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MISIUNE | MISSION

VIZIUNEA NOASTRĂ |   OUR VISION

VALORI | VALUES

TO DELIVER SUPERIOR VALUE to shareholdersSĂ MAXIMIZĂM pe termen mediu-lung valoarea 
firmei pentru acţionari

TO OBTAIN exceptional results in the 
management of financial assets 

TO ACHIEVE higher return of investments and 
sustainable long-term growth of our portfolio 
value

TO BE a dynamic presence in the Romanian 
investment environment along with prestigious 
international partners

TO PRESERVE a positive image by promoting the 
principles of corporate governance

SĂ OBŢINEM constant rezultate remarcabile în 
procesul de administrare a activelor financiare

SĂ AVEM O RENTABILITATE RIDICATĂ  a 
investiţiilor şi o creştere sustenabilă pe termen 
lung a valorii portofoliului administrat

SĂ FIM o prezenţă activă în peisajul investiţional 
românesc, alături de parteneri de prestigiu

SĂ AVEM o imagine pozitivă prin respectarea 
principiilor guvernării corporative

PROFESSIONALISM promoted to enhance 
excellence, innovation and professional 
development of our employees

RESPONSIBILITY to attain the overall corporate 
goals

INTEGRITY in every aspect of our business

RESPECT for colleagues, partners and co-workers

PROFESIONALISM promovat prin încurajarea 
excelenţei, inovaţiei şi dezvoltarea profesională a 
angajaţilor noştri

RESPONSABILITATE manifestată pentru atingerea 
obiectivelor globale ale organizaţiei

INTEGRITATE în orice situaţie şi în orice acţiune

RESPECT în relaţiile cu colegii, partenerii şi 
colaboratorii



PERFORMANŢE | FIGURES AT A GLANCE
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VENITURI vs. CHELTUIELI | INCOME vs. EXPENSES

PROFIT PE ACŢIUNE | EPS ACTIV NET UNITAR | NET ASSET VALUE PER SHARE

ROE

PROFIT NET vs. DIVIDENDE | NET PROFIT vs. DIVIDENDS

ACTIV NET | NET ASSET VALUE CAPITALIZARE BURSIERĂ | MARKET CAPITALIZATION

ROA
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Previziunile şi estimările cuprinse în acest Raport Anual reflectă opinia conducerii Societăţii 
referitoare la evenimente viitoare. Deşi apreciate drept probabile, aceste evenimente pot să nu 
aibă loc, ca urmare a unor schimbări survenite în climatul economic şi/sau politic. Informaţiile 
prezentate în acest raport nu constituie recomandări de investire şi sunt prezentate sub rezerva 
erorilor de tipar.

The assumptions, forecasts and estimates contained in this Annual Report  reflect the 
current view of the Company with respect to future events and, although the 
management is of the opinion that this view is realistic, no guarantee can be given 
that the expected development will actually occur, as many factors may cause the 
actual developments to be different from the expectations expressed here. The views 
expressed in this report are not meant as investment advice. We have prepared this 
Annual Report with the greatest possible care and have thoroughly checked the data 
presented in it. However, we cannot rule out errors associated with rounding, 
transmission, typesetting or printing. The English-language Annual Report is a 
translation for your reference and convenience only and without any warranty as to its 
accuracy or otherwise.



SIF BANAT-CRIŞANA  este o societate de investiţii 
de tip închis, autoadministrată, înfiinţată ca 
societate pe acţiuni în 1996. Compania se 
încadrează în categoria Alte Organisme de 
Plasament Colectiv (AOPC) cu o politică de 
investiţii diversificată, potrivit reglementărilor de 
pe piaţa ramânească de capital.

La sfârşitul anului 2007, activele administrate de 
SIF Banat-Crişana au atins valoarea¹ de  2.066,4 
milioane lei, ponderea substanţială fiind deţinută 
de acţiuni, obligaţiuni şi instrumente ale pieţei 
monetare. 

SIF Banat-Crişana are sediul central în Arad şi o 
reţea de zece sucursale care funcţionează în  
oraşele: Alba Iulia, Baia Mare, Bistriţa, Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Deva, Oradea,  Satu Mare, Timişoara 
şi Zalău.

Acţiunile SIF Banat-Crişana sunt înscrise la cota 
Bursei de Valori Bucureşti (BVB), fiind 
tranzacţionate sub simbolul SIF1. În anul 2007, 
SIF Banat-Crişana s-a situat pe locul 4 în topul 
celor mai tranzacţionaţi emitenţi la BVB, atât ca 
valoare cât şi ca număr de tranzacţii. Capitalizarea 
bursieră a SIF Banat-Crişana a fost de 1.948,41 
milioane lei (21 decembrie 2007), plasând-o în 
topul primelor 10 companii listate la BVB.

SIF Banat-Crişana este membră a Uniunii 
Naţionale a Organismelor de Plasament Colectiv 
(UNOPC), a Asociaţiei Acţionarilor din România 
(AAR) şi membru fondator al Asociaţiei Române 
pentru Relaţia cu Investitorii. 

• Auditorul independent - Deloitte Audit 
S.R.L. România
• Societatea de depozitare a activelor - ING 
Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucureşti
• Societatea de registru - S.C. Depozitarul 
Central S.A. Bucureşti.

SIF BANAT-CRIŞANA is a closed-end investment 
company, self managed, set up as a joint stock 
company in 1996. The company is included in the 
category of Other Undertakings for Collective 
Investments (AOPC) with a diversified investment 
policy in accordance with the  Romanian capital 
market regulatory framework.

At year end 2007, SIF Banat-Crişana’s assets under 
management¹ were of RON 2,066.4 mn, consisting 
mainly of stocks, bonds and money market 
instruments.

Company’s headquarters is located in Arad and 
has a network of 10 branches in the cities: Alba-
Iulia, Baia Mare, Bistriţa, Bucharest, Cluj-Napoca, 
Deva, Oradea, Satu-Mare, Timişoara and Zalău.

SIF Banat-Crişana’s shares are listed on the 
Bucharest Stock Exchange (BSE) and are traded 
under ticker SIF1. In 2007, SIF Banat-Crişana 
ranked fourth among the top traded issuers on 
the BSE, both in turnover and number of trades. 
SIF Banat-Crişana market capitalization was of 
RON 1,948.41 mn (December 21, 2007), ranking 
among the first ten companies listed on BSE.

SIF Banat-Crişana is a member of the National 
Union of Organisations for Collective Investments 
(UNOPC), of the Romanian Shareholders 
Association (AAR) and founding member of the 
Romanian Investor Relations Association.

• Independent auditor - Deloitte Audit S.R.L. 
România
• Depository  - ING Bank NV Amsterdam, 
Bucharest branch
• Registrar - S.C. Depozitarul Central S.A. 
Bucureşti.
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¹ calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 ¹ computed according to CNVM Regulation no. 15/2004
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STIMAŢI ACŢIONARI ŞI PARTENERI,

2007 A FOST UN AN CU REALIZĂRI NOTABILE 
pentru SIF Banat-Crişana, în ciuda faptului că 
acest an a fost unul dificil pentru sectorul 
financiar. Eforturile profesioniştilor din cadrul 
companiei, seriozitatea şi consecvenţa cu care au 
fost aplicate strategia şi politicile interne, au 
concurat la atingerea în totalitate a obiectivelor 
stabilite pentru anul încheiat şi respectarea 
angajamentelor asumate în faţa acţionarilor. 

Rezultatele financiare pe care le-am înregistrat în 
2007 continuă trendul ascendent din ultimii 10 ani 
şi îmi face plăcere să raportez că la majoritatea 
indicatorilor de performanţă au fost atinse 
niveluri record. 

Veniturile totale s-au ridicat la 182,9 milioane lei 
(50,7 milioane euro), fiind depăşite cu 18,6% 
realizările anului precedent. Profitul net a crescut 
puternic, cu 48,3%, atingând 122,9 milioane lei 
(34 milioane euro). Profitul net din tranzacţiile 
efectuate în cursul anului 2007 a fost de 
49 milioane lei, conducând la o rată de 
rentabilitate a tranzacţiilor de 101,4%. 
Randamentul capitalurilor proprii s-a ridicat la 
26%, faţă de 22% în 2006.

Valoarea activului net, calculată în baza 
reglementărilor CNVM, a înregistrat o creştere 
anuală cu 33,4% , situându-se la nivelul de 2.025 
milioane lei (561 milioane euro), corespunzător la 
3,69 lei pe acţiune. Este semnificativă creşterea 
cu 41%, faţă de anul precedent, a valorii 
portofoliului de acţiuni listate, a cărui pondere în 
structura activelor a fost de 78,8% la sfârşitul 
anului 2007.

O atenţie deosebită am acordat dezvoltării 
structurii portofoliului administrat. Activitatea 
investiţională a urmărit obiectivele strategice de 
creştere a valorii portofoliului pe termen mediu-
lung şi un management al riscului adecvat. 
Investiţiile în acţiuni realizate în cursul anului au 
însumat 54 milioane lei, fiind realizate în companii 
româneşti performante şi cu un ridicat potenţial 
de creştere şi dezvoltare.

DEAR SHAREHOLDERS AND PARTNERS,

2007 WAS ANOTHER REMARKABLE YEAR for 
SIF Banat-Crişana despite the turmoil in the 
financial sector. Our professionals’ efforts along 
with the accuracy and consistency in 
implementing the strategy and internal policy 
made us achieve all the objectives set for 2007 
and meet the shareholders’ expectations.

Our results in 2007 indicate a continued upward 
trend over the last ten years and I am pleased to 
report that most of the performance indicators 
reached record levels.

Total revenues rose to RON 182.9 million 
(EUR 50.7 million), by 18.6% over last years’ 
achievements. Net profit strongly increased, 
reaching RON 122.9 million (EUR 34 million), up 
by 48.3% . The trading revenues in 2007 was of 
RON 49 million while the rate of return of trading 
was of 101.4%. The return on equity grew to 26% 
versus 22% in 2006.

The net asset value, computed in accordance with 
CNVM regulations, grew by 33.4% yoy, amounting 
to RON 2,025 million (EUR 561 million), 
corresponding to 3.69 RON per share. The 
portfolio of listed stocks scored a strong increase 
by 41% compared to 2006 while the weight of 
stock portfolio in the assets structure was of 
78.8% at year end 2007.

We focused on boosting the value of the managed 
portfolio in 2007. The investment activity was in 
line with the strategic objectives to constantly 
enhance the portfolio value on medium-long term 
and an adequate risk management. The 
investments in stocks amounted to RON 54 million 
in 2007, made primarily in Romanian high-
performing companies with prospects of solid 
growth and development.

Besides the portfolio investments, we continued 
to invest in our people and the information 
infrastructure, core elements in corporate 
development. 

Rezultatele financiare pe care le-am înregistrat 
în 2007 continuă trendul ascendent din ultimii 
10 ani, la majoritatea indicatorilor de 
performanţă fiind atinse niveluri record

Our results in 2007 indicate a continued 
upward trend over the last ten years and I am 

pleased to report that most of the performance 
indicators reached record levels



We have entered 2008 with a strong organization, 
with consistent investment techniques and 
methods ensuring a strategic position to our 
company in the portfolio investment industry.

2008 started in much the same fashion as 2007 
ended, the financial markets being hit by the US 
subprime mortgage loans crisis, which caused 
turmoil in the international financial markets and 
squeezed liquidity. The sale of some stocks 
portfolios held by foreign corporate investors 
negatively affected most of European emerging 
markets, Bucharest Stock Exchange as well. We 
expect this financial turmoil to be reflected in the 
drop of listed companies quotes on BSE in 2008, 
which might affect our portfolio value.

Our budget plan for 2008 was more prudent than 
in the previous years. In 2008, SIF Banat-Crişana 
aims to achieve a target profit of RON 104 
million. 

We will continue to focus on enhancing the 
portfolio return and diversifying the portfolio, 
exploiting the investment opportunities offered 
by the market, based on a fundamental analysis of 
the expected return and associated risk. The 
investments planned for 2008 on the capital 
market amount to RON 73.4 million, by 
approximately 36% greater than in 2007. 

We believe that the company’s strong financial 
position and sharpened strategic direction will 
ensure the achievement of the anticipated 
development. We also strongly believe that SIF1 
will continue to be an attractive medium-long 
term investment instrument on the Romanian 
capital market.

On behalf of the Board of Directors, I would like to 
express gratitude to our staff for their exceptional 
contribution to SIF Banat-Crişana strong 
performance in 2007 and to our shareholders for 
their continued support.

CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI | CHAIRMAN’S STATEMENT
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La fel de importante ca investiţiile de portofoliu au 
fost investiţiile în oamenii noştri şi în 
infrastructura informatică, elemente necesare 
pentru dezvoltarea organizaţiei în viitor.

Am intrat în 2008 cu o organizaţie solidă, cu 
tehnici şi metode investiţionale coerente, care ne 
asigură o poziţionare strategică în cadrul industriei 
investiţiilor de portofoliu. 

Anul 2008 a avut un debut asemănător finalului 
lui 2007, marcat de turbulenţele de pe pieţele 
financiare internaţionale, generate de criza 
creditelor subprime din SUA. Lichidarea unor 
portofolii de acţiuni deţinute de investitori 
instituţionali străini din pieţele emergente a 
afectat negativ majoritatea burselor emergente 
europene, printre care şi Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB). Ne aşteptăm ca în 2008, aceste turbulenţe 
financiare să se reflecte în deprecierea cotaţiilor 
companiilor listate la BVB, putând afecta valoarea 
portofoliului nostru. 

Proiecţia noastră bugetară pentru anul 2008 a fost 
mai rezervată decât în anii anteriori. Pentru 2008, 
SIF Banat-Crişana îşi propune o ţintă de profit de 
104 milioane lei. 

Rămânem focalizaţi pe creşterea rentabilităţii 
portofoliului şi diversificarea acestuia, valorificând 
oportunităţile investiţionale oferite de piaţă în 
urma unei analize fundamentate a rentabilităţilor 
aşteptate şi a riscului asociat. Investiţiile 
planificate pentru 2008 pe piaţa de capital se 
ridică la 73,4 milioane lei, cu aproape  36% mai 
mult decât în 2007. 

Avem convingerea că poziţia financiară solidă şi 
strategia clară pe care o urmăm ne asigură 
perspectivele de dezvoltare propuse, făcând din 
SIF1 un bun instrument de investire pe termen 
mediu şi lung pe piaţa de capital din România. 

Doresc să exprim în numele Consiliului de 
Administraţie aprecierea faţă de contribuţia 
angajaţilor SIF Banat-Crişana la atingerea 
rezultatelor remarcabile din 2007 şi recunoaşterea 
că dedicarea şi loialitatea acestora sunt vitale 
pentru succesul companiei. Totodată, adresez 
mulţumirile noastre acţionarilor pentru sprijinul şi 
încrederea acordate.

Ioan CUZMAN
Preşedinte, Director General Chairman & CEO



MEDIUL MACROECONOMIC | BUSINESS ENVIRONMENT

ÎN 2007 PIB-UL ROMÂNIEI a ajuns la 404,7 
miliarde lei (121,3 miliarde euro), în creştere cu 
6% faţă de anul precedent, factorul determinant 
al creşterii fiind consumul intern. 

Productivitatea muncii a crescut în 2007 cu 17,8% 
faţă de 2006. Potrivit INS, din 2003 şi până în 
2006, dinamica productivităţii muncii a fost în 
medie cu trei puncte procentuale mai mare decât 
cea a câştigului salarial. 

Efectivul salariaţilor din economie a înregistrat o 
creştere cu 3,1% faţă de 2006, ajungând la finele 
lui 2007 la 4,717 milioane. Rata şomajului în 
raport cu populaţia activă civilă totală a scăzut de 
la 5,2% în 2006 la 4,1% în 2007.

Formarea brută de capital fix a înregistrat un salt 
de 28,9% în 2007 faţă de anul anterior, fiind 
determinată de majorarea volumului investiţiilor.  
La baza acestei evoluţii au stat investiţiile în 
construcţiile noi, care au crescut cu 31,3%, 
precum şi cele în utilaje, care, în acelaşi interval 
s-au mărit cu 26,8%. 

Volumul importurilor de bunuri şi servicii a fost 
mai mare în 2007 faţă de 2006 cu 26,1%, 
devansându-l pe cel al exporturilor, care a crescut 
cu 8,7%, aceasta având ca efect adâncirea 
deficitului comercial şi a celui de cont curent. În 
2007, deficitul balanţei de plăţi a României a fost 
de 16,87 mld euro.

Rata inflaţiei la sfârşitul anului 2007 a fost de 
6,57%, comparativ, pentru Uniunea Europeană, 
această rată se situa la 3,16%.

Moneda euro a cunoscut o apreciere cu 6,75% 
faţă de moneda naţională, de la 3,3817 lei pentru 
1 euro (29 decembrie 2006), până la 3,6102 lei 
pentru 1 euro (28 decembrie 2007).

ROMANIA’S GDP reached RON 404.7 bn (EUR 
121.3 bn) in 2007, growing by 6% as compared to 
2006, internal consumption being the driving 
force behind this growth.

Labour productivity increased in 2007 by 17.8% 
compared to 2006. According to Romanian 
National Institute of Statistics, labour productivity 
exceeded the wage increase in average by three 
percentage points from 2003 to 2006.

The number of employees in economy recorded 
an increase by 3.1% compared to 2006, reaching 
4.717 millions at year end 2007. The 
unemployment rate versus the economically 
active population decreased by 5.2% in 2006 to 
4.1% in 2007.

The gross fixed capital formation rose by 28.9% in 
2007 in comparison with the prior year, boosted 
by the increase in investments. This evolution was 
driven by the investments in new construction 
works which rose by 31.3% and in equipments 
that rose as well by 26.8% in the same period.

The import of goods and services was higher by 
26.1% in 2007 versus 2006, exceeding the  
exports, which rose by 8.7%, resulting in a 
deepening of the trade deficit and of the current 
account deficit. In 2007, Romania’s payment 
balance deficit was of EUR 16.87 bn.

The inflation rate at the end of 2007 was of 6.57% 
as compared to 3.16%, the EU inflation rate.

