și conturi la bănci  331.436  561.110 
  
Depozite la bănci  124.617.206  91.760.654 
Minus depozite cu scadență reziduală  
mai mare de 3 luni  (5.600.000)  - 
  
Total depozite bancare lichide (Nota 12)  119.017.206  91.760.654 
 

Obligațiuni și titluri                3.396.706      14.914.128 
Minus obligațiuni și titluri cu scadență reziduală 

mai mare de 3 luni               (3.396.706)       (14.901.038) 
 

Total obligațiuni și titluri lichide                -              13.090 
 
Total numerar și numerar echivalent                     119.348.642         92.334.854 
 
 
 
La 31 decembrie 2010 nu există restricții asupra numerarului aflat în conturi la bănci. 
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16.  REZERVE 
 
La data de 31 decembrie 2010, rezervele Societății în sumă de 524.049.907 lei (2009: 436.517.065 lei), precum 
și rezultatul reportat în suma de -103.384.386 lei (2009: -103.384.386 lei) includeau: 
 

 
2010 Sume brute 

 
Provizioane 

 
Sume nete 

  
  

 

pentru impozit 
Nota 2(a) 

 
  

A rezerve legale 10.976.985 
   

10.976.985 

B rezerve constituite din ajustarile 
     

 
pentru pierderi de valoare 

     

 
a titlurilor imobilizate (108.844.049) 

   
(108.844.049) 

C rezerve din valoarea actiunilor 
     

 
dobandite cu titlu gratuit 151.257.939 

 
(24.201.268) 

 
127.056.671 

D rezerve reprezentand surplus 
     

 
realizat din rezerve din reevaluare 429.925 

   
429.925 

E alte rezerve-constituite ca urmare 
     

 
a aplicarii Legii nr. 133/1996 145.486.088 

 
(23.277.774) 

 
122.208.314 

F alte rezerve-surse proprii 350.408.468 
   

350.408.468 

G alte rezerve-facilitati fiscale 19.832.945 
 

(3.173.271) 
 

16.659.674 

H rezerve din reevaluarea  
     

 
imobilizarilor 6.135.617 

 
(981.698) 

 
5.153.919 

I rezultat reportat (103.384.386) 
   

(103.384.386) 

 
Total 472.299.532 

 
(51.634.011) 

 
420.665.521 

 

 
2009 Sume brute 

 
Provizioane 

 
Sume nete 

  
  

 

pentru impozit 
Nota 2(a) 

 
  

       A rezerve legale 10.976.985 
   

10.976.985 

B rezerve constituite din ajustarile 
     

 
pentru pierderi de valoare 

     

 
a titlurilor imobilizate (112.544.556) 

   
(112.544.556) 

C rezerve din valoarea actiunilor 
     

 
dobandite cu titlu gratuit 152.360.978 

 
(24.377.756) 

 
127.983.222 

D rezerve reprezentand surplus 
     

 
realizat din rezerve din reevaluare 331.872 

   
331.872 

E alte rezerve-constituite ca urmare 
     

 
a aplicarii Legii nr. 133/1996 145.486.088 

 
(23.277.774) 

 
122.208.314 

F alte rezerve-surse proprii 265.665.271 
   

265.665.271 

G alte rezerve-facilitati fiscale 19.832.945 
 

(3.173.271) 
 

16.659.674 

H rezerve din reevaluarea  
     

 
Imobilizarilor 6.233.670 

 
(997.387) 

 
5.236.283 

I rezultat reportat (103.384.386) 
   

(103.384.386) 

  
  

 
  

 
  

 
Total 384.958.867 

 
(51.826.188) 

 
333.132.679 

 
A. Rezervele legale, în sumă de 10.976.985 lei (2009: 10.976.985 lei), sunt constituite în concordanță cu 
Legea 31/1990 prin alocarea a câte 5% din profitul contabil (calculat conform standardelor românești de 
contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% din capitalul social. În cursul anului 2006 a fost 
atins nivelul de 20% din capitalul social.  
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B. Rezerve constituie din ajustările pentru pierderi de valoare a titlurilor imobilizate în sumă de -
108.844.049 lei rezultate ca urmare a evaluării portofoliului la valoarea justă la 31 decembrie 2010 și a înregistrării 
pierderii de valoare stabilită ca diferența între valoarea contabilă mai mare și valoarea justă determinată conform 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004. (2009: -112.544.556 lei). 
 