The Euro appreciated by 6.75% against the 
Romanian currency, from 3.3817 RON / EUR 
(December 29, 2006) to 3.6102 RON / EUR 
(December 28, 2007).
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EVOLUŢIE PIB | ANNUAL REAL GDP GROWTH PIB PER CAPITA | GDP PER CAPITA 
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Capitalizarea bursieră (luând în calcul 
capitalizarea BVB + RASDAQ) a atins valoarea de 
110,5 miliarde lei, reprezentând 27% faţă de 
valoarea PIB, se situează sub media europeană. 
Din ultimul trimestru 2007 BVB a intrat pe piaţa 
produselor derivate, lansând contracte futures pe 
indicii BET şi BET-FI. Finalul anului a consemnat 
listarea la BVB a Transgaz, companie din sectorul 
energetic, în urma celei mai mari oferte publice 
primare iniţiale de acţiuni (IPO) derulate în 
România. 

Pieţele financiare internaţionale au fost afectate 
negativ în a doua parte a anului de criza creditelor 
subprime. Criza de numerar şi reevaluarea 
riscurilor asumate a făcut ca unele instituţii să-şi 
lichideze expuneri semnificative atât din diverse 
pieţe emergente de capital, cât şi din pieţele 
mature de capital şi a afectat negativ majoritatea 
burselor emergente europene, printre care şi BVB. 
S-a putut observa o sincronicitate între minimul 
înregistrat în iulie de moneda europeană în raport 
cu leul şi maximul capitalizării bursiere precum şi 
declinul progresiv al monedei naţionale pe 
măsură ce efectele crizei subprime erodau 
capitalizarea bursieră şi încrederea investitorilor 
instituţionali în pieţele emergente.

în 2007 The market capitalization in 2007 (taking into 
consideration BSE + RASDAQ capitalization) 
reached RON 110.5 bn, representing 27% against 
GDP, thus positioning below the average European 
rate. In Q4 2007, BSE started to trade on the 
derivatives market, launching  BET and BET-FI 
index futures contracts. At the end of 2007, 
Transgaz (a gas company) was listed on BSE as a 
result of the largest-ever IPO in Romania.

The worldwide financial markets were hit hard by 
the US subprime mortgage loans crisis in the 
second half of 2007. The cash crises and the 
revaluation of assumed risks determined some 
financial institutions close down significant 
holdings on emerging markets as well as on 
mature capital markets. This created a downward 
pressure on European emerging markets and on 
the Romanian market as well. There was 
synchronicity between the lowest RON/EUR 
exchange rate (recorded in July) and the highest 
market capitalization. As the effects of the 
subprime crisis dampened down the market 
capitalization and corporate investors’ confidence 
in emerging markets, the Romanian currency 
gradually declined.

EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB | EXCHANGE RATE 
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RATA INFLAŢIEI | INFLATION RATE 
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FILOSOFIA INVESTIŢIONALĂ a SIF Banat-Crişana 
se bazează pe convingerea că performanţe 
superioare se obţin combinând abordarea 
analitică fundamentală, cercetarea continuă a 
pieţei şi implicarea activă în administrarea 
investiţiilor, pentru obţinerea unor creşteri de 
valoare pe termen mediu şi lung a activelor 
administrate şi un management adecvat al 
riscului.

În cadrul politicii de investiţii diversificate 
promovată de managementul SIF Banat-Crişana, 
activitatea investiţională se circumscrie 
reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare (CNVM) referitoare la criteriile 
prudenţiale pentru categoriile de active şi limitele 
de deţinere admise.  

Societatea desfăşoară un proces investiţional 
disciplinat, focalizat pe creşterea constantă a 
valorii activelor administrate şi, implicit, a valorii 
create pentru acţionari. 

Tehnicile de administrare a portofoliului adoptate 
se bazează pe principiile fundamentale de analiză 
şi evaluare economică şi financiară. În ultimii ani a 
fost extins câmpul de expertiză investiţională, 
fiind dezvoltate modele proprii de analiză şi 
gestionare a portofoliului. Acestea asigură pentru 
analişti şi management instrumente de lucru utile, 
care permit monitorizarea şi administrarea 
eficientă a portofoliului şi fundamentarea 
riguroasă a procesului decizional.  

Selectarea investiţiilor se face în urma unei 
evaluări atente a oportunităţilor identificate atât 
pe piaţa de capital cât şi pe piaţa monetară. 
Procesul de selecţie se bazează pe o activitate 
intensă de cercetare la nivel micro şi macro-
economic şi pe o analiză detaliată a rentabilităţii şi 
a riscurilor la care este expusă investiţia, pe baza 
unor metodologii adaptate specificului sectorial şi 
diferitelor segmente ale pieţei financiare.

Administrarea portofoliului se realizează în cadrul 
a patru subportofolii, constituite pe următoarele 
criterii: participaţii majoritare şi acţiuni din 
comerţ/turism, participaţii la societăţi cu potenţial 
ridicat de creştere, participaţii la societăţi 
financiar bancare - obligaţiuni - instrumente ale 
pieţei monetare, participaţii propuse pentru 
vânzare care nu se încadrează în strategia 
investiţională. 

Fiecare subportofoliu este gestionat de  un 
manager de portofoliu asistat de trei sau patru 
analişti. Aceste echipe dedică un efort 
semnificativ prospectării pieţelor financiare, 
analizei şi monitorizării investiţiilor, întâlnirilor cu 
managementul firmelor din portofoliu şi cu 
partenerii de afaceri şi vizite la companii. O 
atenţie deosebită acordă calităţii portofoliului, a 
cărui construcţie respectă cadrul general stabilit 
prin strategia globală a firmei. Periodic se 
efectuează analize şi evaluări calitative ale 
subportofoliilor pe baza indicatorilor de 
performanţă specifici stabiliţi, făcând posibilă 

SIF BANAT-CRIŞANA’S INVESTMENT PHILOSOPHY 
relies on the key belief that superior performance 
can be attained by combining fundamental 
research, continuous market research with an 
active involvement in the management of 
investments. These cornerstones are meant to 
create more value on medium and long-term of 
the assets under management and an adequate 
risk management.

Within the diversified investment policy promoted 
by SIF Banat-Crişana’s management, the 
investment activity complies with CNVM 
regulations regarding the prudential criteria for 
each asset category and the permitted ownership 
limits.

The Company’s disciplined investment process is 
focused on the constant boost of the portfolio 
value and, implicitly, delivering more value to the 
shareholders.

The portfolio management techniques are 
centered on the fundamental principles of 
economical and financial analysis and valuation. 
Over the past years, the investment analysis field 
was extended, developing proprietary models of 
investment analysis and portfolio management.  
These models ensure useful tools for analysts and 
management, providing the efficient monitoring 
and portfolio management and adopting a more 
rigorous investment decision-making.

Investment selection is based on in-depth 
valuation of the investment opportunities both on 
the capital market and on the money market. The 
selection process implies extensive research on 
micro and macro economical level and a rigorous 
analysis of the return and risks of prospective 
investments, based on industry-specific 
methodologies and different financial market 
segments.

The portfolio management is performed within 
four sub-portfolios, set up on the following 
criteria: majority holdings and stocks in 
trade/tourism, holdings in companies with high 
growth prospects, holdings in banking-financial 
companies – bonds – money market instruments, 
holdings to be sold that do not meet the 
investment strategy.

Each sub-portfolio is run by a portfolio manager 
assisted by three or four analysts. These teams 
dedicate significant efforts to market research, 
investment analysis and monitoring, meetings 
with the management of portfolio companies and 
business partners and company visits. Special 
attention is given to portfolio quality, complying 
with the general framework set by the company 
overall strategy. Portfolio analysis and qualitative 
valuations are performed regularly based on the 
specific performance indices set forth, making 
possible the prompt and anticipated managerial 
intervention.

PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT
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intervenţia managerială operativă şi anticipativă.

Managerii de portofoliu fac propunerile de 
investire sau dezinvestire către conducerea 
executivă sau Comitetul Investiţional, conform 
competenţelor acordate. Pe lângă funcţia 
decizională, Comitetul Investiţional are un rol 
important în procesul de planificare strategică, 
formulând propuneri privind strategia 
investiţională a Societăţii, care este revizuită şi 
aprobată de Consiliul de Administraţie. 

La 31 decembrie 2007, valoarea totală a 
activelor* administrate de SIF Banat-Crişana a 
atins 2.066.381.623 lei, (1.554.064.161 lei la 
31 decembrie 2006), reprezentând o creştere cu 
32,97% faţă de anul precedent. Aprecierea a fost 
determinată în principal de creşterea cu 40,7%, 
faţă de anul 2006, a valorii portofoliului de acţiuni 
listate, a cărui pondere în structura activelor a fost 
de 78,8% la sfârşitul anului 2007.  

Raportat la aceeaşi perioadă, valoarea 
portofoliului de acţiunilor nelistate a crescut cu 
numai 6,6 %. 

Valoarea activului net* al SIF Banat-Crişana a fost 
de 2.024.819.197 lei la sfârşitul anului 2007, în 
creştere cu 33,39 % comparativ cu anul 2006. 
Creşterea activului net o depăşeşte uşor pe cea a 
activului total, valoarea datoriilor Societăţii 
rămânând aproximativ la acelaşi nivel faţă de 
sfârşitul anului precedent.

Corespunzător activului net, valoarea unitară a 
activului net* la 31 decembrie 2007 a fost de 
3,6892 lei pe acţiune, în creştere absolută cu 
0,9234 lei pe acţiune, respectiv cu 33,39% faţă de 
anul 2006.

The portfolio managers submit investment-
divestment proposals to the executive 
management or the Investment Committee, 
according to the competencies granted. Besides 
the decision function, the Investment Committee 
has a significant role in the strategic planning 
process, drawing up the proposals for Company’s 
investment strategy which is regularly reviewed 
and approved by the Board of Directors.

SIF Banat-Crişana’s total assets* as of 
December 31, 2007 reached RON 2,066,381,750 
(RON 1,554,064,161 as of 31 December 2006), 
32.97% higher than in 2006. The appreciation was 
determined mainly by the 40.7% increase of the 
portfolio of listed companies compared to 2006. 
The weight in asset structure was of 78.8% at year 
end 2007.

The value of the portfolio of unlisted companies 
rose by only 6.6% compared to the same period.

SIF Banat-Crişana’s net asset value* was of 
RON 2,024,819,197 at year end 2007, up 33.39% 
compared to 2006. The increase of net asset 
slightly surpasses the total asset value while 
Company’s liabilities value remained 
approximately the same at the end of the 
preceding year.

Accordingly, the net asset value per share* as of 
December 31, 2007 was of RON 3.6892 per share, 
an absolute increase of RON 0.9234 per share, 
respectively 33.39% compared to 2006.

PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT

ACTIVE ADMINISTRATE | ASSETS UNDER MANAGEMENT 

la 31.12.2007 | as of 31.12.2007

lei

depozite bancare şi disponibil 

obligaţiuni 

acţiuni cotate 

acţiuni necotate 

alte active 

TOTAL 

bank deposits and cash

bonds

listed shares

unlisted shares

other assets

82.964.538 

5.441.424 

1.628.409.209 

328.848.430

20.718.022 

2.066.381.623

4,02%

78,80%

0,26%

15,91%

1%

* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 * computed according to CNVM Regulation no. 15/2004
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ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI

Portofoliul de acţiuni reprezintă 94,72% din 
valoarea totală a activelor administrate. Atât prin 
ponderea cât şi prin complexitatea activităţilor pe 
care le implică, administrarea portofoliului 
constituie nucleul activităţii, concentrând cea mai 
mare parte din resursele umane, materiale şi 
informaţionale ale Societăţii.

În 2007, ca şi în anii precedeţi, activitatea de 
administrare a portofoliului de acţiuni s-a focalizat 
pe:  

• o activitate susţinută de cercetare şi analiză 
a pieţei de capital şi a companiilor româneşti 
pentru selectarea oportunităţilor 
investiţionale valoroase;
• accelerarea vânzării societăţilor 
neperformante deţinute, în scopul optimizării 
structurii portofoliului; 
• menţinerea unui nivel ridicat de 
rentabilitate a tranzacţiilor efectuate; 
• implicarea activă în managementul 
companiilor deţinute în scopul dezvoltării şi 
înbunătăţirii performanţelor acestora. 

Rezultatele înregistrate s-au concretizat în: 
• creşterea valorii portofoliului cu 491,3 
milioane lei faţă de sfârşitul anului 2006, 
respectiv cu 33,5%; 
• obţinerea unui profit aferent vânzărilor de 
participaţii cu 40,57% mai mare decât cel 
bugetat;
• creşterea volumului dividendelor cuvenite 
de la societăţile din portofoliu cu 9,12% faţă 
de cel prognozat;
• reducerea cu 15,2% a numărului de societăţi 
din portofoliu (2007: 368 societăţi; 2006: 434 
societăţi); din totalul de 44 de societăţi 
vândute integral în 2007, 25 au fost societăţi 
neperformante;
• iniţierea unor proiecte de restructurare 
(divizări sau fuziuni) la societăţi din portofoliu 
în scopul unei administrări eficiente şi creşterii 
performanţelor financiare.

La 31 decembrie 2007, sectoarele cu ponderea 
valorică cea mai mare în structura portofoliului (ca 
valoare de piaţă calculată conform 
reglementărilor CNVM) au fost: 

- sectorul financiar-bancar, reprezentând 

STOCK PORTFOLIO

The stock portfolio represents 94.72% in the total 
value of assets under management. Portfolio 
management represents the core activity both by 
its weight and the complexity of the activities 
involved, attracting most of Company’s human, 
material and information resources.

In 2007, as in the previous years, the stock 
portfolio management focused on:

• a sustained research and analysis of the 
capital market and of the Romanian 
companies in order to select the relevant 
investment opportunities;

• accelerating the sale of portfolio 
companies with poor performance for 
enhancing portfolio structure;

• delivering a high rate of return from the 
transactions performed;

• active involvement in the management of 
portfolio companies aiming to enhance their 
performance.  

Highlights:
• increase of portfolio value by RON 491.3 mn 
compared to year end 2006, respectively by 
33.5%;
• higher revenues from the disposal of 
investment by 40.57% than the budgeted 
return;
• higher revenues from the dividends 
collected by 9.12%, outperforming the 
forecast;
• sizing down the companies in the portfolio 
by 15.2% (2007: 368 companies; 2006: 434 
companies); out of the 44 companies entirely 
sold in 2007, 25 were underperforming 
companies;
• launching projects regarding the 
restructuring (split or merger) of some 
portfolio companies for an efficient 
management and to enhance their financial 
performance.

As of December 31, 2007, the industries with the 
greatest weight in the portfolio structure (based 
on the market value computed according to 
CNVM regulations) were: 

- banking-finance, representing 65.8% (2006: 
69.99%);

PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT

INDICATORI REALIZAŢI | ACHIEVED INDICATORS

Valoarea portofoliului de acţiuni¹ [lei] 
Numărul emitenţilor deţinuţi 
Venituri din dividende² [lei] 
Ponderea emitenţilor listaţi³ 
Investiţii [lei] 

| Portfolio value [RON]
| No. of holdings

| Dividends² [RON]
| Weight of listed companies

| Investments [RON]

2007

1.957.257.639
368

38.738.084
83,20%

53.957.965

2006

1.466.003.771
434

34.265.707
78,96%

53.003.525

2007/2006

+33,5%
-15,2%

+13,05%
+5,4%
+1,8%

¹ valoare calculată conform Reg. CNVM nr. 15/2004 
² cuvenite de la societăţile din portofoliu 
³ pondere în valoarea portofoliului de acţiuni 

| computed according to CNVM Reg. no 15/2004
| dividends to be collected form portfolio companies

| weight in stock portfolio
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TOP 10 SOCIETĂŢI DIN PORTOFOLIU | TOP 10 HOLDINGS 

BRD Groupe Societe Generale
Banca Transilvania
Banca Comercială Română
Vrancart Adjud
Biofarm Bucureşti
Construcţii Transilvania Cluj Napoca
Arcelor Mittal Hunedoara
Banc Post Bucureşti
IAMU Blaj
Antibiotice Iaşi

Domeniul de activitate 

 financiar-bancar 
 financiar-bancar 
 financiar-bancar 
ind. celulozei şi hârtiei 

ind. farmaceutică 
construcţii 

ind. metalurgică 
 financiar-bancar 

ind. de maşini şi echipamente 
ind. farmaceutică 

| Industry

| banking and finance
| banking and finance
| banking and finance

| pulp and paper 
| pharmaceuticals

| construction
| steel manufacturing
| banking and finance

| machinery and eqpmnt.
| pharmaceuticals

Valoarea deţinerii* [lei] 

809.854.424
265.531.392
180.498.080

78.760.359
61.337.918
45.992.831
30.100.209
27.074.417
23.949.298
22.407.552

Value of holding [RON]

Pondere în 
activ net

40%
13,11%

8,91%
3,89%
3,03%
2,27%
1,49%
1,34%
1,18%
1,11%

Weight in 
net asset

la 31.12.2007 | as of 31.12.2007

PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI | STOCK PORTFOLIO 

Sub 5% 
5-33%
33-50%
Peste 50% 
TOTAL

| Under 5%

| Over 50%

Nr. emitenţi

89
228

14
37

368

No. of companies
Valoarea deţinerilor* [lei] 

1.177.835.394
521.752.039

3.971.499
253.698.707

1.957.257.639

Value of holdings [RON]
Pondere în activ net

58,17%
25,77%

0,20%
12,53%
96,66%

Weight in net asset

structura pe categorii de deţineri la 31.12.2007 | structure as of 31.12.2007

PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI | STOCK PORTFOLIO 

Societăţi cotate 
Societăţi necotate 
TOTAL

| Listed companies
| Not-listed companies

Nr. emitenţi

144
224
368

No. of companies
Valoarea deţinerilor* [lei] 

1.628.409.209
328.848.430

1.957.257.639

Value of holdings [RON]
Pondere în activ net

80,42%
16,24%
96,66%

Weight in net asset

la 31.12.2007, în funcţie de categoria cotate / necotate a emitenţilor | listed / not-listed structure as of 31.12.2007

PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI | STOCK PORTFOLIO 

DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Activităţi financiar-bancare 
Ind. constr. metalice, maşini şi echip. 
Comerţ, turism şi alim. publică 
Ind. chimică şi a maselor plastice 
Ind. celulozei şi hârtiei 
Ind. metalurgică 
Construcţii 
Prelucrarea lemnului 
Transporturi terestre 
Ind. alimentară 
Agricultură 
Alte activităţi 
TOTAL

| INDUSTRY

| Banking and finance
| Machinery and eqpmt.

| Trade, tourism and public food services
| Chemicals and plastics

| Pulp and paper 
| Steel manufacturing

| Construction
| Wood processing
| Land transportation

| Food industry
| Agriculture

| Other activities

Valoarea deţinerilor* [lei] 

1.287.913.688
129.225.599
118.422.447
112.340.361

95.415.992
55.206.173
53.620.889
18.541.223

9.095.992
6.518.165
2.585.288

68.371.821
1.957.257.639

Value of holdings [RON]

Pondere în 
activ net

63,61%
6,38%
5,85%
5,55%
4,71%
2,73%
2,65%
0,92%
0,45%
0,32%
0,13%
3,38%

96,66%

Weight in 
net asset

structura pe ramuri de activitate la 31.12.2007 | structure on issuer’s industry as of 31.12.2007

* calculată conform Reg. CNVM 15/2004 | computed according to CNVM Reg. no. 15/2004

Nr. emitenţi

16
36
65
12

8
12
19
70
10
12
50
58

368

No. of companies

PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT
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PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT

65,8% (2006: 69,99%);
- industria construcţiilor metalice, maşini şi 
echipamente, reprezentând 6,6% (2006: 
5,51%)
- comerţ, turism şi alimentaţie publică, 
reprezentând 6,05% (2006: 5,31%);
- industria chimică şi a maselor plastice, 
reprezentând 5,74% (2006: 4,31%);
- industria celulozei şi hârtiei, reprezentând 
4,87% (2006: 4,5%).