C. Rezerve constituite din valoarea acțiunilor dobândite cu titlu gratuit în sumă de 127.056.671 lei (2009: 
127.983.222 lei) care includ valoarea acțiunilor dobândite în urma majorării de către emitenți a capitalului lor 
social prin încorporarea unor elemente de capital propriu. Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor 
rezerve în sumă totală de 24.201.268 lei (2009: 24.377.756 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor rezerve 
în sumă totală de 151.257.939 lei (2009: 152.360.978 lei) și a fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2005. 
 
D. Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 429.925 lei (2009: 331.872 lei) reprezintă 
rezerva din reevaluare aferentă ieșirilor de imobilizări corporale. 

 
E. Alte rezerve - constituite în urma aplicării Legii nr. 133/1996, în sumă de 122.208.314 lei (2009: 
122.208.314 lei). Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă totală de 23.277.774 lei 
(2009: 23.277.774 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor rezerve în sumă totală de 145.486.088 lei (2009: 
145.486.088 lei) și a fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.  

 
F. Alte rezerve - surse proprii de finanțare, în sumă de 350.408.468 lei, constituite din profitul net în baza 
aprobării Adunării Generale a Acționarilor (2009: 265.665.271 lei). Aceste rezerve vor fi utilizabile în viitor conform 
hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. 
 
G. Alte rezerve – facilități fiscale în suma de 16.659.674 lei (2009: 16.659.674 lei). 
Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă totală de 3.173.271 lei (2009: 3.173.271 lei) 
a fost dedus din valoarea brută a acestor rezerve în sumă totală de 19.832.945 lei (2009: 19.832.945 lei) și a fost 
calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005. 
 
H. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor în sumă de 5.153.919 lei (2009: 5.236.283 lei) cuprinde valoarea 
netă din reevaluarea clădirilor, în conformitate cu reglementările în vigoare. Rezerva din reevaluare reprezintă 
diferența dintre valoarea brută în sumă de 6.135.617 lei (2009: 6.233.670 lei) și provizionul pentru impozitul pe 
profit amânat aferent reevaluării în sumă de 981.698 lei, calculat la o cotă de 16% (2009: 997.387 lei).  

 
I. Rezultatul reportat în sumă de -103.384.386 lei (2009: -103.384.386 lei) reprezintă rezultatul reportat favorabil  
provenit din adoptarea pentru prima oară a IAS, mai puțin IAS 29, în sumă de 5.437.415 lei (2009: 5.437.415 lei) 
și rezultat reportat nefavorabil provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 
patra a Comunităților Economice Europene în sumă de -108.821.801 lei (2009: -108.821.801 lei).  

 
Consiliul de administrație propune, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată 
și a Ordinului CNVM nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia 
Națională a Valorilor Mobiliare, modificat prin Ordinul CNVM nr. 11/2009, acoperirea rezultatului reportat 
nefavorabil provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
Comunităților Economice Europene în sumă de 108.821.801 lei, din alte rezerve constituite ca surse proprii de 
finanțare, repartizate din profitul net al anilor precedenți. 

 
 

  17.  TRANZACȚII CU PERSOANE AFILIATE 
 
În cursul anilor 2010 și 2009 Societatea nu a avut tranzacții comerciale semnificative cu părțile afiliate și având în 
vedere natura activității SIF nu există nici tranzacții de finanțare cu părțile afiliate altele decât eventuale participări 
la capitalul social al acestora. 

 
 
18.  RISCURI FINANCIARE 

 
Prin natura obiectului de activitate Societatea este expusă unor riscuri cum sunt: 
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a. Riscul valutar  
Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației cursurilor 
de schimb valutar.  
 