Valoarea* participaţiilor deţinute la companiile 
din sectorul financiar-bancar a înregistrat o 
creştere cu 25,5% comparativ cu anul precedent, 
determinată de investiţiile efectuate pe parcursul 
anului în acest sector şi de creşterea preţurilor pe 
bursă la emitenţii deţinuţi (ex. BRD, BRK, TLV). 
Investiţiile realizate în 2007 în sectorul financiar-
bancar se ridică la 12,3 mil lei, reprezentând 
achiziţii de pe piaţa de capital şi participări la 
majorări de capital social.

Din perspectiva portofoliului structurat pe 
„categorii de deţineri”, în anul 2007 s-a înregistrat 
o creştere cu 35,4% faţă de 2006, a valorii 
deţinerilor sub 5% din capitalul social al 
emitenţilor, datorată în principal achiziţiilor 
efectuate în cursul anului pe piaţa bursieră (ex. 
Antibiotice Iaşi, Petrom Bucureşti, Ductil Buzău 
ş.a.). În cadrul categoriei de deţinere 5-33%, faţă 
de anul precedent s-a redus cu 51 numărul 
emitenţilor la care SIF Banat-Crişana deţine 
acţiuni. Această scădere semnificativă a numărului 
de emitenţi este rezultatul: 

- vânzării integrale a pachetelor deţinute la 22 
de societăţi;
- ieşirii din portofoliu a 25 de societăţi în urma 
finalizării procedurilor de lichidare demarate 
în anii anteriori şi radierea acestor societăţi 
din Registrul Comerţului;
- încadrării a 4 societăţi în alte categorii de 
deţineri, ca urmare a tranzacţiilor efectuate în 
anul 2007.

La sfârşitul anului 2007, SIF Banat-Crişana deţinea 
participaţii majoritare la 37 de societăţi 
comerciale, cu 14 mai puţine decât în anul 
precedent, ca urmare a tranzacţiilor sau altor 
operaţiuni (fuziuni, divizări) finalizate în cursul 
anului. 

Analiştii noştri acordă o atenţie deosebită 
monitorizării şi analizei participaţiilor majoritare în 
scopul asigurării creşterii performanţelor 
înregistrate de aceste companii, fundamentarea 
unor programe de dezvoltare bine structurate şi 
un management competitiv. Asistenţa în 
management acordată de specialiştii SIF Banat-
Crişana a contribuit semnificativ în 2007 la 
îmbunătăţirea rezutatelor companiilor din 
portofoliu la care se deţin pachete majoritare. 
Astfel, din cele 37 participaţii majoritare, la un 
număr de 13 societăţi profitul net a fost cu peste 
20% mai mare faţă de anul anterior şi la 18 
societăţi cifra de afaceri a fost cu peste 10 % mai 
mare decât în 2006. 

- machinery and equipment, representing 
6.6% (2006: 5.51%);
- trade, tourism and public food services, 
representing 6.05% (2006: 5.31%);
- chemicals and plastics, representing 5.74% 
(2006: 4.31%);
- pulp and paper, representing 4.87% (2006: 
4.5%).

The investments* held in banking-finance 
companies recorded an increase by 25.5% 
compared to 2006, generated by the investments 
made throughout the year in this sector and the 
stock price increase in the issuers held ( e.g. BRD, 
BRK, TLV). The investments made in 2007 in the 
banking-finance sector amount to RON 12.3 mn, 
representing acquisitions on the capital market 
and participation in the share capital increase.

Considering the portfolio structured on holdings, 
in 2007 the holdings under 5% in the share capital 
of issuers rose by 35.4% compared to 2006, 
primarily due to the acquisitions made on the 
stock market throughout the year (i.e. Antibiotice 
Iaşi, Petrom Bucureşti, Ductil Buzău and so on). In 
the 5-33% holding category, the number of issuers 
where SIF Banat-Crişana holds shares diminished 
by 51 compared to 2006. This significant decrease 
in the number of issuers is the result of:

- the sale of  the entire stakes held in 22 
companies;
- the exit of 25 companies from portfolio, at 
the end of the winding up procedures started 
in the previous years and companies strike-off 
in the Trade Registry;
- the shift of 4 companies to another holding 
category due to the transactions performed in 
2007.

At the end of 2007, SIF Banat-Crişana held 
majority stakes in 37 companies, i.e. 14 
companies less than in 2006 as a result of 
transactions or other operations (mergers, split) 
concluded during the year.

Our analysts focus on the close monitoring and 
analysis of majority stakes aiming to boost the 
performance of these companies, implementing 
well structured development programs and a 
competitive management. The management 
assistance provided by SIF Banat-Crişana’s experts 
contributed to the strong results of the companies 
where holding majority stakes. Thus, out of the 37 
majority holdings, in 13 companies the net profit 
rose by over 20% compared to the previous year 
and in 18 companies the turnover was by over 
10% higher than in 2006.

In 2007, management contracts were negotiated 
for 23 companies where SIF Banat-Crişana is 
majority shareholder, setting forth competitive 
performance goals and criteria.

* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 * computed according to CNVM Regulation no. 15/2004

14   SIF BANAT - CRIŞANA     



PORTOFOLIUL | PORTFOLIO MANAGEMENT

În cursul anului 2007 s-au negociat contractele de 
administrare la un număr de 23 societăţi 
comerciale la care SIF Banat-Crişana este acţionar 
majoritar, fiind stabilite obiective şi criterii de 
performanţă competitive. 

Proiectele de restructurare iniţiate şi coordonate 
de SIF Banat-Crişana derulate în 2007 la societăţi 
din portofoliu au fost:

- restructurări prin divizare, cu divizare 
asimetrică (Agmonia S.A. Oţelu Roşu, 
Comcereal S.A. Arad, TCI Contractor General 
S.A. Cluj-Napoca), SIF Banat-Crişana devenind 
majoritar la unele societăţi rezultate din 
divizare;
- restructurări prin fuziune (MCB S.A. Baia 
Mare cu Infomin S.A. Baia Mare - finalizată în 
2007; Comalim S.A. Arad cu Reşapare 
Reparare Anvelope S.A. Arad – fuziune în curs 
la 31 decembrie 2007).

Dividendele cuvenite pentru exerciţiul financiar 
2006 de la societăţile din portofoliu au însumat  
38.738.084 lei, din care până la sfârşitul anului 
2007 s-au încasat 36.829.391 lei, rata de încasare 
a acestora fiind de 95,07%. Volumul dividendelor 
cuvenite pentru anul 2007 a crescut faţă de anul 
2006 cu 13,05%, ceea ce reflectă o creştere 
efectivă a rentabilităţii portofoliului.

ACTIVITATEA INVESTIŢIONALĂ PE PIAŢA DE 
CAPITAL

Activitatea investiţională a urmărit obiectivele 
strategice de creştere a valorii portofoliului, 
achiziţiile de acţiuni fiind realizate pe piaţa 
primară de capital, prin participarea la majorări de 
capital social şi prin valorificarea oportunităţilor 
oferite de piaţa secundară.  

SIF Banat-Crişana desfăşoară un proces 
investiţional disciplinat, deciziile fiind 
fundamentate pe o analiză riguroasă a 
oportunităţilor investiţionale, a rentabilităţilor 
aşteptate şi a riscului asociat. A fost dezvoltat un 
sistem intern de analiză a potenţialelor investiţii, 
în care analiza fundamentală are un rol esenţial. 
Modelele create permit evaluarea companiilor, 
preselectate în urma unui proces de screening, 
din următoarele perspective: i) Analiza cantitativă 
– prin evaluarea poziţiei pe piaţă, perspectivele de 
dezvoltare, modelul afacerii, avantajul competitiv, 
evaluarea strategiilor managementului, 
obiectivele financiare, orientarea spre valoare a 
acţionariatului; ii) Analiza financiară; iii) Evaluarea 
conform standardelor internaţionale de evaluare, 
pentru determinarea valorii curente şi potenţiale 
a fiecărei companii. Rezultatul procesului de 
evaluare se concretizează într-un preţ ţintă şi o 
rată de rentabilitate  proiectată pentru fiecare 
companie analizată, care asigură cadrul pentru  
activitatea de tranzacţionare, pentru achiziţia sau 
vânzarea de acţiuni.

În anul 2007, investiţiile finalizate de SIF Banat-
Crişana pe piaţa de capital au însumat 

In 2007, the restructuring projects implemented 
and coordinated by SIF Banat-Crişana in portfolio 
companies were: 

- restructuring by corporate split, by 
asymmetrical split (Agmonia S.A. Oţelul Roşu, 
Comcereal S.A.Arad, TCI Contractor General 
S.A. Cluj-Napoca), SIF Banat-Crişana becoming 
majority shareholder in some companies 
resulted from splitting;
- restructuring by corporate merger (MCB S.A. 
Baia Mare with Infomin S.A. Baia-Mare – 
closed in 2007; Comalim S.A. Arad with 
Reşapare Reparare Anvelope S.A.Arad – 
merger in progress as of December 31, 2007).

The dividends due for 2006 fiscal year from 
portfolio companies amounted to RON 
38,738,084, out of which RON 36.829.391 were 
collected by the end of 2007 while the  collection 
rate was of 95.07%. The volume of the dividends 
due for 2007 rose by 13.05% compared to 2006, 
reflecting an effective enhancement of portfolio 
return.

INVESTMENTS ON THE CAPITAL MARKET

The investment activity targeted the strategic 
goals to deliver more value to the portfolio, the 
acquisitions being achieved on the primary capital 
market by participation in share capital increases 
and seizing the investment opportunities offered 
by the secondary market.

SIF Banat-Crişana performs a disciplined 
investment process, decisions being based on a 
rigorous analysis of the investment opportunities, 
the expected return and associated risk. A 
proprietary system was developed for the analysis 
of prospective investments, fundamental analysis 
being the cornerstone. The models created ensure 
companies valuation, preselected after a 
screening process, from the following analysis 
perspectives: i) Quantitative analysis – by 
valuating the market position, growth prospects, 
business model, competitive advantage, valuation 
of management strategies, financial goals, 
shareholder value orientation; ii) Financial 
analysis; iii) Valuation, according to the 
international valuation standards to determine 
the current and potential value of every company. 
The result of the valuation process provides the 
target price and the rate of return forecast for 
every company analyzed, generating the 
framework for trading, acquisition or sale of 
stocks.

The investment made by SIF Banat-Crişana on the 
capital market amounted to RON 53.96 mn in 
2007. The breakdown of investments as of 
December 31, 2007 represented RON 53.19 mn in 
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53,96 milioane lei. Structura acestora la 
31 decembrie 2007 prezenta 53,19 milioane lei în 
acţiuni, iar 0,77 milioane lei în drepturi de alocare 
în urma subscrierii la IPO SNTGN Transgaz Mediaş. 
Proiectele investiţionale în derulare la finalul lui 
2007 se cifrau la 5,5 milioane lei.

Achiziţii semnificative au fost efectuate în acţiuni 
emise de: Banca Transilvania - 7,2 mil lei, 
Ario Bistriţa - 4,7 mil lei, Petrom Bucureşti - 4,3 
mil lei, Biofarm Bucureşti - 4,3 mil lei, 
BT Asigurări Transilvania - 4,1 mil lei, Prodplast 
Bucureşti - 4 mil lei, Antibiotice Iaşi - 2,8 mil lei, 
Ductil Buzău - 2,5 mil lei, Rompetrol Well Services 
- 1,6 mil lei, Prospecţiuni Bucureşti - 1,5 mil lei, 
Comelf Bistriţa - 1,5 mil lei, Sicomed Bucureşti - 
1 mil lei.

Dezinvestiţiile în acţiuni realizate în cursul anului 
2007 au însumat o valoare de vânzare de 77,8 
milioane lei, în creştere cu 27,7% faţă de anul 
2006. S-a înregistrat un profit net din tranzacţii de 
48,9 milioane lei, rezultând o rată de rentabilitate 
a tranzacţiilor de 101,4%. 

Tranzacţii semnificative s-au înregistrat cu 
vânzarea titlurilor deţinute la emitenţii: BT 
Asigurări Transilvania Cluj-Napoca – 18,9 mil lei, 
Construcţii Bihor Oradea – 8,7 mil lei, TCI Cantina 
Cluj-Napoca – 8,5 mil lei, Ecopack Ghimbav – 6,7 
mil lei, CNEE Transelectrica Bucureşti – 2,2 mil lei, 
Unio Baia Mare – 2,1 mil lei, Impact Bucureşti – 
2,1 mil lei, Continental Hotels Bucureşti – 2 mil lei, 
Construcţii Montaj Zalău – 1,7 mil lei, Stâlpeni 
Forestal Curtea de Argeş –1,6 mil lei, Legume 
Fructe Cluj-Napoca – 1,5 mil lei, Alro Slatina – 1,2 
mil lei, Avicola Pui Carne Baia Mare – 1,2 mil lei, 
Mecanica Ceahlău – 1,2 mil lei, Remat Baia Mare – 
1,2 mil lei, Kandia Excelent Bucureşti – 1,1 mil lei, 
SSI Ramses Arad – 1 mil lei.

stocks and RON 0.77 mn in allocation rights 
following the IPO subscription in SNTGN Transgaz 
Mediaş. The investment projects in progress 
amounted to RON 5.5 mn at year end 2007.

Significant acquisitions were performed in the 
stocks of: Banca Transilvania – RON 7.2 mn, Ario 
Bistriţa – RON 4.7 mn, Petrom Bucureşti – RON 
4.3 mn Biofarm Bucureşti – RON 4.3 mn, 
BT Asigurări Transilvania – RON 4.1 mn, 
Prodplast Bucureşti – RON 4 mn, Antibiotice Iaşi – 
RON 2.8 mn, Ductil Buzău – RON 2.5 mn, 
Rompetrol Well Services – RON 1.6 mn, 
Prospecţiuni Bucureşti – RON 1.5 mn, 
Comelf Bistriţa – RON 1.5 mn, Sicomed Bucureşti 
– RON 1 mn.

In 2007, the divestments amounted to a sale 
value of RON 77.8 mn,  by 27.7% higher than in 
2006. The trading net profit reached RON 48.9 
mn, generating a rate of return on trading of 
101.4%.

Significant transactions were registered from the 
sale of stocks held in: BT Asigurări  Transilvania 
Cluj-Napoca – RON 18.9 mn, Construcţii Bihor 
Oradea – RON 8.7 mn, TCI Cantina Cluj-Napoca – 
RON 8.5 mn, Ecopack Ghimbav – RON 6.7 mn, 
CNEE Transelectrica Bucureşti – RON 2.2 mn, 
Unio Baia-Mare – RON 2.1 mn, Impact Bucureşti – 
RON 2.1 mn, Continental Hotels Bucureşti – 
RON 2 mn, Construcţii Montaj Zalău – 
RON 1.7 mn, Stâlpeni Forestal Curtea de Argeş – 
RON 1.6 mn, Legume fructe Cluj-Napoca – 
RON 1.5 mn, Alro Slatina – RON 1.2 mn, Avicola 
Pui Carne Baia Mare – RON 1.2 mn, Mecanica 
Ceahlău – RON 1.2 mn, Remat Baia Mare – 
RON 1.2 mn, Kandia Excelent Bucureşti – 
RON 1.1 mn, SSI Ramses Arad – RON 1 mn.

INVESTIŢII ÎN 2007 | INVESTMENTS IN 2007

INVESTIŢII ÎN 2007 | INVESTMENTS IN 2007

Nr. emitenţi

6
3
4

10
23

No. of companies

Nr. emitenţi

3
1
5
2

25
36

No. of companies

Valoarea investiţiei [mil lei] 

11,1
6,2
5,1
1,2

23,6

Investment value [RON mn]

Valoarea investiţiei [mil lei] 

4,2
4,3
4,1
3,6

13,4
29,6

Investment value [RON mn]

Domeniul de activitate al emitenţilor

activităţi financiar-bancare 
industria chimică 
ind. constr. metalice, maşini şi echip. 
altele  
TOTAL

Issuer’s industry

| banking and finance  
| chemicals

| machinery and eqpm.
| other industries

Domeniul de activitate al emitenţilor

industria farmaceutică 
industria extractivă 
ind. constr. metalice, maşini şi echip. 
servicii prestate întreprinderilor 
altele  
TOTAL

Issuer’s industry

| pharmaceuticals
| extraction industry

| machinery and eqpm.
| services rendered to companies

| other industries

investiţii pe piaţa primară de capital (participări la majorări de capital social) 
investments on the primary market (share capital increase)

investiţii pe piaţa secundară (achiziţii de titluri listate pe pieţele BVB sau Rasdaq şi tranzacţii directe)
investments on the secondary market (aquisitions of and direct transactions)BSE and Rasdaq listed stocks 
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Ca proporţie din totalul valorii de vânzare, 50,1% 
l-au reprezentat tranzacţiile efectuate pe piaţa 
reglementată, 47,8% tranzacţii cu acţiuni deţinute 
la societăţi necotate, 2,1% tranzacţii în care 
SIF Banat-Crişana şi-a exprimat opţiunea de 
retragere din societate ca urmare a delistării / 
fuziunii acestora.