Societatea în anul 2010 a efectuat tranzacții atât în moneda românească (Leul), cât și în valută. Moneda 
românească a fluctuat în cursul anului 2010 comparativ cu monedele străine, EURO și USD, la finele anului 
înregistrându-se o apreciere a acesteia, iar rezultatul financiar al activității curente a anului 2010 a fost expus unor 
influențe favorabile datorită fluctuației ratei de schimb. 
Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor monetare deținute în lei, prin 
efectuarea de plasamente și încasarea de dobânzi în funcție de termenul de scadență. 
 
Societatea nu a efectuat nici o tranzacție cu instrumente derivate în cursul anilor 2009 și 2010. 
 

b. Riscul ratei dobânzii 
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației 
ratelor dobânzilor de pe piață. 
 
Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument 
financiar ca urmare a variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare 
purtătoare de dobândă și cea a datoriilor purtătoare de dobândă folosite pentru finanțarea activelor respective. 
 
Perioada pe care se menține rata dobânzii stabilită pentru un instrument financiar indică, prin urmare, în ce 
măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata 
pieței, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile. 
 
Majoritatea activelor financiare ale Societății sunt în monede stabile, ale căror rate de dobândă este puțin probabil 
să varieze semnificativ.   
      

c. Riscul de preț 
Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor 
pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului 
acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață. 
 
În anii 2009 și 2010 ca urmare a crizei financiare mondiale și România a fost afectată de riscul de preț prin 
deprecierea cotațiilor acțiunilor. 

 
Având în vedere că Societatea deține în portofoliu un număr mare de acțiuni cotate, aceasta  a fost 
afectată nefavorabil de riscul de preț. 

 
d. Riscul de creditare  

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o 
obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. 
 
Activele financiare care supun Societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în 
principal creanțele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de ajustarea pentru 
creanțe incerte. Conducerea Societății monitorizează îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul 
de credit astfel încât să nu sufere pierderi ca urmare a concentrației creditului într-un anumit sector sau 
domeniu de activitate. 
 

e. Riscul de lichiditate 
Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în 
acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare.   
Societatea urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care 
acestea devin scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la 
scadențele contractuale în Nota 5 ”Situația creanțelor și a datoriilor”. 
 
 

f. Riscul fluxului de numerar 
Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument 
financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de 
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exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului 
financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste. 
 
Prin natura activității Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar 
prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.  
 

g. Riscul aferent impozitării 
Începănd cu 1 ianuarie 2007, urmare aderării României la Uniunea Europeană, Societatea a trebuit să se 
supună reglementărilor Uniunii Europene, și în consecință s-a pregătit pentru aplicarea schimbărilor 
aduse de legislația europeană. Societatea a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al 
acestora rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani. 
 
Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar 
putea varia și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a 
Societății. 
 

În plus, Guvernul României deține un număr de agenții autorizate să efectueze auditul (controlul) 
companiilor care operează pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte 
țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar și alte aspecte legale și regulatorii care prezintă interes 
pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea sa fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor 
noi reglementări fiscale. 

 
h. Riscul aferent mediului economic 

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale în 
ultimii ani a afectat sever performanța acestora, inclusiv piața financiară din România, conducând la o 
incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor. 

Efectele crizei financiare internaționale s-au resimțit și pe piața financiară românească în special sub 
forma: 

a. scăderii pieței de capital 
b. creșterii primelor de risc la credite 
c. înrăutățirii comportamentului populației privind plata la timp a creditelor contractate 
d. creșterii ratelor de dobândă la lei datorită crizei globale de lichiditate 
e. deprecierii monedei naționale 
f. scăderii prețurilor activelor imobiliare 
g. evoluției negative a indicatorilor macroeconomici (inflație, deficit bugetar, deficit de cont curent, 
scăderea investiților străine directe, creșterea ratei șomajului, etc.) 