Portofoliul de acţiuni a contribuit cu 135,2 mil lei 
la veniturile totale realizate de SIF Banat-Crişana 
în anul 2007. Veniturile generate de portofoliul de 
acţiuni au inclus venituri din participaţii şi venituri 
din tranzacţii.

Out of the total value of sales, 50.1% represented 
trading on the regulated market, 47.81% trading 
in stocks held in unlisted companies and 2.1% 
trading where SIF Banat-Crişana expressed its 
withdrawal option from the company as a result 
of their delisting/merger.

The stock portfolio contributed by RON 135.2 mn 
to the total revenues realized by SIF Banat-Crişana 
in 2007. The revenues generated by the stock 
portfolio included revenues from investment and 
trading revenues.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI IFVF | FIFI PORTFOLIO 

la 31.12.2007 | as of 31.12.2007
 lei | RON

depozite bancare 

obligaţiuni municipale

obligaţiuni societăţi financiar-bancare

obligaţiuni societăţi financiar-bancare USD*

TOTAL 

bank deposits

municipal bonds

corporate (banking-finance) bonds

corporate (banking-finance) bonds USD*

79.950.028

170.626

4.548.500

614.100

85.283.254

5,33%

93,75%

0,20%

0,72%

* s-a luat în calcul cursul leu/USD anunţat de BNR în data de 31.12.2007 
* according to RON/USD exchange rate announced by NBR as of December 31, 2007

PORTOFOLIUL DE INSTRUMENTE FINANCIARE CU 
VENIT FIX

Investiţiile efectuate în instrumente financiare cu 
venit fix (IFVF) contribuie la reducerea riscului 
global al portofoliului de instrumente financiare 
administrat, conducând la maximizarea profitului 
printr-o diversificare prudentă a activelor.  

Managementul SIF Banat-Crişana aplică o politică 
de investiţii fundamentată pe conceptul 
rentabilitate – risc, care se circumscrie cerinţelor 
legale de diversificare prudenţială a portofoliului.  
Criteriile de selecţie a investiţiilor în IFVF au la 
bază randamentul obtenabil, corelarea scadenţei 
instrumentelor cu venit fix cu necesarul de 
lichidităţi al Societăţii şi bonitatea emitenţilor. 

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix 
deţinut în anul 2007 s-a compus din depozite 
bancare cu o durată de până la un an şi obligaţiuni 
emise de municipalităţi şi societăţi financiar-
bancare cu maturitate medie de 3 – 7 ani. 

Rentabilitatea medie anuală realizată în anul 2007 
la plasamentele monetare în lei a fost de 7,66%, în 
condiţiile unei inflaţii anuale de 6,57 %.

Rentabilitatea portofoliului de obligaţiuni a fost 
superioară celei oferite de piaţa monetară, 
obţinându-se un randament de 8,61% pe an la 
obligaţiunile municipale, respectiv de 8,08% pe an 
la obligaţiunile emise de societăţile financiar-
bancare.

În cursul anului 2007 s-au efectuat investiţii în 
sumă de 997.500 lei în obligaţiuni în lei emise de 
Banca Europeană de Investiţii.

THE PORTFOLIO OF FIXED INCOME FINANCIAL 
INSTRUMENTS

The investments made in fixed income financial 
instruments ensure a diminished investment risk 
of  the financial instruments portfolio and 
maximize the investment return from Company's 
assets through a careful portfolio diversification.

 SIF Banat-Crişana management applies an 
investment policy focused on the return-risk 
concept, complying with the legal requirements  
of prudent diversification of the portfolio. The 
investments in fixed income instruments take into 
account the obtainable expected return, the 
correlation of the  fixed income instruments 
maturity with Company’s necessary liquidity and 
the issuer’s creditworthiness.

The portfolio of fixed income instruments held in 
2007 consisted of bank deposits up to 1 year and 
municipal and corporate (banking-finance) bonds 
with an average maturity of 3 to 7 years.

In 2007, the average annual return of monetary 
investments was of 7.66% against an annual 
inflation rate of 6.57%.

The bond portfolio provided higher returns than 
the money market, generating an annual return of 
8.61% per year for municipal bonds, respectively 
8.08% per year for corporate bonds.

The investments made in 2007 amounted to RON 
997,500 in RON-denominated bonds issued by the 
European Investment Bank.
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ÎN CURSUL ANULUI 2007 s-a pregătit 
implementarea sistemului integrat de 
management al riscurilor în SIF Banat-Crişana şi 
au fost derulate programe de training pe diferite 
niveluri manageriale în domeniul riscurilor 
strategice.

Societatea este expusă la următoarele tipuri de 
risc: riscul de piaţă (de preţ al activelor financiare 
din portofoliu), riscul de faliment al companiilor 
din portofoliu, riscul valutar, riscul ratei dobânzii, 
riscul de creditare, riscul lichidităţii, riscul fluxului 
de numerar.

RISCUL DE PIAŢĂ (DE PREŢ AL ACTIVELOR 
FINANCIARE DIN PORTOFOLIU)
Riscul de piaţă este riscul ca valoarea unei poziţii 
din bilanţul SIF Banat – Crişana să fie negativ 
afectată de modificările de pe pieţele organizate 
de capital, schimbările ratei dobânzilor, a ratei 
cursului de schimb sau a preţurilor mărfurilor. 
Pentru a evalua riscul zilnic asociat portofoliului 
de active lichide ale societăţii, constituit din active 
financiare cotate pe pieţe organizate de capital, şi 
având o bună lichiditate, Societatea a 
implementat o aplicaţie automatizată de calcul al 
valorii la risc (VaR). VaR este cea mai cunoscută 
metodă de măsurare a riscului de piaţă. VaR este 
un instrument flexibil de măsurare a riscurilor şi 
poate lua în calcul diverse orizonturi de timp (o zi 
/ o lună) precum şi diferite niveluri de încredere 
(între 90% şi 99%). Este folosită de instituţiile 
financiare pentru a determina pierderea maximă 
pe care o poate suferi un anumit portofoliu, într-o 
perioadă de timp şi pentru o probabilitate dată.

La finele anului (21 dec. 2007), portofoliul de 
active lichide ale Societăţii, constituit în 
majoritatea sa din acţiuni lichide cotate la BVB, 
avea o valoare la risc de 2,758%, evaluată pentru 
orizontul de timp de o zi şi pentru un nivel de 
încredere de 95%.

RISCUL DE FALIMENT
Riscul de faliment reprezintă posibilitatea ca 
obligaţiile financiare ale unui emitent din 
portofoliul SIF Banat - Crişana să nu fie onorate 
din cauza falimentului sau falimentul emitentului 
să afecteze negativ activul net al 
SIF Banat - Crişana. 

Pentru a putea analiza în timp real riscul de 
faliment la aceste companii, a fost implementată 
o aplicaţie care permite estimarea automată a 
riscului de faliment la companiile din portofoliu pe 
baza datelor de bilanţ, considerate ca date de 
intrare. Modelul de predicţie a falimentului 
implementat de SIF Banat - Crişana are la bază o 
funcţie scor testată în cadrul activităţilor de 
cercetare.

Riscurile financiare la care este expusă Societatea, 
şi anume: riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul 
de creditare, riscul lichidităţii, riscul fluxului de 
numerar, sunt prezentate în Nota 18 din Situaţiile 
financiare.

IN 2007, the risk management integrated system 
was set to be implemented in SIF Banat-Crişana 
and training programs were carried out on 
different managerial levels in strategic risks field.

The Ccompany is exposed to the following risk 
types: market risk (market price of the financial 
assets held), bankruptcy risk of portfolio 
companies, foreign currency risk, interest rate 
risk, credit risk, liquidity risk, cash flow risk. 

MARKET RISK (MARKET PRICE OF THE FINANCIAL 
ASSETS HELD)
Market risk is the risk that the value of an item in 
SIF Banat-Crişana’s balance sheet will decrease 
due to moves in market factors, interest rate 
changes, exchange rates or commodities price. To 
valuate the day-to-day risk associated to 
Company’s portfolio of liquid assets and to have a 
good liquidity, the Company implemented an 
automated application of calculating the value at 
risk (VaR). VaR is the best known method to 
measure the market risk.  VaR is a flexible tool to 
measure risks and it can take into consideration 
different time horizons (a day/a month) as well as 
different levels of creditworthiness (between 90% 
and 99%).  It is used by the financial institutions to 
determine the maximum loss that a portfolio is 
likely to suffer in a certain period of time and for a 
given probability.

At year end (December 21, 2007), Company’s 
liquid assets portfolio, consisting mainly of liquid 
stocks listed on BSE, had a risk value of 2.758% 
valued for one-day horizon and for a 
creditworthiness of 95%.

BANKRUPTCY RISK
The bankruptcy risk is the risk that an issuer in 
SIF Banat-Crişana portfolio will be unable to meet 
its debt obligations because of bankruptcy or the 
issuer’s bankruptcy can negatively affect 
SIF Banat-Crişana’s net asset.

In order to analyse in real time the bankruptcy 
risk for the companies in SIF Banat-Crişana 
portfolio, an application was implemented that 
allows the automated valuation of bankruptcy risk 
for these companies based on data in the balance 
sheet, considered as entry data. The bankruptcy 
forecasting model implemented by SIF Banat-
Crişana is based on a score function tested by the 
research department.

The financial risks to which the Company is 
exposed, namely: foreign currency risk, interest 
rate risk, credit risk, liquidity risk, cash flow risk 
are presented in Note 18 to the Financial 
statements.

MANAGEMENTUL RISCULUI | RISK MANAGEMENT
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PIAŢA DE CAPITAL din România a fost 
monitorizată şi cercetată permanent,   
efectuându-se analize sectoriale destinate 
fundamentării deciziilor investiţionale. 

Instrumentarul existent privind efectuarea 
investiţiilor a fost perfecţionat şi au fost 
implementate o serie de aplicaţii destinate 
managementului de portofoliu:
  • Calculul ratei de actualizare pentru societăţile 
cotate şi tranzacţionate la BVB: (i) împărţirea 
emitenţilor la BVB în clase, după capitalizarea 
bursieră; (ii) utilizarea tehnologiei FUZZY pentru 
împărţirea emitenţilor în clase şi compararea 
rezultatelor; (iii) programe/aplicaţie de calcul 
pentru evaluarea ratei de actualizare pentru 
societăţile din fiecare clasă.
  • Pieţe externe: (i) studiul corelaţiilor indicilor 
bursieri ai pieţelor bursiere externe cu indicii 
bursei din România; (ii) studiul, analiza 
rentabilităţii raportate la risc, pentru indicii 
pieţelor bursiere externe; (iii) produse structurate. 
Analiza rentabilităţii şi riscurilor produselor 
structurate. 
  •  Calculul lunar al indicatorilor de performanţă 
la societăţile de investiţii financiare şi analiza 
statistică a rezultatelor pentru perioada 
2005 - 2007.
  • Program de monitorizare a tranzacţiilor şi 
evoluţie a titlurilor, pentru piaţa RASDAQ. 

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în 
cadrul Societăţii au fost prezentate la diverse 
sesiuni de comunicare ştiinţifică, dintre care: 
Evaluarea pentru piaţa de capital, organizată de 
ASE Bucureşti şi ANEVAR la Bucureşti, mai, 2007; 
Statistica în evaluarea proprietăţilor, organizată 
de ANEVAR la Timişoara, iunie, 2007;  2nd IEE 
Informational workshop on soft computing 
applications, organizată de Universităţile din 
Gyula, Oradea şi Arad la Gyula (Ungaria) – Oradea, 
august, 2007; Competitiveness and European 
Integration International Conference, organizată 
de Univ. Babes Bolyai la Cluj, octombrie, 2007. 
SIF Banat-Crişana împreună cu Universitatea de 
Vest Timişoara a organizat la Arad ediţia a V-a a 
Sesiunii de comunicări ştiinţifice – Piaţa de capital 
fiind editată revista sesiunii – Piaţa de capital. 

THE ROMANIAN CAPITAL MARKET was 
thoroughly monitored and analysed, performing 
industry analysis meant for the investment 
decision-making.

The current investment tools were optimized 
while several applications dedicated to portfolio 
management were implemented:
  • Estimating the discount rate for BSE listed and 
traded companies: (i) breaking down BSE-issuers 
on market capitalization; (ii) applying the FUZZY 
technology for the breakdown of issuers and 
comparing the results; (iii) calculation 
programs/application for estimating the discount 
rate of companies in each class.
  • Foreign markets: (i) studying the correlation 
between the indices of foreign stock exchanges 
and the indices of the Romanian stock exchange; 
(iii) studying, analyzing the return versus risk, for 
the indices of foreign stock exchanges; (iii) 
Structured products. The analysis of return and 
risks of structured products.
  • Monthly calculation of performance indices of 
financial investment companies and the statistics 
of the results for 2005-2007.
  • Transaction and securities performance 
monitoring program for RASDAQ.

The results of the research activity performed by 
the Company were presented at several scientific 
sessions: Capital Market Valuation, organized by 
the Academy of Economic Studies in Bucharest 
and the National Association of Romanian Valuers, 
held at Bucharest in May 2007; Statistics in Real 
Estate Valuation, organized by the National 
Association of Romanian Valuers, held at 
Timişoara in June 2007; 2nd IEE Informational 
Workshop on Soft Computing Applications 
organized by the Universities of Gyula, Oradea 
and Arad, held at Gyula (Hungary) – Oradea in 
August 2007; Competitiveness and European 
Integration International Conference, organized by 
Babeş Bolyai University held at Cluj in October 
2007. SIF Banat-Crişana together with the West 
University of Timişoara organized in Arad the fifth 
scientific paper session Piaţa de capital (Equity 
Market) and published the session journal – Piaţa 
de capital.

CERCETAREA | RESEARCH ACTIVITIES

TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ | IT

SEGMENTUL IT a oferit suportul pentru 
îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, sprijinind 
procesele manageriale. Principalele activităţi 
derulate în anul 2007 au vizat: dezvoltarea 
sistemului informatic integrat prin darea în 
exploatare a unui sistem de urmărire a fluxului 
documentelor  în toate compartimentele; 
personalizarea aplicaţiilor Intranet la nivel de 
utilizator; conformarea activităţilor IT cu 
standardele privind sistemul de management al 
securităţii informaţiei. Infrastructura sistemului 
informatic a fost îmbunătăţită, în anul 2007 
efectuându-se investiţii semnificative în tehnică 
de calcul şi soft. 

THE IT DIVISION provided the support for 
improving the operational efficiency, sustaining 
the management processes.
The main activities performed in 2007 focused on: 
the development of the integrated information 
system by putting the document management 
system into operation in all company divisions; 
customizing the Intranet applications by user; 
promoting compliance of IT activities with the 
international standards regarding the information 
security management. In 2007, the information 
system infrastructure continued to improve by 
making significant investments in  hardware and 
software.
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RESURSELE UMANE | HUMAN RESOURCES

REZULTATELE REMARCABILE OBŢINUTE în anul 
2007 au ca principal realizator  echipa SIF Banat-
Crişana care, prin profesionalism şi dedicare a 
contribuit la succesul operaţiunilor şi depăşirea 
obiectivelor fixate.

La 31 decembrie 2007 numărul angajaţilor 
SIF Banat-Crişana a fost de 101, dintre care 76 au 
activat la sediul central. Peste 75% din totalul 
personalului are pregătire universitară de 
specialitate în domenii de interes pentru 
activitatea organizaţiei (economic, juridic, 
inginerie, IT), iar 20% dintre aceştia sunt 
absolvenţi ai unei a doua facultăţi, în domeniul 
economic sau juridic. 

Creşterea valorii create pentru acţionari, într-un 
mediu dinamic cum este piaţa de capital, nu poate 
fi realizată fără efortul şi implicarea continuă a 
managementului şi angajaţilor Societăţii. Investiţia 
în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de 
a asigura competitivitatea şi viitorul organizaţiei. 
Experienţa acumulată de-a lungul timpului a fost 
dublată de o pregătire continuă, concretizată în 
anul 2007 prin participarea a 45,5% dintre 
angajaţi la cursuri şi seminarii de specialitate. Aria 
tematică a cuprins domenii variate cum ar fi 
managementul competitiv,  dezvoltarea şi 
produsele pieţelor financiare, evaluarea afacerilor 
şi a imobilizărilor, audit, relaţii publice, dreptul 
afacerilor.

Întărirea şi dezvoltarea continuă a capabilităţii şi 
competenţelor angajaţilor rămâne o prioritate a 
activităţii viitoare. Programele de dezvoltare vor fi 
orientate spre îmbunătăţirea cunoştinţelor 
profesionale şi dobândirea sau cultivarea unor 
abilităţi, care să servească atât companiei cât şi 
indivizilor. Strategia de resurse umane se va 
focaliza în 2008 pe evaluarea performanţelor 
individuale, a potenţialului şi ambiţiilor 
angajaţilor, urmărind creşterea angajamentului  
asumat şi crearea unui mediu de lucru motivant şi 
creativ.

SIF BANAT-CRIŞANA'S TEAM was the main 
contributor to the outstanding results in 2007. 
The professionalism and dedication of the staff 
contributed to the success of operations and 
outperformance.

At year end 2007, SIF Banat-Crişana had 101 
employees of which 76 being locally hired staff at 
the Company’s headquarters. Over 75% of the 
staff are university graduates in fields like 
economics, law, engineering, IT while 20% are 
graduates of a second university, economics or 
law.

Delivering more value to the shareholders in a 
dynamic environment as the capital market 
cannot be achieved without the efforts and 
continued commitment of Company’s 
management and employees. Investing in the 
development of employees proved to be the most 
reliable way to ensure Company’s 
competitiveness and future. The experience 
gained over time was supported by a continued 
training. In 2007, 45.5% of the employees 
attended business-related courses and 
workshops. The themes covered different fields, 
i.e. competitive management, development and 
products of the financial market, business and 
assets valuation, audit, public relations, business 
law.