Conducerea Societății nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului 
financiar din Romania și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare. 
Conducerea Societatii consideră ca a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea 
Societății în condițiile curente de piață prin:  

- monitorizarea fluxurilor de numerar 
- adecvarea politicilor investiționale 

 
 
 



SIF BANAT-CRIȘANA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2010   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

73 

 

19.  CONCENTRAREA EXPUNERII 
 
a. Depozite la bănci 
 
La data de 31 decembrie 2010 expunerea Societății față de bănci era următoarea: 
 
     
   Procent din   Sume la  Procent din  Sume la 
Client  total  31 decembrie  total  31 decembrie 
  depozite  2010  depozite  2009 
 
Alpha Bank România  38,0%   34.847.659  49,5%   61.680.866 
Banca CR Firenze România  20,5%  18.833.385  -  - 
Banca Transilvania      17,4%    15.991.274  39,6%    49.361.340 
Banca Italo-Romena  11,4%  10.416.706  -  - 
Banca Comercială Română      6,1%   5.637.114  10,7%   13.275.000 
Piraeus Bank România  5,6%  5.140.000  -  - 
ING Bank NV Amsterdam- 
sucursala București  0,7%  584.516  0,2%  300.000 
BRD-GSG  0,3%  310.000  -  - 
Total    100%    91.760.654  100%  124.617.206
  
 
b. Imobilizări financiare 
 
La data de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2009 expunerea Societății față de companiile în care 
deținea imobilizări financiare de peste 1,4% din total portofoliul, în funcție de valoarea contabilă, era 
următoarea: 
 
     
   Procent din   Sume la  Procent din  Sume la 
Client  total  31 decembrie  total  31 decembrie 
  imobilizări  2010  imobilizări  2009 
 
Banca Transilvania     11,90%   84.404.093  10,53%   71.037.768 
Banca Comercială Română    8,71%   61.812.563  7,05%   47.548.125 
Vrancart SA Adjud      8,42%     59.742.235  7,75%     52.263.577 
Banca Română pentru Dezvoltare    6,05%  42.890.224  5,50%  37.093.690 
Biofarm SA București  5,59%  39.642.895  5,51%  37.174.213 
Calipso SA Oradea  5,52%  39.142.739  5,80%  39.142.739 
Mechel SA Campia Turzii  3,76%  26.694.118  3,96%  26.694.118 
Napomar SA Cluj        3,65%   25.864.965  3,17%   21.378.535 
Mopal SA Bistrița Năsăud  2,85%  20.197.562  2,99%  20.197.562 
Central SA Petroșani  2,11%  14.984.375  2,22%  14.984.375 
ArcelorMittal SA Hunedoara  2,09%  14.803.188  2,19%  14.803.188 
IAMU Blaj  1,93%  13.687.863  1,77%  11.923.376 
Ario Bistrița  1,84%    13.034.523  1,93%    13.034.523 
OMV Petrom SA  1,74%  12.311.946  1,83%  12.311.946 
Gaz Vest SA Arad  1,48%    10.506.800  1,56%    10.506.800 
Turbomecanica SA București  1,44%  10.226.242  1,52%  10.226.242 
 
Total      69,08%    489.946.331  65,28%    440.320.777 

 



SIF BANAT-CRIȘANA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2010   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

74 

 

20.  DATORII CONTINGENTE 
 
Litigii  

 

La data de 31 decembrie 2010 Societatea era parte în 157 litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Societatea 

avea calitate procesuală activă (reclamant) în 96 de litigii și calitate procesuală pasivă (pârât) în 56 de litigii, iar în 

5 litigii avea calitatea de intervenient. 
 

În litigiile în care Societatea are calitatea de reclamant sau intervenient obiectul litigiilor îl reprezintă 

anularea/constatarea nulităților unor hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor la societățile din portofoliu 

sau recuperarea dividendelor neîncasate de la societăți în funcțiune sau în lichidare.  

 

 S-a recurs la atacarea în justiție a hotărârilor adunărilor generale care au fost luate cu încălcarea prevederilor 

legale sau statutare de convocare și ținere a adunărilor generale sau cu nerespectarea drepturilor Societății; 

 Conducerea Societății consideră că rezultatul acestor litigii nu va genera pierdere și, de aceea, nu s-a 

constituit provizion pentru aceste litigii; 

 La societățile comerciale aflate în procedura insolvenței societatea a formulat declarație de creanță în situația 

în care au existat dividende neîncasate;  

 Societatea s-a îndreptat împotriva AVAS ca urmare a constatării nulității absolute a actelor de cesiune a 

acțiunilor deținute inițial la SC Celrom SA Drobeta Turnu Severin. Acțiunea Societății a fost admisă în prima 

instanță iar apelul și recursul AVAS au fost respinse. Hotărârea pronunțată în primă instanță se află în faza de 

executare silită; 

 Conducerea Societății consideră că rezultatul acestui litigiu ar putea fi nefavorabil Societății, de aceea, s-a 

constituit provizion pentru valoarea acțiunilor deținute inițial în SC Celrom SA. 

 
În ceea ce privește litigiile în care societatea are calitatea de pârât și în care s-a cerut anularea unor decizii CA 
și/sau hotărâri AGA au fost întreprinse toate diligențele pentru încheierea unor tranzacții judiciare în vederea 
stingerii amiabile a litigiilor. Inițierea litigiilor și soluțiile date au fost raportate la CNVM și BVB. 
 

 
21.  INFORMAȚII CU PRIVIRE LA AJUSTĂRILE DE VALOARE RECUNOSCUTE ÎN URMA 

APLICĂRII ORDINULUI CNVM NR. 11/2009 
 
Urmare a aplicării Ordinului CNVM nr. 11/2009 de modificare a Ordinului 75/2005, Societatea a 
recunoscut direct în capitalurile proprii la „Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a 
imobilizărilor financiare” ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare începând cu 
exercițiul financiar 2008.  
 
Mișcarea ajustărilor pentru pierderile de valoare aferente imobilizărilor financiare, pentru anul 2010 este 
prezentată mai jos: 
 
Sold inițial la 01 ianuarie 2010  -112.544.556 lei 
Creșteri în cursul anului 2010                      -13.393.431 lei 
Reduceri in cursul anului 2010                     -17.093.938 lei 
Sold la 31 decembrie 2010      -108.844.049 lei 
 
 
Creșterile înregistrate în cursul anului 2010 includ ajustările pentru pierderi de valoare stabilite la 
31 decembrie 2010 ca diferență între valoarea contabilă mai mare și valoarea justă determinată conform 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004. 
 
Reducerea ajustărilor pentru pierderi de valoare include anularea ajustărilor aferente titlurilor imobilizate 
ieșite din portofoliul SIF Banat-Crișana în cursul anului 2010 și reluarea ajustărilor aferente titlurilor 
imobilizate pentru care valoarea justă s-a apreciat la 31 decembrie 2010 și care anterior au suferit 
deprecieri. 
 
Valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare aferente anului 2010 în sumă de 
108.844.049 lei se regăsește în bilanț la rândul 69 „Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de 
valoare a imobilizărilor financiare”. 
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Dacă cu valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare recunoscută în contul de rezerve, ar fi fost 
influențat contul de profit și pierderi, rezultatul exercițiului financiar al anului 2010 ar fi fost mai mare cu 
suma de 3.700.507 lei. 
 
 
 
 
  
     
Ioan Cuzman   Ștefan Doba 
Președinte - Director General     Director Economic 



Glosar
AGA IFVF
Adunarea Generală a Acționarilor Instrumente financiare cu venit fix (titluri de 

stat, obligațiuni corporatiste sau municipale, 
BET (Bucharest Exchange Trading) depozite bancare sau certificate de depozit)
este un indice de preț ponderat cu
capitalizarea free floatului celor mai lichide IPO
zece companii listate pe piața reglementată Ofertă publică primară inițială de acțiuni
BVB

IT
BET-C (Bucharest Exchange Trading – indice Tehnologia informației
compozit)
este indicele compozit al pieței BVB; ROA
reflectă evoluția prețurilor tuturor Rentabilitatea economică, calculată ca raportul 
companiilor listate pe piața reglementată dintre profitul net și capitalurile proprii
BVB, Categoria I și II, cu excepția SIF-urilor.
BET-C este un indice de preț ponderat cu ROE
capitalizarea de piață a companiilor din Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii,
componența sa calculată ca raport între profitul brut și

activele totale
BET-FI (Bucharest Exchange Trading 
–Investment Funds) RON
reflectă tendința de ansamblu a prețurilor Lei noi
societăților de investiții financiare și a Fondului 
Proprietatea ROTX (Romanian Traded Index)

este un indice de preț ponderat cu 
BNR capitalizarea free floatului și reflectă în timp 
Banca Națională a României real mișcarea acțiunilor „blue chip” 

tranzacționate la BVB.
BVB
Bursa de Valori București Depozitar central

O societate pe acțiuni autorizată de CNVM, 
CA care asigură evidența registrelor acționarilor 
Consiliul de Administrație societăților emitente precum și compensarea și 

decontarea tranzacțiilor bursiere
CNVM
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare Societate de tip închis