The continuous straightening and development of 
employees’ competencies and proficiencies 
remain a priority. The development programs will 
be directed towards enhancing the professional 
knowledge and acquiring or developing some 
abilities, beneficial both to the company and 
individuals. In 2008, the human resource strategy 
will focus on individual performance assessment, 
employees’ potential and goals, targeting to 
enhance the assumed commitment and to create 
a business-friendly and innovative workplace.
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PLANUL DE AUDIT PENTRU 2007, întocmit în 
conformitate cu obiectivele Societăţii, a urmărit 
cuprinderea tuturor activităţilor şi operaţiunilor 
efectuate de Societate pe parcursul ultimilor doi 
ani, cu asigurarea continuităţii auditării de la 
perioada precedentă.

Principalele activităţi şi operaţiuni ale Societăţii 
supuse auditului intern în cursul anului 2007: 
administrarea portofoliului de instrumente 
financiare, fundamentarea deciziilor de 
investire/dezinvestire în aceste instrumente şi 
respectarea limitelor de competenţă aprobate; 
tranzacţionarea valorilor mobiliare, respectarea 
politicii investiţionale pe termen scurt şi a 
procedurilor de lucru aprobate; modul de calcul al 
activului net, structura activelor şi respectarea 
plafoanelor maxime admise; evaluarea activelor şi 
datoriilor conform reglementărilor CNVM; 
managementul resurselor umane; monitorizarea 
şi colectarea dividendelor de la societăţile din 
portofoliu; respectarea procedurii privind 
distribuirea dividendelor SIF Banat-Crişana; 
inventarierea generală a patrimoniului la finele 
anului 2006, respectarea procedurilor de lucru 
aferente activităţiilor cu caracter economic şi 
administrativ; respectarea de către sucursale a 
reglementărilor interne, procedurilor de lucru şi a 
oricărei dispoziţii transmise de conducerea 
Societăţii. 

Auditul intern apreciază că activităţile şi 
operaţiunile desfăşurate de SIF Banat-Crişana în 
cursul anului 2007, care au fost supuse auditului, 
sunt conforme cu politicile, programele şi 
managementul Societăţii, în conformitate cu 
prevederile legale şi reglementările interne. 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE CONTROL 
INTERN (CCI) s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Planului de investigaţii şi control 
pentru anul 2007, aprobat de Consiliul de 
administraţie al  SIF Banat-Crişana, prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004, procedurile 
de lucru şi reglementările interne. CCI a verificat 
în 2007 modul de respectare a procedurilor de 
lucru privind: tranzacţionarea titlurilor, calculul 
activului net, respectarea cerinţelor legale de 
raportare, calculul şi achitarea  cotei de 0,1% din 
activul net către CNVM, transmiterea rapoartelor 
şi raportarea electronică, respectarea prevederilor 
legale cu  privire la  persoanele cu acces la 
informaţii privilegiate. 

În Planul de control CNVM a fost inclusă în 2007 şi 
SIF Banat-Crişana, tematica de control cuprinzând 
opt capitole cu referire la principalele activităţi 
derulate de Societate. Pe baza concluziilor 
controlului s-au luat măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii şi s-a elaborat o procedură pentru 
prevenirea şi combaterea  spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism.

2007 AUDIT PLAN, prepared in accordance with 
Company’s goals, aimed at encompassing all 
corporate activities and operations over the past 
two years, ensuring audit continuity.

The main corporate activities and operations 
audited in 2007 were: the management of  
financial assets portfolio, the core incentives for 
investment/divestment decisions and compliance 
with the approved competence limits; securities 
trading and compliance with the short term 
investment policy, and the approved work 
procedures; computation of net asset value, 
assets structure and compliance with the 
maximum thresholds permitted; valuation of 
assets and liabilities according to CNVM 
regulations; human resources management; 
compliance with Company’s dividend distribution 
procedure; general inventory of the patrimony at 
the end of 2006, complying with the work 
procedures regarding the economical and 
administrative activities; branch offices’ 
compliance with the internal regulations, work 
procedures and any decision set forth by 
Company’s management.

In the internal auditor’s opinion, the activities and 
operations performed by the company in 2007, 
subject to audit, complied with Company’s 
policies, programs, Company’s management in 
accordance with the legal provisions and internal 
regulations.

THE INTERNAL CONTROL ACTIVITY was carried 
out in accordance with the provisions of 2007 
Inspection and Control Plan, approved by SIF 
Banat-Crişana's Board of Directors, the provisions 
of CNVM Regulation no.15/2004, the working 
procedures and the internal regulations. In 2007, 
the Internal Control reviewed the compliance of 
working procedures regarding: securities trading, 
computation of net asset value, compliance with 
the legal reporting requirements, computation 
and payment of 0.1% rate from the net asset 
value to CNVM, transmission of reports and 
electronic reporting, compliance with the legal 
provisions regarding the persons having access to 
privileged information.

The CNVM 2007 Control Plan included SIF Banat-
Crişana as well. The control comprised eight 
chapters regarding the main activities performed 
by the Company. Subsequent to the control 
conclusions, measures were taken to improve the 
activity and a procedure was drawn up for 
preventing money laundry and against financing 
of terrorist acts.

AUDITUL INTERN | INTERNAL AUDIT

CONTROLUL INTERN | INTERNAL CONTROL
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OBIECTIVE ŢINTITE ÎN 2008 | 2008 GOALS

CREŞTEREA VALORII PORTOFOLIULUI 
ADMINISTRAT

Indicatori previzionaţi pentru 2008: 

     105 mil. lei - venituri din vânzări de participaţii;
       64,7mil. lei - profit din vânzări de participaţii;
       42,5 mil. lei - venituri din dividende;
       73,4 mil. lei - investiţii pe piaţa de capital.

Direcţii de acţiune:

• Management activ de portofoliu prin 
realizarea de investiţii şi dezinvestiţii riguros 
fundamentate pe criterii de rentabilitate, 
potenţial de creştere, lichiditate şi risc; 
• Creşterea performanţelor companiilor 
controlate prin integrarea unor programe de 
dezvoltare bine structurate şi un management 
competitiv;  
• Efectuarea de diligenţe pentru listarea unor 
companii din portofoliu; 
• Dezvoltarea programelor şi modelelor de 
prospectare a pieţei şi de analiză invetiţională; 
• Management adecvat al riscului. 

CREŞTEREA EFICIENŢEI PROCESELOR

• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor 
angajaţilor pentru creşterea performanţelor 
individuale şi atingerea obiectivelor globale 
ale companiei; 
• Optimizarea fluxurilor informaţionale şi 
formalizarea în procedurile operaţionale;
• Dezvoltarea sistemului informatic integrat cu 
noi module privind managementul 
personalului şi al documentelor;
• Investiţii importante în infrastructura 
sistemului informatic - înlocuirea completă a 
cablajelor şi a echipamentelor pentru viteza 
de 1 Gb/s în reţea.

CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII ÎN PIAŢĂ 

• Creşterea calităţii, volumului şi frecvenţei 
informaţiilor oferite pieţei şi diversificarea 
canalelor de comunicare; 
• Adoptarea unei politici active de informare a 
publicului (acţionari, mass media, analişti, 
intermediari ş.a.) oferind o imagine corectă a 
companiei;
• Adoptarea celor mai bune practici în relaţia 
cu investitorii;
• Organizarea ediţiei a VI-a a Sesiunii de 
comunicări ştiinţifice – Piaţa de capital, 
împreună cu Universitatea de Vest Timişoara 
şi editarea revistei Sesiunii. 

DELIVERING MORE VALUE TO THE PORTFOLIO 

Target indicators for 2008: 

     RON 105 mn – revenues from sale of 
investments ;
     RON 64.7 mn – profit from sale of investments;
     RON 42.5 mn – revenues from dividends;
     RON 73.4 mn – investments on the capital 
market.

Action lines:

• An active portfolio management by making 
investments and divestments on a carefully 
chosen criteria taking into account the return 
potential, growth opportunities, liquidity and 
risk;
• Boosting the performance in controlled 
companies by implementing well structured 
development programs and a competitive 
management;
• Undertaking all efforts for the public listing 
of portfolio companies;
• Development of market research and 
investment analysis programs and models; 
• Adequate risk management.

BOOSTING PROCESS EFFICIENCY

• Develop employees’ competencies and 
proficiencies  by improving the individual 
performance and achieving the business 
overall goals;
• Improve the information flows and review in 
terms of effiency some operational 
procedures;
• Develop the integrated information system 
with new modules regarding the human 
resources and document management;
• Investments in the information system 
infrastructure – the complete replacement of 
cables and equipments for 1 Gb/s speed in the 
network.

INCREASING CORPORATE VISIBILITY ON THE 
MARKET 

• Boost the quality, volume and frequency of 
the disclosed information and diversify the 
channels of communication; 
• Increase transparency, adopt an active 
information policy (to shareholders, media, 
analysts, brokers, and so on) offering a fair 
image of the company;
• Adopt the best practices in the investor 
relations activities;
• Organize the sixth scientific paper session - 
Piaţa de capital (Equity Market) together with 
the West University of Timişoara and publish 
the session journal.
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Situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi
31 decembrie 2006 întocmite în conformitate cu ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 75/2005
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A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire
2. cheltuieli de dezvoltare
3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci, 
    drepturi şi valori similare şi 
    alte imobilizări necorporale
4. fondul comercial
5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs 
TOTAL: (rd. 01 la 05)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. terenuri şi construcţii
2. instalaţii tehnice şi maşini
3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier
4. avansuri şi imobilizări corporale în curs
TOTAL: (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. titluri de participare deţinute la entităţi afiliate 
2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate 
3. interese de participare 
4. împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată
    prin interese de participare
5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări
6. alte creanţe
TOTAL: (rd. 12 la 17)

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL
(rd. 6+11+18)

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. materiale consumabile
2. lucrări şi servicii în curs de execuţie
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri
TOTAL: (rd. 20 la 22)

II. CREANŢE
1. creanţe comerciale
2. sume de încasat de la entităţile afiliate
3. sume de încasat din interese de participare 
4. alte creanţe
5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 
TOTAL: (rd. 24 la 28)

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. acţiuni deţinute la entităţile afiliate
2. alte investiţii financiare pe termen scurt
TOTAL: (rd. 30 la 31)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

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

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
2. sume datorate instituţiilor de credit
3. avansuri încasate în contul clienţilor
4. datorii comerciale
5. efecte de comerţ de plătit
6. sume datorate entităţilor afiliate
7. sume datorate privind interesele de participare 
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii 
    pentru asigurările sociale
TOTAL: (rd. 36 la 43)

83.003.817
-
-

11.782.114
-

94.785.931

-
8.277.779
8.277.779

120.812

103.191.358

122.138

-
-
-

103.663
-
-
-

41.126.501

41.230.164

62.337.578
-
-

13.268.118
-

75.605.696

-
7.533.489
7.533.489

392.465

83.544.415

94.922

-
-
-

101.993
-
-
-

32.411.668

32.513.661

1
2
3
     

4
5
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7
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12
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1

1

11;1

-
-

16.983
     

-
33.001
49.984

5.846.082
695.393

98.501
36.185

6.676.161

-
-
-

-
460.546.182

-
460.546.182

467.272.327

3.236
-

3.600
6.836

-
-

27.420
     

-
-

27.420

6.100.787
525.787
129.557

5.743
6.761.874

-
-
-

-
383.748.866

-
383.748.866

390.538.160

4.491
-

8.274
12.765

Nota 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006

pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44

5

15

5

Bilanţ contabil

  SIF BANAT - CRIŞANA   25



pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006

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

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

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 
MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
2. sume datorate instituţiilor de credit
3. avansuri încasate în contul clienţilor
4.  datorii comerciale
5. efecte de comerţ de plătit
6. sume datorate entităţilor afiliate
7. sume datorate privind interesele de participare
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale

TOTAL: (rd. 47 la 54)

H. PROVIZIOANE 
1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
2. provizioane pentru impozite
3. alte provizioane 

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

I. VENITURI ÎN AVANS 
1.  subvenţii pentru investiţii
2. venituri înregistrate în avans 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd.62 la 63)
Din care:
- capital subscris nevărsat
- capital subscris vărsat

II. PRIME DE CAPITAL

III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C
Sold D

IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)
1.  rezerve legale 
2. rezerve statutare sau contractuale 
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor / acţiunilor dobândite
    cu titlu gratuit
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare
6. alte rezerve
7. acţiuni proprii

V. REZULTATUL REPORTAT 
Sold C
Sold D

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Sold C
Sold D
Repartizarea profitului

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)

61.743.957

529.016.179

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
53.202.539

8.719.510

61.922.049

339.480
105

339.375

54.884.927

-
54.884.927

-

5.315.884
-

387.463.431
10.976.985

-

135.129.463
-

190.493
241.166.490

-
103.384.386

122.814.274
-
-

467.094.130

47.561.299

438.099.333

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
53.476.477

6.108.495

59.584.972

3.564.503
126

3.564.377

54.884.927

-
54.884.927

-

5.428.971
-

339.476.620
10.976.985

-

136.454.551
-

55.866
191.989.218

-
103.384.386

83.146.783
-

(1.038.554)

378.514.361

5

2

10g

7

16

16

 
 

16

3

3

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

Nota 31 decembrie 200631 decembrie 2007

Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data de 21 februarie 2008.

Ioan CUZMAN Ştefan DOBA
Preşedinte,  Director General Director Economic
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A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ TOTAL (rd. 02 la 11)
1.   Venituri din imobilizări financiare 
2.   Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 
3.   Venituri din creanţe imobilizate
4.   Venituri din investiţii financiare cedate 
5.   Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 
6.   Venituri din provizioane, creanţe reactivate 
      şi debitori diverşi 
7.   Venituri din diferenţe de curs valutar 
8.   Venituri din dobânzi 
9.   Venituri din producţia imobilizată 
10. Alte venituri din activitatea curentă

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ TOTAL (rd.13 la 20)
11. Pierderi aferente creanţelor 
         legate de participaţii 
12. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 
13. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
14. Cheltuieli privind dobânzile 
15. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanţe 
        şi debitori diverşi 
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă 
         (rd. 21+22+23+26+27)
a. Cheltuieli cu materiale
b. Cheltuieli privind energia şi apa 
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)
c1. salarii 
c2. cheltuieli privind asigurările 
         şi protecţia socială 
d. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
e. Cheltuieli cu alte impozite, 
       taxe şi vărsăminte asimilate 

C. REZULTATUL CURENT
-profit (rd. 1-12)
-pierdere (rd.12-1)

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 

E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

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

19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)

20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)

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

21. IMPOZIT PE PROFIT 
- cheltuieli cu impozitul pe profit 

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

H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
-profit (rd. 36-38-39)
-pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24 

25
26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

38

39

40
41

182.966.786
62.000.540

-
-

73.230.681
-

40.989.924

3.397
6.126.617

-
615.627

52.193.118
-

24.301.153
33.350

48
2.830.851

30.816
13.030.957

11.965.943
160.369
124.042

8.986.870
7.372.343

1.614.527
2.529.869

164.739

130.773.668
-

-

-

-
-

182.966.786

52.193.118

130.773.668

7.959.394

-

122.814.274

154.235.449
62.369.217

-
-

54.052.762
-

32.729.579

442
4.912.938

-
170.511

66.052.263
-

15.332.504
197.107

-
2.310.807

34.276
38.078.851

10.098.718
184.331
126.884

7.782.752
6.320.694

1.462.058
1.808.658

196.133

88.183.186
-

-

-

-
-

154.235.449

66.052.263

88.183.186

5.036.403

-

83.146.783

la 31 decembrie 2006 la 31 decembrie 2007

Contul de profit şi pierdere
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data de 21 februarie 2008.

Ioan CUZMAN Ştefan DOBA
Preşedinte,  Director General Director Economic
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Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE

Încasări de la clienţi
Plăţi către furnizori şi angajaţi
Dobânzi plătite
Impozitul pe profit plătit
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

Trezorerie netă din activităţi de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni şi imobilizări financiare
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale

Încasări din vânzarea de acţiuni şi imobilizări financiare
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale
Dobânzi încasate
Dividende încasate
Alte plăţi din activitatea de investiţii
Alte încasări din activitatea de investiţii

Trezorerie netă din activităţi de investiţie
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări din împrumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasingului financiar
Dividende plătite

Trezorerie netă din activităţi de finanţare

Creşterea netă a trezoreriei şi 
a echivalentelor de trezorerie

Trezorerie şi echivalente de trezorerie
la începutul exerciţiului financiar

Trezorerie şi echivalente de trezorerie
la sfârşitul exerciţiului financiar

A

+
-
-
-
+

B
-
-

+
+
+
+
-
+

C
+
+
-
-

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

170.368
     (13.575.648)

-
(4.970.112)

-

(18.375.392)

(79.648.515)
(426.296)

83.383.615
203.330

3.937.061
37.842.880

(5.651)
3.397

45.289.821

-
-
-

(26.404.715)

(26.404.715)

509.714

47.771.913

48.281.627

165.998
     (12.251.475)

-
(5.883.857)

-

(17.969.334)

(53.928.808)
(368.012)

54.943.414
4.919

5.110.108
35.457.890

(64.263)
442

41.155.690

-
-
-

(27.161.320)

(27.161.320)

(3.974.964)

51.746.877

47.771.913

15

15

Nota
Anul încheiat la

31 decembrie 2006
Anul încheiat la

31 decembrie 2007

Situaţia fluxurilor de trezorerie
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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Capital subscris
Prime de capital
Rezerve din reevaluare 
Rezerve legale 
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Alte rezerve  
Acţiuni proprii                          
Rezultatul reportat                Sold C
reprezentând profitul 
nerepartizat sau pierderea   Sold D
neacoperită
Rezultatul reportat provenit  Sold C
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puţin            Sold D
IAS 29
Rezultat reportat                  
provenit din                          Sold C
corectarea erorilor               
contabile                              Sold D
Rezultatul reportat provenit  
din trecerea la aplicarea      Sold C 
Reglementărilor contabile   
conforme cu Directiva a IV-a a CEE      Sold D
Rezultatul exerciţiului           Sold C   
financiar                                 Sold D
                                             
Repartizarea profitului
                                           Total capitaluri proprii

Capital subscris
Prime de capital
Rezerve din reevaluare 
Rezerve legale 
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Alte rezerve  
Acţiuni proprii                          
Rezultatul reportat                Sold C
reprezentând profitul 
nerepartizat sau pierderea   Sold D
neacoperită
Rezultatul reportat provenit  Sold C
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puţin            Sold D
IAS 29
Rezultat reportat                  
provenit din                          Sold C
corectarea erorilor               
contabile                              Sold D
Rezultatul reportat provenit  
din trecerea la aplicarea      Sold C 
Reglementărilor contabile   
conforme cu Directiva a IV-a
a CEE                                 Sold D
Rezultatul exerciţiului    Sold C  
financiar                           Sold D   
                                           
Repartizarea profitului
                                          Total capitaluri proprii

54.884.927
-

5.428.971
10.976.985

-

55.866
328.443.769

-
-

-

5.437.415

-

-

-

-
(108.821.801)

83.146.783

(1.038.554)
378.514.361

54.884.927
-

4.571.237
9.938.431

-
-

32.845
319.204.141

-
-

-

5.437.415

-

-

-

-

(108.821.801)
50.429.099

(2.521.455)
333.154.839

54.884.927
-

5.315.884
10.976.985

-

190.493
376.295.953

-
-

-

5.437.415

-

-

-

-
(108.821.801)

122.814.274

-
467.094.130

54.884.927
-

5.428.971
10.976.985

-
-

55.866
328.443.769

-
-

-

5.437.415

-

-

-

-

(108.821.801)
83.146.783

(1.038.554)
378.514.361

-
-

21.540
-
-

134.627
49.429.670

-
-

-

-

-

-

-

-
-

122.814.274

-
172.400.111

-
-

1.418.443
1.038.554

-
-

23.021
22.603.840

-
-

-

-

-

-

-

-

-
83.146.783

(1.038.554)
107.192.087

-
-

(134.627)
-
-
-
-

(1.577.486)
-
-

-

-

-

-

-

-
-

(83.146.783)

1.038.554
(83.820.342)

-
-

(560.709)
-
-
-
-

(13.364.212)
-
-

-

-

-

-

-

-

-
(50.429.099)

2.521.455
(61.832.565)

-
-

(134.627)
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

(49.177.272)

-
(49.311.899)

-
-

(23.021)

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

(20.465.181)

-
(20.488.202)

-
-

134.627
49.177.272

-

-

-

-

-

-

-

-

-
49.311.899

-
-

1.038.554
-
-

23.021
20.465.181

-

-

-

-

-

-

-

-
-

(1.038.554)
20.488.202

16
16

16
16

16

16
3

3

16
3,16

16
16

16

16
3

3

Nota

Nota

1 ianuarie 
2007

1 ianuarie 
2006

31 decembrie 
2007

31 decembrie 
2006

Total, din care:

Total, din care:

Total, din care:

Total, din care:

Prin 
transfer:

Prin 
transfer:

Prin 
transfer:

Prin 
transfer:

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

Situaţia modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2007

Situaţia modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2006
ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

CREŞTERI

CREŞTERI

REDUCERI

REDUCERI

Situaţia modificărilor capitalului propriu
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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VALORI BRUTE
1 ianuarie 31 decembrie

Imobilizări necorporale 200 Creşteri Reduceri 200

Cheltuieli de constituire
şi de dezvoltare 72.431 - - 72.431
Alte imobilizări 349.666 13.179 127 362.718
Avansuri şi imobilizări 
necorporale în curs - 33.001 - 33.001
Total 422.097 6.180 127 468.150

Imobilizări corporale
Terenuri  53.300 - - 53.300
Construcţii 7.922.327 8.612 109.808 7.821.131
Instalaţii tehnice şi maşini 2.301.953 385.446 288.172 2.399.227
Alte instalaţii şi utilaje 475.359 34.016 42.244 467.131
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs 5.743 324.749 294.307 36.185
Total 10.758.682 752.823 734.531 10.776.974

   
1 ianuarie 31 decembrie

Imobilizări financiare 2007 Creşteri Reduceri 2007
Titluri deţinute ca imobilizări     516.955.617 72.461.742 26.723.884 562.693.475
Alte creanţe - - - -
Total 516.955.617 72.461.742 26.723.884 562.693.475
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 528.136.396 73.260.745 27.458.542 573.938.599

AJUSTĂRI DE VALOARE (AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE)
   Amortizări

1 ianuarie înregistrate Reduceri sau 31 decembrie
Imobilizări necorporale 2007 în cursul exerciţiului reluări 2007
Cheltuieli de constituire 
şi de dezvoltare 72.431 - - 72.431
Alte imobilizări 322.246 23.616 127 345.735
Total 394.677 23.616 127 418.166

Imobilizări corporale
Terenuri - - - -
Construcţii 1.874.840 170.291 16.782 2.028.349
Instalaţii tehnice şi maşini 1.776.166 209.304 281.636 1.703.834
Alte instalaţii şi utilaje 345.802 47.740 24.912 368.630
Total 3.996.808 427.335 323.330 4.100.813

Ajustări pentru
1 ianuarie depreciere în Reduceri 31 decembrie

Imobilizări financiare 2007 cursul exerciţiului sau reluări 2007
Titluri deţinute ca imobilizări  133.206.751 7.519.399 38.578.857 102.147.293
Alte creanţe                - - - -
Total 133.206.751 7.519.399 38.578.857 102.147.293
TOTAL  AJUSTĂRI DE VALOARE 137.598.236 7.970.350 38.902.314 106.666.272

7 7

4

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizările corporale au fost reevaluate la data de 31 decembrie La data de 31 decembrie 2006, în baza Deciziei interne nr. 
2003, în conformitate cu HG nr. 1553/18.12.2003. 420/18.12.2006 a fost reevaluată grupa „Construcţii”. 

Note la situaţiile financiare

Pentru amortizarea activelor imobilizate a fost utilizată metoda de Suma de 7.519.399 lei înregistrată pe seama cheltuielilor privind ajustările 
amortizare lineară.             pentru pierderea de valoare, a fost înregistrată la 31 decembrie 2007 ca urmare 

a evaluării portofoliului la valoarea justă şi a stabilirii diferenţelor în minus între 
Ajustările pentru pierderi de valoare aferente titlurilor deţinute ca valoarea contabilă şi valoarea justă. 
imobilizări financiare la data de 1 ianuarie 2007, în sumă de 
133.206.751 lei sunt rezultatul aplicării Reglementărilor contabile Reducerile sau reluările de ajustări în sumă de 38.578.857 lei au fost 
conforme cu Directiva a IV-a a CEE şi a înregistrării pierderii de recunoscute la venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare şi 
valoare stabilită la 31 decembrie 2006 ca diferenţă între valoarea includ anularea ajustărilor aferente titlurilor ieşite din portofoliu şi reluarea 
contabilă mai mare şi valoarea justă determinată conform ajustărilor, ca urmare a evaluării portofoliului la valoarea justă la 31 decembrie 
Regulamentului CNVM nr. 15/2004. 2007, pentru titlurile la care valoarea justă a crescut.   

pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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Note la situaţiile financiare

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

VALOAREA CONTABILĂ NETĂ  A IMOBILIZĂRILOR LA 31 DECEMBRIE 2007
                  Ajustări

Valoare     pentru pierderea                 Valoare netă  
brută Amortizare  de valoare contabilă

Imobilizări necorporale 468.150 418.166          - 49.984
Imobilizări corporale 10.776.974 4.100.813 - 6.676.161
Imobilizări financiare 56 - 1
Total 573.938.599 4.518.979 102.147.293 467.272.327

2.693.475 02.147.293 460.546.182

NOTA 2. PROVIZIOANE 

Denumirea provizionului                1 ianuarie 2007                                 Transferuri               31 decembrie 2007
                    în cont       din cont

Provizioane pentru impo    (a) 5         27                        53.
Provizioane pentru litigii         (b)          3.912.930                          -                       -                            3.912.930
Alte provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli                (c)                      2.195.565         4.806.580          2.195.565                         4.806.580

Total 59.584.972

zite 3.476.477            -     3.938 202.539

        4.806.580          2.469.503                       61.922.049

Provizioane pentru impozitul aferent                              31 decembrie 2007   31 decembrie 2006

- rezervelor din valoarea titlurilor                   49.016.719                 

- rezervelor din reevaluare                     1.012.549                             1.034.089

- rezervelor din facilităţi fiscale 3.173.271                             3.173.271

Total provizioane pentru impozitul pe profit                   53.202.539                           53.476.477

49.269.117

a  Provizioane pentru impozite în sumă de 53.202.539 lei reprezintă impozitul pe profit de plătit în viitor.
Componentele mai importante ale provizioanelor pentru impozite cu efect fiscal temporar sunt prezentate în următorul tabel:

b Provizioanele pentru litigii în suma de 3.912.930 lei reprezintă 4.679.400 lei, ca urmare a realizării profitului pe anul 2007, inclusiv 
contravaloarea titlurilor deţinute iniţial de către Societate în SC contribuţia la asigurările sociale de sănătate datorată de societate.
Celrom SA Drobeta Turnu Severin şi care au fost primite de către 
Societate de la AVAS (APAPS) Bucureşti în urma unui proces de Componenţa sumei de 4.679.400 lei este următoarea:
cesiune. Societatea are deschisă o acţiune juridică împotriva AVAS ca    - stimulente ce se acordă salariaţilor şi administratorilor ca urmare a 
urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de cesiune a realizării profitului în sumă de 4.400.000 lei, din care pentru salariaţi 
acţiunilor în sumă de 3.912.930 lei la SC Celrom SA Drobeta Turnu 3.750.000 lei şi pentru administratori în sumă de 650.000 lei;
Severin, încheiat între AVAS şi Societate. (Nota 20)    - contribuţia la asigurările sociale de sănătate în sumă de 279.400 lei.  

c  Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 4.806.580 lei      • cheltuieli în sumă de 127.180 lei pentru auditarea situaţiilor financiare 
reprezintă: anuale încheiate la 31 decembrie 2007.
   ·• stimulente ce se acordă salariaţilor şi administratorilor în sumă de 

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

PROFIT NET DE REPARTIZAT
Destinaţii:
1. Pentru constituire rezerve legale
2. Pentru rezerve statutare sau contractuale
3. Rezerve constituite ca surse proprii de finanţare
4. Alte rezerve sau repartizări prevăzute de lege
5. Pentru acoperirea pierderii contabile din
    anii precedenţi 
6. Pentru dividende
7. Repartizări pentru fond de risc
8. Repartizări cu destinaţie specială
9. Alte repartizări
Total profit repartizat
Profit nerepartizat (până la data AGA)

122.814.274

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
122.814.274

83.146.783

(1.038.554)
-
-
-
-
-
-
-
-

1.038.554
82.108.229

31 decembrie 
2007

31 decembrie 
2006

Repartizarea profitului

1. Pentru constituire rezerve legale
2. Rezerve constituite ca surse proprii de finanţare
3. Pentru dividende

Total profit repartizat

83.146.783
1.038.554

49.177.273
32.930.956

83.146.783

 2006

În data de 28 aprilie 2007, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a 
aprobat repartizarea profitului net al anului 2006 pe următoarele destinaţii:

pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI (continuare)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI ACTIVITĂŢII CURENTE (EXPLOATARE)

Consiliul de administraţie propune următoarea repartizare a profitului întruneşte valabil, sau
în sumă de 122.814.274 lei, aferent exerciţiului financiar 2007: - Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu 

• suma de 67.929.347 lei la alte rezerve, pentru surse aprobă majorarea capitalului social,
proprii de finanţare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării 
generale ordinare a acţionarilor; Atunci, profitul în sumă de 122.814.274 lei, aferent exerciţiului 

• suma de 54.884.927 lei la alte rezerve, pentru majorarea financiar 2007, se va repartiza după cum urmează:
capitalului social, cu acordarea a câte o acţiune nou emisă, cu valoare • suma de 84.394.825 lei la alte rezerve, pentru surse nominală de 0,10 lei, pentru fiecare acţiune deţinută la data de proprii de finanţare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării înregistrare. generale ordinare a acţionarilor;
Dacă: • suma de 38.419.449 lei pentru dividende, reprezentând 

- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu aprobă 0,07 lei brut pentru o acţiune. Dividendele se cuvin acţionarilor care 
repartizarea sumei de 54.884.927 lei la alte rezerve pentru majorarea vor deţine acţiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea 
capitalului social, sau Generală Ordinară a Acţionarilor. 

- Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se 

Venituri din imobilizări financiare  
Venituri din investiţii pe termen scurt 
Venituri din creanţe imobilizate 
Venituri din investiţii financiare cedate 
Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 
Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 
Venituri din provizioane 
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din dobânzi 
Venituri din producţia imobilizată, corp şi     
necorporale
Alte venituri din activitatea curentă (rd.12 la 18)
 - din studii şi cercetări 
 - din redevenţe, locaţii şi chirii 
 - din alte activităţi diverse 
 - din subvenţii 
 - din alte venituri
 - din sconturi obţinute 
 - din alte venituri financiare 
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ  (rd. 01 la 11)

Pierderi aferente creanţelor legate de participări 
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
Cheltuieli privind dobânzile 
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile* 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate 
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 
Cheltuieli cu provizioanele şi amortizări 
Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 29+30+31+34+47)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

62.000.540
-
-

73.230.681
-
-

40.989.924
3.397

6.126.617
-

615.627
-

71.543
-
-

291.720
-

252.364
182.966.786

-
24.301.153

33.350
48

2.830.851
30.816
59.141

12.971.816
11.965.943

62.369.217
-
-

54.052.762
-
-

32.729.579
442

4.912.938
-

170.511
-

66.392
140

-
103.979

-
-

154.235.449

-
15.332.504

197.107
-

2.310.807
34.276

2.665.603
35.413.248
10.098.718

 INDICATORI 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006

 - cu materiale 
 - cu energia şi apa 
 - cu personalul (rd. 32+33)
     - salarii
     - asigurări şi protecţie socială 
 - cu prestaţiile externe (rd. 35 la 46)
     - întreţinere şi reparaţii 
     - redevenţe, locaţii şi chirii 
     - prime de asigurare 
     - studii şi cercetări 
     - protocol, reclamă, publicitate 
     - transport bunuri şi persoane 
     - deplasări, detaşări, transferări 
     - poştă şi telecomunicaţii 
     - alte servicii executate de terţi 
     - alte cheltuieli 
     - cheltuieli privind sconturile acordate
     - alte cheltuieli financiare 
 - cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 
(rd. 20 la 28+47)

PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 19-48)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
42
43
44
45
46
47

48

49

160.369
124.042

8.986.870
7.372.343
1.614.527
2.529.869

99.965
29.754
38.972

-
226.295

2.513
107.134
221.067
335.950
234.576

-
1.223.643

164.793

52.193.118

130.773.668

184.331
126.844

7.782.752
6.320.694
1.462.058
1.808.658

170.263
17.953
24.585

-
268.629

1.560
98.588

434.211
413.573

98.337
-

280.959
196.133

66.052.263

88.183.186

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

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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NOTA 5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR

CREANŢE

Avansuri acordate furnizorilor şi clienţii neîncasaţi
Debitori din majorări de capital
Debitori pentru dividende neîncasate
Debitori diverşi
Penalităţi aferente dividendelor neîncasate
Depozite bancare şi obligaţiuni
Ajustări pentru deprecierea  
 creanţelor - debitori diverşi 

TOTAL

CREANŢE

Avansuri acordate furnizorilor şi clienţii neîncasaţi
Debitori din majorări de capital
Debitori pentru dividende neîncasate
Debitori diverşi
Penalităţi aferente dividendelor neîncasate
Depozite bancare şi obligaţiuni
Ajustări pentru deprecierea  
 creanţelor - debitori diverşi 

TOTAL

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

25.874
5.480.076
5.684.885
5.293.344

164.406
82.977.943

(4.840.597)

94.785.931

5.264
5.379.847
4.457.110
8.095.714

164.995
62.332.314

(4.829.548)

75.605.696

25.874
5.480.076
1.908.694
4.393.344

82.977.943

-

94.785.931

5.264
5.379.847

718.932
7.169.339

62.332.314

-

75.605.696

-
-

3.776.191
900.000
164.406

(4.840.597)

-

-
-

3.738.178
926.375
164.995

(4.829.548)

-

31 decembrie 2007

31 decembrie 2006

TERMEN DE LICHIDITATE
    sub 1 an        peste 1 an

TERMEN DE LICHIDITATE
    sub 1 an        peste 1 an

a Suma de 5.480.076 lei reprezintă sume virate în cursul anului 2007 d Suma de 164.406 lei reprezintă penalităţi imputate debitorilor SIF 
de către SIF Banat Crişana pentru majorări de capital la societăţile pentru dividende neîncasate în perioada 1992-2003. (2006: 164.995 
aflate în portofoliu (Napomar Cluj, Anteco Prahova, etc), care până la lei) 
data raportării nu şi-au definitivat înregistrarea modificărilor la e Suma de 82.977.943 lei reprezintă valoarea depozitelor bancare şi a 
Registrul Comerţului din judeţele de reşedinţă. (Sold la 31.12.2006: obligaţiunilor emise de municipalităţi, cu scadenţă mai mică de un an, 
5.379.847 lei) deţinute de SIF Banat Crişana, înregistrate în conformitate cu Ordinul 
b Debitori din dividende neîncasate în suma de 5.684.885 lei includ CNVM nr. 75/2005. (2006: 62.332.314 lei).
dividende de încasat  aferente anilor precedenţi în sumă de 3.776.191 f Ajustările pentru deprecierea creanţelor în sumă totală de 4.840.597 
lei şi dividende de încasat pentru anul 2006 în suma de 1.908.694 lei. lei (2006: 4.829.548 lei) au fost constituite pentru:  
(2006: 4.457.110 lei)    - dividendele de încasat din anii precedenţi în suma de 3.776.191 lei 
c Debitori diverşi în suma de 5.293.344 lei cuprind în principal o şi penalităţile aferente dividendelor neîncasate în sumă de 164.406 lei,   
societate (APAPS Bucureşti cu suma de 3.913.033 lei) cu care există    - contravaloarea obligaţiunilor emise de societatea Vest Metal 
litigiu pe rol privind participaţiile (2006: 8.095.714 lei). Oradea neîncasată la scadenţă în sumă de 900.000 lei.