Societate comercială care nu îndeplinește
Data de înregistrare condițiile pentru a fi calificată drept societate 
este data calendaristică stabilită de AGA, care deținută public
servește la identificarea acționarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Societate deținută public
Data de înregistrare trebuie să fie ulterioară O societate comercială pe acțiuni constituită 
datei întrunirii adunării generale prin subscripție publică sau o societate ale 

cărei valori mobiliare au facut obiectul unei 
Data de referință oferte publice regulat promovate și încheiate 
este data calendaristică stabilită de cu succes
consiliul de administrație, care servește la
identificarea acționarilor care participă la VUAN
AGA. Data de referință trebuie să fie Valoarea unitară a activului net
ulterioară publicării convocării AGA

Depozitar
o instituție de credit avizată de CNVM
pentru activitatea de depozitare a activelor,
în conformitate cu Legea nr. 297 / 2004
privind piața de capital

Emitent
persoană juridică ce în condițiile legii a emis, 
emite sau intenționează să emită valori 
mobiliare

Glosar 76 

SIF Banat-Crișana Raport anual 2010

comunicării și interacțiunii cu investitorii și Dezvoltarea organizațională
alte categorii de public interesat (analiști, 
media etc.); 

• dezvoltarea continuă a cunoștințelor şi 
• diversificarea canalelor de comunicare cu 

competențelor angajaților prin asigurarea 
investitorii, inclusiv prin intermediul unor 

participării la programe de training extern 
buletine informative / newsletters cu noutăți 

și in-house în cadrul unui program bine 
legate de activitatea SIF Banat-Crișana; 

structurat; 
• managementul identității corporative, prin 

• dezvoltarea infrastructurii informatice și 
revizuirea manualului de identitate 

menținerea unui nivel înalt al standardelor 
corporatistă al SIF Banat-Crișana, pregătind 

de calitate și securitate a suportului IT prin: 
și facilitând procesul de rebranding avut în 

dezvoltarea și integrarea aplicațiilor în 
vedere; 

corelație cu dezvoltarea activităților 
• realizarea, prezentarea și publicarea unor 

organizației, menținerea la un nivel ridicat 
articole științifice la diferite manifestări 

al securității sistemului informatic și a rețelei 
științifice, conferințe, simpozioane, reviste, 

VPN cu sucursalele, certificarea SMSI 
sesiuni de comunicări științifice. 

(sistem de management al securității 
informațiilor) în conformitate cu cerințele 
standardului SR EN ISO 27001:2005. 
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Contact

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana

Calea Victoriei 35A, Arad 310158
tel 0257 234 473 fax 0257 250 165
email sifbc@sif1.ro 
www.sif1.ro

Relația cu investitorii

tel 0257 250 181 
tel | fax 0257 255 046
email  comunicare@sif1.ro

registru@sif1.ro

Sucursala Bistrița

Str. General Grigore Bălan nr. 23, Bistrița 420094
jud. Bistrița-Năsăud
tel | fax 0263 218 551
email bistrita@sif1.ro

Sucursala București

Bd. Regina Elisabeta nr. 54, sector 5
București 050014
tel | fax 021 311 16 47
email bucuresti@sif1.ro

Sucursala Cluj

Piața Muzeului nr. 1, Cluj-Napoca 400019
jud. Cluj 
tel | fax 0264 593 400
email cluj@sif1.ro

Sucursala Satu Mare

Str. Mareșal Averescu nr. 3 ap. 37, Satu Mare 440042
jud. Satu Mare 
tel | fax 0261 710 756
email satumare@sif1.ro
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