DATORII

Furnizori
Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
Datorii cu personalul şi asigurările sociale
Alte impozite şi taxe
Dividende de plată către  acţionari
Creditori diverşi

TOTAL

g)

h)
i)
j)

103.663

417.278
3.357.556

37.317.565
34.102

41.230.164

103.663

417.278
3.357.556

37.317.565
34.102

41.230.164

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

31 decembrie 2007
TERMEN DE EXIGIBILITATE

    sub 1 an        între 1 - 5 ani peste 5 ani

g Alte impozite şi taxe în suma de 3.357.556 lei reprezintă în principal i Creditorii diverşi în sumă de 34.102 lei (2006: 746.195 lei) cuprind în 
impozit pe profit curent în valoare de 3.284.422 lei aferent trimestrului principal suma datorată societăţii de prestări servicii de registru, 
IV 2007 (2006: 376.241 lei). Depozitarul Central SA  Bucureşti, aferentă trimestrului IV 2007 cu 

scadenţă în luna ianuarie 2008.h Dividendele de plată către acţionari în suma de 37.317.565 lei 
reprezintă dividende de plată aferente anului 2006 şi restante din anii 
precedenţi. (2006: 30.791.324 lei)

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

6.1 Informaţii generale 
Aceste situaţii financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii corporale înregistrată conform reglementărilor româneşti de 
şi au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile contabilitate. Valoarea imobilizărilor financiare a fost diminuată cu 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene ajustările pentru pierderea de valoare. 
aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 75/2005  privind aprobarea „Reglementărilor contabile conforme cu 
(Ordinul 75/2005). Reglementările contabile conforme cu Directiva a Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene aplicabile 
IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia 
75/2005 se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 Naţională a Valorilor Mobiliare”) prevede întocmirea situaţiilor 
(republicată şi modificată). financiare pe baza costului istoric.

Situaţiile financiare au fost întocmite la costul istoric. Valoarea 
imobilizărilor corporale a fost corectată prin reevaluarea activelor 

NOTA 5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR (continuare)

6.2 Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare

6.3 Politici contabile

Situaţiile financiare prezente sunt întocmite cu respectarea între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
principiilor contabile, conform contabilităţii de angajamente. Astfel,    c) toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar 
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci este profit sau pierdere;
când se produc şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în 

Principiul independenţei exerciţiului – presupune că toate veniturile şi situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face 
raportarea să fie luate în considerare, indiferent de data încasării sumelor 

Principiile contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor sau a efectuării plăţilor;
financiare anuale sunt:

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv – 
Principiul continuităţii activităţii – presupune că Societatea îşi va presupune determinarea separată a valorii aferente fiecărui element 
continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a individual de activ sau de pasiv;
intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea 

Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie semnificativă a acesteia;
să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent;

Principiul permanenţei metodelor – presupune aplicarea aceloraşi 
Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi 
pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv prezentarea elementelor de activ şi de pasiv, precum şi a 
veniturile cu cheltuielile;rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor 

contabile; Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile 
Principiul prudenţei – valoarea oricărui element este determinată prezentate în situaţiile financiare anuale trebuie să reflecte realitatea 

economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică;luând în calcul:
   a) numai profiturile recunoscute până la data întocmirii situaţiilor Principiul pragului de semnificaţie – orice element care are o valoare 
financiare; semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare 

anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeaşi natură sau    b) obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale care au luat naştere 
cu funcţii similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor în cursul perioadei de raportare încheiate sau pe parcursul unui 
separată.exerciţiu anterior, chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar 

Moneda de prezentare situaţiilor financiare este considerat ca fiind nesemnificativ. 
Toate cifrele sunt prezentate în RON. Continuitatea activităţii
Folosirea estimărilor Natura activităţii societăţii şi rezultatul politicilor economice curente 

implementate în condiţii real operaţionale, fac posibilă apariţia unor Pentru întocmirea în conformitate cu Ordinul 75/2005 a prezentelor 
variaţii în ceea ce priveşte intrările de numerar viitoare. Administratorii situaţii financiare, precum şi obţinerea unor informaţii care nu 
cred că Societatea va putea să-şi continue activitatea pe baza principiului întotdeauna sunt disponibile direct din conturile Societăţii, 
continuităţii activităţii în viitorul anticipat şi  prin urmare situaţiile conducerea Societăţii a făcut estimări pe baza celor mai bune 
financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.informaţii disponibile. Deşi aceste estimări individuale prezintă un 

oarecare grad de incertitudine, efectul general al acestuia asupra 

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

DATORII

Furnizori
Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
Datorii cu personalul şi asigurările sociale
Alte impozite şi taxe
Dividende de plată către  acţionari
Creditori diverşi

TOTAL

g)

h)
i)
j)

101.993

497.908
376.241

30.791.324
746.195

32.513.661

101.993

497.908
376.241

30.791.324
746.195

32.513.661

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

31 decembrie 2006
TERMEN DE EXIGIBILITATE

    sub 1 an        între 1 - 5 ani peste 5 ani

34   SIF BANAT - CRIŞANA     



NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

Conversia tranzacţiilor în monedă străină Societatea a verificat valoarea de înregistrare a activelor, active care nu 
Tranzacţiile Societăţii în monede străine sunt înregistrate la cursurile pot fi înregistrate la o valoare care să depăşească valoarea lor 
de schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din recuperabilă. Mijloacele fixe deţinute şi utilizate de societate sunt 
decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia analizate din perspectiva diminuării valorii acestora ori de câte ori au loc 
activelor şi datoriilor monetare exprimate în monede străine, sunt evenimente care indică posibilitatea de nerecuperare a valorii contabile a 
recunoscute în contul de profit şi pierdere al anului în curs. unui activ din fluxurile de numerar viitoare.  În cazurile în care fluxurile 
Pentru operaţiunile efectuate în valute străine a fost luat în de numerar viitoare estimate sunt insuficiente pentru a acoperi valoarea 
considerare cursul oficial al RON în vigoare la data efectuării contabilă a activului, trebuie aplicată o corecţie care să reflecte pierderea 
operaţiunii. de valoare a mijloacelor fixe.
Profitul sau pierderea rezultat/ă din schimb valutar apărut/ă din Deprecierea activelor
regularizări şi translatări ale elementelor exprimate în valută a fost Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările 
înregistrat/ă în contul de profit şi pierdere. financiare sunt efectuate ajustări pentru pierderea de valoare astfel încât 
RON nu este convertibil în afara teritoriului României. La acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă la data 
31 decembrie 2007, principalele cursuri oficiale de schimb utilizate bilanţului.
au fost: 2,4564 RON pentru 1 USD (2006: 2,5676 ) şi  3,6102 RON Ajustările de valoare sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere şi 
pentru 1 EURO (2006: 3,3817).   sunt prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu sunt 
Creanţe prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce Evaluarea la valorile minime nu poate fi continuată dacă nu mai sunt 
sau fost efectuate ajustările de valoare pentru creanţe incerte. aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.
Pentru debitorii incerţi s-a efectuat o estimare bazată pe analiza Stocuri
tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanţului contabil. Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă 
Pentru creanţele incerte sunt efectuate ajustări de valoare la data la realizabilă. Costul se determină prin metoda primului intrat primul ieşit 
care sunt identificate prin constituirea şi înregistrarea ajustărilor (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. Valoarea netă realizabilă se 
pentru depreciere. estimează pe baza preţului de vânzare practicat în cursul normal al 
Alte creanţe activităţii din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi costurile 
Acestea sunt înregistrate la valoarea estimată a fi recuperată. de vânzare.
Imobilizări corporale şi necorporale Imobilizări necorporale
Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziţie ce depăşeşte 1.800 RON şi o Un activ necorporal este recunoscut dacă, şi numai dacă se estimează că 
durată de viaţă estimată de peste un an, se capitalizează. Mijloacele beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi 
fixe cu un cost mai mic de 1.800 RON se înregistrează pe cheltuială. obţinute de către societate şi costul activului poate fi evaluat în mod real.

Cheltuielile de achiziţionare a patentelor, mărcilor înregistrate şi 
1. Cost licenţelor sunt capitalizate şi amortizate pe baza metodei liniare în 
Imobilizările corporale au fost prezentate iniţial la cost de achiziţie. funcţie de duratele lor de viaţă, de până la 5 ani.
Ulterior, imobilizările corporale au fost reevaluate în baza unor Cheltuiala cu brevetele, mărcile şi licenţele achiziţionate este capitalizată 
hotărâri de guvern, prin indexarea costului istoric cu indicii prevăzuţi şi amortizată folosind metoda liniară pe durata de viaţă utilă a acestora. 
de Hotărârile de Guvern şi pe baza evaluărilor efectuate de către Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a 
evaluator acreditat de ANEVAR. fiecărui activ necorporal este verificată anual şi ajustată din perspectiva 
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale deprecierii permanente acolo unde se consideră că acest lucru este 
este reflectat în debitul sau în creditul contului „Rezerve din necesar.
reevaluare“, după caz. Portofoliul de instrumente financiare include:
Cu toate acestea, majorarea constatată din reevaluare se recunoaşte     - imobilizări financiare 
ca venit în măsura în care aceasta compensează o descreştere din     - investiţii financiare pe termen scurt
reevaluarea aceluiaşi activ, recunoscută anterior ca o cheltuială. Imobilizări financiare
În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca Imobilizările financiare cuprind: titluri şi alte instrumente financiare 
rezultat al unei reevaluări, această diminuare se recunoaşte ca o deţinute ca imobilizări şi alte creanţe imobilizate.
cheltuială. Cu toate acestea, o diminuare rezultată din reevaluare se Titlurile şi alte instrumente deţinute ca imobilizări includ: titluri de 
scade direct din orice surplus din reevaluare corespunzător, în participare deţinute ca active financiare disponibile pentru vânzare, 
măsura în care diminuarea nu depăşeşte valoarea înregistrată titluri deţinute la fonduri închise de investiţii, obligaţiuni emise de 
anterior ca surplus din reevaluare pentru acelaşi activ. municipalităţi, societăţi financiar-bancare şi de stat cu scadenţă mai 
Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi mare de un an.
transferat în rezerve atunci când acest surplus este realizat şi Alte creanţe cuprinde depozitele bancare cu scadenţă mai mare de un 
impozitat. an.
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale a fost ajustată în funcţie 
de rezultatele reevaluării, iar surplusul a fost creditat în rezervele din Evaluarea imobilizărilor financiare 
reevaluare din capitalurile proprii. • la data intrării în entitate activele financiare imobilizate se 
Cheltuielile cu reparaţiile capitale sunt capitalizate, în condiţiile în evaluează la  costul de achiziţie
care acestea prelungesc durata de funcţionare a mijlocului fix sau • la data ieşirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare 
conduc la o creştere semnificativă a capacităţii acestuia de a genera utilizând metoda costului mediu ponderat
venituri. Costurile de întreţinere, reparaţii şi îmbunătăţirile minore • la închiderea exerciţiului financiar se compară valoarea de 
sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate. intrare cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de 
Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate inventar. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi 
sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată valoarea contabilă netă se înregistrează pe seama ajustărilor pentru 
corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultat/ă dintr-o asemenea depreciere sau pierdere de valoare.
operaţiune s-a determinat ca diferenţă între suma obţinută şi Pentru titlurile de participare valoarea de inventar sau valoarea justă se 
valoarea contabilă netă şi sunt incluse în rezultatul exerciţiului. În stabileşte în baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004.   
cazul în care valoarea contabilã a unui activ este mai mare decât Astfel în cazul titlurilor cotate, valoarea justă este calculată pe baza 
valoarea sa recuperabilă estimată, valoarea sa contabilă este redusă preţului mediu ponderat al cotaţiei bursiere calculat pe ultimele 3 luni 
la valoarea recuperabilă estimată. calendaristice.

În cazul titlurilor necotate, valoarea justă se stabileşte utilizând 
2. Amortizare raportările financiare periodice ale emitenţilor solicitate de Ministerul 
Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul Finanţelor, ponderat în funcţie de control, aşa cum este specificat în 
duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează: Regulamentul CNVM nr. 15/2004. Excepţie de la această prevedere fac 

titlurile  necotate deţinute la societăţile bancare şi de asigurări, a căror 
                                                                                                          Ani valoare justă este determinată prin aplicarea procentului din capitalul 
Clădiri şi construcţii speciale 10 - 50 social, deţinut de societatea de investiţii financiare, la capitalul propriu al 
Instalaţii tehnice şi maşini   3 - 30 emitentului.
Mobilier, aparatura birotică, alte imobilizări                        3 - 20 Câştigurile sau pierderile din tranzacţionarea activelor financiare 
Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată imobilizate sunt recunoscute în Contul de Profit şi Pierderi la momentul 
de viaţă nelimitată. tranzacţionării. 

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

În momentul în care un activ financiar disponibil pentru vânzare este Venituri din dividende
considerat ca fiind depreciat pierderea de valoare va fi inclusă în contul Veniturile din dividende sunt înregistrate atunci când se stabileşte 
de profit şi pierdere al perioadei în care deprecierea a fost constatată. dreptul de încasare de către acţionari şi pe valorile prezentate de 
Dobânda câştigată din deţinerea acestor titluri este înregistrată ca companii în situaţiile financiare.
venit din dobânzi, iar dividendele de primit devin venituri din Profitul pe acţiune
dividende. Profitul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului 
În cazul societăţilor cotate, toate achiziţiile şi vânzările de titluri care atribuibil acţionarilor comuni la numărul mediu ponderat de acţiuni 
implică decontarea într-o anume perioadă, stabilită conform aferent perioadei.
reglementărilor sau convenţiei de piaţă sunt recunoscute la data Pensii şi alte beneficii după pensionare
înregistrării tranzacţiei la Bursa de Valori. În cursul normal al activităţii, Compania plăteşte contribuţii la bugetul 
În cazul societăţilor necotate achiziţiile de titluri sunt recunoscute la statului pentru asigurări sociale, fondul de şomaj şi fondul de sănătate 
data înregistrării la Registrul Comerţului, iar vânzările la data decontării în conformitate cu reglementările legale în vigoare în cursul anului, 
tranzacţiei. calculate la salariile brute. Valoarea acestor contribuţii se înregistrează 
Conducerea Societăţii hotărâşte modul în care se va face clasificarea în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă în care se 
imobilizărilor  financiare la momentul achiziţiei. înregistrează şi cheltuielile cu salariile. Toţi angajaţii Societăţii sunt 
Investiţiile financiare pe termen scurt cuprind acţiunile achiziţionate membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează 
în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu 
Evaluarea investiţiilor financiare pe termen scurt: are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, 

• la data intrării în entitate se evaluează la costul de achiziţie Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor.
• la data ieşirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare Provizioane 

utilizând metoda costului mediu ponderat Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o 
• la închiderea exerciţiului financiar pentru deprecierea obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când 

investiţiilor deţinute ca active circulante, cu ocazia inventarierii, pe pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care 
seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare 
Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.
evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar Dividende de distribuit
cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări Dividendele declarate înaintea datei bilanţului sunt înregistrate ca 
pentru pierdere de valoare. Diferenţele constatate în plus între obligaţii la data bilanţului contabil. Dividendele propuse sau declarate 
valoarea de inventar şi valoarea contabilă nu se înregistrează în după data bilanţului nu sunt înregistrate ca obligaţie dar sunt 
contabilitate. evidenţiate în notele situaţiilor financiare.

Instrumente financiare
Datorii Instrumentele financiare înregistrate în bilanţ includ numerarul şi 
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. echivalentele acestuia, creanţele şi datoriile comerciale, investiţiile 
Numerar şi echivalente de numerar financiare şi anumite alte active şi datorii pe termen lung. Metodele 
Numerarul şi echivalentele de numerar în valută sunt evidenţiate în particulare de recunoaştere adoptate sunt prezentate în politicile 
bilanţ la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, contabile individuale asociate fiecărui element.
valabil la data închiderii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs Societatea este supusă unui risc de credit datorat investiţiilor 
valutar rezultate se înregistrează pe venituri sau cheltuieli din diferenţe financiare, creanţelor sale comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe. 
de curs valutar, după caz. Pentru toate plasamentele noi sunt obţinute în mod normal referinţe 
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia privind bonitatea.
cuprind numerar în casă, depozite la vedere la bănci, acreditive Valoarea reală a instrumentelor financiare reprezintă suma pentru care 
deschise la bănci, împrumuturi nete în cont curent (descoperiri de un instrument poate fi schimbat între părţi aflate în cunoştinţă de 
cont), avansurile de trezorerie precum şi investiţii financiare pe termen cauză şi care sunt dispuse să încheie o tranzacţie la un preţ determinat 
scurt.  În bilanţ, împrumuturile nete în cont curent (descoperit de cont) obiectiv. Aceasta reprezintă o aproximare generală a valorii şi este 
se includ în „Sume datorate instituţiilor de credit“ în cadrul datoriilor posibil să nu se realizeze niciodată.
ce trebuie plătite într-o perioadã de un an. Societatea este supusă unor fluctuaţii a numeroase variabile 
Echivalent de numerar sunt considerate investiţiile pe termen scurt, cu economice, după cum urmează:
grad înalt de lichiditate, care pot fi uşor transformate în numerar.      a) Cursul de schimb al RON faţă de monedele străine;
Venituri din tranzacţii      b) Ratele dobânzilor care influenţează activele şi datoriile financiare;
Toate achiziţiile şi vânzările de titluri care implică decontarea într-o      c) Devalorizarea/aprecierea puterii de cumpărare a RON.
anume perioadă, stabilită conform reglementărilor sau convenţiei de Numerarul şi echivalentul de numerar, creanţele şi alte active 
piaţă, sunt recunoscute la data decontării tranzacţiei la Bursa de Valori circulante, furnizorii, alte obligaţii şi preliminări, datoriile şi 
în cazul societăţilor cotate şi la data înregistrării la Registrul împrumuturile se reflectă în situaţiile financiare la valoarea reală ca 
Comerţului, în cazul societăţilor necotate. urmare a scadenţei mici a acestor instrumente.
Veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare sunt recunoscute Evidenţierea titlurilor deţinute la societăţile din portofoliu se face pe 
la valoarea brută (valoarea tranzacţiei), iar cele rezultate din tranzacţii baza costului istoric diminuat cu ajustările pentru pierderea de valoare 
cu investiţii financiare pe termen scurt sunt evidenţiate pe bază netă calculate ca diferenţă între valoarea contabilă şi valoarea justă, aşa 
(diferenţa între valoarea de vânzare şi cost). cum prevede Ordinul nr. 75/2005. În cazul titlurilor imobilizate 
Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile valoarea justă se stabileşte conform Regulamentului nr. 15/2004. Acest 
Veniturile cu dobânzile sunt recunoscute periodic (lunar), în mod regulament prevede ca în cazul titlurilor deţinute ca imobilizări cotate 
proporţional, pe măsura generării venitului, în Contul de Profit şi valoarea justă este calculată pe baza preţului mediu ponderat al 
Pierdere pentru toate instrumentele financiare. Veniturile din dobânzi preţului la bursă calculat pe ultimele 3 luni calendaristice, iar în cazul 
includ venituri fixe din investiţii financiare şi titluri comerciale, precum titlurilor necotate valoarea justă este calculată pe baza activului net 
şi reduceri şi premii aferente titlurilor de trezorerie. ponderat în funcţie de deţinere. 
Pentru veniturile din dobânzi a căror încasare a devenit incertă se În cazul titlurilor deţinute în scop speculativ valoarea justă o reprezintă 
evidenţiază distinct pe cheltuieli, ajustarea pentru depreciere sau valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, conform Ordinului 
pierdere de valoare. Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005.     
depreciere sau pierdere de valoare se efectuează prin reluarea la Compensări şi tranzacţii de barter
venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora. In cursul activităţii sale Societatea efectuează operaţiuni de 
Cheltuieli din comisioane bancare compensare, regularizarea şi schimburi de titluri prin intermediul 
Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul actelor de cesiune încheiate cu AVAS (FPS) în cadrul procesului de 
apariţiei lor. Comisioanele rezultate din negocierea sau participarea la privatizare. Tranzacţiile cu aceste titluri cedate sau primite sunt 
negocierea unei tranzacţii, cum ar fi contractarea de împrumuturi, reflectate prin intermediul conturilor de rezerve, conform 
acţiuni sau alte titluri de valoare, achiziţionarea sau vânzarea afacerii, reglementãrilor contabile în vigoare.
sunt recunoscute la data încheierii tranzacţiei. Impozitul pe profit 
Alte venituri şi cheltuieli din activitatea curentă Calculul impozitului pe profit porneşte de la rezultatul contabil, 
Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul corectat cu elemente deductibile şi nedeductibile la care se aplică cote 
apariţiei lor. de impozitare aflate în vigoare la data încheierii bilanţului contabil.

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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Provizioane pentru impozite preconizate a se aplica în perioada valorificării activului sau stingerii 
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de obligaţiei.
plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective Provizioanele pentru impozite se calculează începând cu 1 ianuarie 
nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul. 2006 în baza prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu 
Provizioanele pentru impozitul pe profit se aplică asupra diferenţelor Directiva a IV-a a CEE.
temporare apărute între baza de impozitare a unui activ sau datorie şi În anul 2007 Societatea plăteşte o cotă de impozit pe profit de 16% 
valoarea sa contabilă înscrisă în bilanţ. Impozitul se calculează la cotele cotă existentă şi în anul 2006.

NOTA 7. PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

a) Acţiuni La data de 31 decembrie 2007 nu exista nici un acţionar care să deţină o 
cotă a capitalului în valoare mai mare de 1%. (2006: 0 persoane). 

                                                 31 decembrie 2007   6
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2007 a fost următoarea:

Capital social                                      548.849.268                 548.849.268
(număr de acţiuni)

Capitalul social al SIF Banat-Crişana are valoarea de 54.884.926,80 lei 
fiind divizat în 548.849.268 acţiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei 
şi este rezultat din subscrierile directe efectuate la capitalul social al 
SIF, sau prin transformarea în acţiuni a sumelor cuvenite ca dividende  Structura acţionariatului la 31 decembrie 2006 a fost următoarea:în baza legii nr. 55/1995 sau prin efectul legii 133/1996. La data de 31 
decembrie 2007 numărul acţionarilor era de 6.231.848 (2006:  
7.559.915). 
Acţiunile emise de SIF Banat - Crişana sunt tranzacţionate la Bursa de 
Valori Bucureşti din noiembrie 1999. Evidenţa acţiunilor şi 
acţionarilor este ţinută de către societatea Depozitarul central S.A. 
Bucureşti.
Nici o persoană fizică sau juridică nu poate dobândi acţiuni în 

b) ObligaţiuniSocietate dacă drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva 
persoană fizică sau juridică deţine mai mult de 1% din totalitatea Societatea nu are emise nici un fel de obligaţiuni la data de 31 decembrie 
acţiunilor subscrise. 2007 şi 31 decembrie 2006. 

31 decembrie  200

Persoane fizice
Persoane juridice

TOTAL

Persoane fizice
Persoane juridice

TOTAL

Nr. acţionari
6.231.278

570

6.231.848

Nr. acţionari
7.559.502

413

7.559.915

Nr. acţiuni
304.672.435
244.176.833

548.849.268

Nr. acţiuni
329.999.010
218.850.258

548.849.268

Valoare (lei)
30.467.244
24.417.683

54.884.927

Valoare (lei)
32.999.901
21.885.026

54.884.927

Procent
55,51%
44,49%

100%

Procent
60,13%
39,87%

100%

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

NOTA 8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE,
                CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE 

                                   2007                2006 *Există o persoană care îndeplineşte funcţia de administrator, respectiv de 
director pe baza contractului de mandat.Cheltuieli cu 

remuneraţiile personalului                    5.126.425                 4.303.706
a) Salarizarea directorilor şi administratorilor

Cheltuieli privind asigurările şi Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri şi credite 
protecţia socială        1.614.527                  1.462.058 directorilor şi administratorilor Societăţii, cu excepţia avansurilor pentru 

deplasări în interesul serviciului.Alte cheltuieli privind personalul            193.988                      205.060
La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006, Societatea nu avea Cheltuieli cu stimulente acordate 
încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională pentru 

salariaţilor şi administratorilor ca directorii şi administratorii Societăţii. 
urmare a realizării profitului*              2.051.930                 1.811.928 Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii 
TOTAL       8.986.870                  7.782.752 directori şi administratori ai Societăţii.

b) Salariaţi*La 31 decembrie 2006 a fost constituit un provizion pentru riscuri şi 
La 31 decembrie 2006, Societatea avea 116 de angajaţi (2006: 124) din cheltuieli pentru stimulente ce se acordă salariaţilor şi 
care 109 erau angajaţi permanenţi (2006: 118), iar 7 temporari (2006: 7). administratorilor ca urmare a realizării profitului pentru anul 2006. În 
Numărul mediu de angajaţi în anul 2007 a fost de 105 (2006: 119).cursul anului 2007, după aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 

2006, provizionul a fost reluat la venituri şi totodată suma a fost 
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale inclusă la cheltuieli cu stimulente acordate salariaţilor şi 
statului român în contul pensiilor angajaţilor săi. Toţi angajaţii Societăţii administratorilor. 
sunt membrii ai planului de pensii al statului român. Societatea nu Remuneraţia plătită angajaţilor în anii 2007 şi 2006 a fost în sumă de 
operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, 5.126.425 şi respectiv 4.303.706 lei,  din care:
deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, 
Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor 
după pensionare.

Angajaţi
Administratori
Directori
Cenzori
Total

Nr. de
angajaţi

101
7
9
-

116*

Nr. de
angajaţi

109
7
9
-

124*

Salarii

3.404.939
328.500

1.392.986
-

5.126.425

Salarii

3.066.422
252.000
968.718

16.566
4.303.706

2007 2006

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate                                                                   2007
c) Viteza de rotaţie a activelor totale

a) Indicatorul lichidităţii curente    Cifra de afaceri*       =    154.235.449  =                                           0,33
   Active curente      =     103.313.496       =                                    2,49     Total active       474.177.497
   Datorii curente              41.569.539

* Prin Cifra de afaceri se înţelege totalul veniturilor din activitatea curentă.
** Soldul mediu clienţi conţine sume virate în cursul anului 2006 de către 

b) Indicatorul lichidităţii imediate 
SIF Banat-Crişana pentru majorări de capital la societăţile din portofoliu 

    Active curente- Stocuri    =    103.306.660   =                                 2,49 (Nota 5 a)
        Datorii curente                 41.569.539
                                                                           2006 4. Indicatori de profitabilitate                                                                    2007
 a) Indicatorul lichidităţii curente 
   Active curente      =     83.639.337       =                                    2,32 a) Rentabilitatea capitalului angajat 
   Datorii curente            36.078.038          Profitul înaintea plăţii 

 dobânzii şi impozitului pe profit  =       130.773.668    =         28%
b) Indicatorul lichidităţii imediate        Capitalul angajat***                         467.094.130
    Active curente- Stocuri    =    83.626.572    =                                  2,32
        Datorii curente                36.078.038                         2006

a) Rentabilitatea capitalului angajat 
2. Indicatori de risc - nu este cazul                                           Profitul înaintea plăţii 

 dobânzii şi impozitului pe profit  =       88.183.186    =         23,3%
3. Indicatori de activitate                                                   Capitalul angajat***                        378.514.361

                                  2007
a) Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi *** Capitalul angajat reprezintă capitalul propriu al societăţii.
   Sold mediu clienţi**  x 360 =  17.360.189 x 365   =                   35 zile                                                                                                                                                                                                                      

Cifra de afaceri*                    182.966.786 5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune

a) Rezultatul pe acţiuneViteza de rotaţie a creditelor -  furnizori
Rezultatul pe acţiune de bază este calculat prin împărţirea profitului net     Sold mediu furnizori x 360    =  68.534 x 365   =                        12 zile
atribuibil acţionarilor la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în 

 Achiziţii de bunuri fără servicii  2.034.609 circulaţie pe parcursul anului, mai puţin acţiunile răscumpărate de către 
Societate în cursul anului. Nu au existat acţiuni ordinare potenţial 
diluante pe parcursul anului.b) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 

    Cifra de afaceri *   =    182.966.786     =                                     0,39
                                                                                           2007                      2006

   Active imobilizate         467.272.327
Profitul net atribuibil acţionarilor (lei)          122.814.274    83.146.783  
Media ponderata a acţiunilor 

c) Viteza de rotaţie a activelor totale ordinare existente în timpul anului               548.849.268          548.849.268
   Cifra de afaceri*       =    182.966.786  =                                           0,32 Profit per acţiune  -  de bază 
    Total active       570.585.823 (în lei per acţiune)                                                           0,22                        0,15

* Prin Cifra de afaceri se înţelege totalul veniturilor din activitatea curentă.
** Soldul mediu clienţi conţine sume virate în cursul anului 2007 de către 

b) Raportul dintre preţul pe piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiuneSIF Banat-Crişana pentru majorări de capital la societăţile din portofoliu 
(Nota 5 a)

                                                                                          2007                       2006
                                  2006

Preţul mediu pe piaţă al acţiunii (lei) (i)                 3,3376                    2,5327  
a) Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi 

Profit pe acţiune (lei) (ii)                                           0,2237                    0,1515 
   Sold mediu clienţi**  x 365 = 23.825.788 x 365   =                    56 zile                                                                                                                                                                                                                      

Cifra de afaceri*                    154.235.449 Raportul dintre preţul pe piaţă al
acţiunii şi rezultatul pe acţiune (i)/(ii)                      14,92                      16,72                                  

Viteza de rotaţie a creditelor -  furnizori
    Sold mediu furnizori x 365    =  61.536 x 365   =                        11 zile
 Achiziţii de bunuri fără servicii  2.104.001

b) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
    Cifra de afaceri *   =    154.235.449     =                                     0,39
   Active imobilizate         390.538.160

...  

...  

Note la situaţiile financiare
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a) Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii rezerve din profitul net sau prime de emisiune) venituri care sunt 
neimpozabile, şi 40% reprezintă venituri din investiţii financiare cedate 

Fondul Proprietăţii Private Banat–Crişana a fost înfiinţat ca societate (2006: 34%). 
comercială pe acţiuni în anul 1992, în baza Legii nr. 58/1991. Ca urmare, pentru calcularea impozitului pe profit a fost utilizată o rată 
Societatea de Investiţii Financiare Banat–Crişana, înfiinţată în baza de impozitare ponderată de 16%.
Legii nr. 133/1996 privind reorganizarea şi transformarea FPP în SIF, 
este o societate comercială pe acţiuni ce funcţionează în baza Legii 

e) Cifra de afaceri pe segmente şi pieţe geografice31/1990. Societatea de depozitare a SIF-ului, în perioada ianuarie - 
iunie 2005 a fost ABN AMRO BANK, iar începând cu luna iulie 2005, 

Cifra de afaceri include veniturile totale din activitatea curentă. Ponderea este ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucureşti, iar societatea de 
cea mai importantă în totalul veniturilor o deţin veniturile din imobilizări prestări servicii de registru este Depozitarul Central SA Bucureşti.
financiare şi din investiţii financiare cedate.

SIF Banat–Crişana are sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A, judeţul 
Arad, cod 310158, tel: 0257.234.167, Fax: 0257.250.165. Numărul f) Evenimente ulterioare bilanţului
de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului este: 
J02/1898/1992 iar Codul Unic de Înregistrare fiscală este: 2761040. Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei de 31 decembrie 

2007 şi 31 decembrie 2006.
Obiectul de activitate al societăţii este: 
    - efectuarea de investiţii financiare în vederea maximizării valorii 

g) Venituri înregistrate în avanspropriilor acţiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;
                                                                     31 decembrie    31 decembrie     - gestionarea portofoliului de investiţii şi exercitarea tuturor 

drepturilor asociate instrumentelor în care se investeşte;                  2007                   2006
    - alte activităţi auxiliare şi adiacente, în conformitate cu                                                                                         339.375          3.564.377
reglementările în vigoare. 

Veniturile în avans la 31 decembrie 2007 reprezintă sume încasate din 
lichidarea de societăţi comerciale din portofoliu, la care procedura de 

b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţi lichidare nu a fost finalizată. 
asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii

La 31 decembrie 2006, veniturile în avans se referă în principal la 
La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006 Conducerea vânzarea de acţiuni ale unor firme necotate, pe bază de contract de 
Societăţii a clasificat toate titlurile activităţii de portofoliu ca vânzare directă. Conform contractului de vânzare directă, venitul este 
imobilizări financiare (active financiare disponibile pentru vânzare) şi recunoscut în contul de profit şi pierdere când suma este încasată. Suma 
investiţii financiare pe termen scurt (active financiare deţinute în a fost recunoscută la venituri în luna martie 2007.
scopul tranzacţionării). Astfel, având în vedere obiectul de activitate 

          h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasingal societăţii, la data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006 
Societatea nu are în portofoliu investiţii în entităţi care pot să fie La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006, Societatea nu 
clasificate ca filiale, entităţi asociate sau entităţi în care se deţin derula contracte de leasing operaţional sau financiar.
participaţii strategice.

          i) Leasingul financiar - nu este cazulTotuşi, în scopul motivării managementului companiilor în care 
Societatea deţine acţiuni, pentru a obţine performanţe financiare 
îmbunătăţite, Societatea a încheiat contracte de management cu           j) Onorariile plătite auditorilor
societăţile în care are participare semnificativă. Societatea a încheiat un contract de audit financiar în anul 2007 pentru 

auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2006 şi revizuirea 
situaţiilor financiare întocmite la 30 iunie 2007. Suma totală achitată în 

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda cursul anului 2007 aferentă acestui contract a fost de 71.273 lei.
naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi 
cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină

         k) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenţă
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006, Societatea nu avea 
de schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din înregistrate efecte comerciale.
decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia 
activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt 

          l) Sume de rambursat pentru datoriirecunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt 
convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul anului, la rata La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006, Societatea nu avea 

datorii de rambursat.oficială a Băncii Naţionale a României, existentă la data bilanţului.

          m) Datorii probabile şi angajamente acordated) Informaţii referitoare la impozitul pe profit
Contracte pentru achiziţii de investiţii în imobilizări corporale şi 

Profitul fiscal aferent exerciţ iului financiar încheiat la financiare
31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006 este prezentat mai jos:

     • La data de 31 decembrie 2007  existau imobilizări necorporale şi 
Anul încheiat la Anul încheiat la corporale în curs de execuţieîn sumă totală de 69.186 lei (31 decembrie 

31 decembrie   31 decembrie 2006: 0 lei). 
                                   2007                   2006      • La data de 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006 Societatea nu 

avea contracte de achiziţii de materii prime, materiale şi piese de schimb.Profit contabil                                             130.773.668         88.183.186
     • La data de 31 decembrie 2007 Societatea avea încheiate contracte Cheltuieli  nedeductibile                             23.018.498         39.991.090 
pentru cumpărarea de imobilizări financiare pentru care s-au făcut plăţi Venituri neimpozabile                                (103.242.827)     (96.137.350)
în avans în sumă de 5.480.076 (2006: 5.379.847 lei) cuprinse în soldul de 

Alte deduceri fiscale                                                        -                            - la 31 decembrie 2007 (Nota 5).
Profit fiscal               50.549.339    32.036.926      • La data de 31 decembrie 2007, Societatea nu avea încheiate 
Rata de impozitare         16%                 16% contracte de subscriere la capitalul social al unor companii (2006: 0 lei) 

(Nota 5).Impozit pe profit curent                                 8.087.894           5.125.908 
Alte facilităţi                   (128.500)             (89.505)

          n) Angajamente primiteImpozit pe profit curent datorat                 7.959.394            5.036.403                     
La data de 31 decembrie 2006 nu existau angajamente primite.

Rata de impozitare a profitului în anul 2007 este de 16% (2006:16%). 
Aproximativ 34% (2006: 40%) din cifra de afaceri a Societăţii provine           o) Active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element 
din imobilizãri financiare (dividende şi majorări de capital social din din formatul de bilanţ -  nu este cazul

NOTA 10. ALTE INFORMAŢII

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

  SIF BANAT - CRIŞANA   39



Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

NOTA 11. SITUAŢIA PORTOFOLIULUI

La data de 31 decembrie 2007 structura portofoliul Societăţii era următoarea:

La data de 31 decembrie 2006 structura portofoliul Societăţii era următoarea:

Denumire
Valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare
 - disponibile pentru vânzare
 - deţinute pentru tranzacţionare
Total 
Valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare;
Instrumente de credit emise de Administraţia Publică Centrală;
Instrumente de credit emise de Administraţia Publică Locală;
Obligaţiuni ale societăţilor  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor comerciale închise ale căror valori mobiliare
nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Alte active sau instrumente financiare
 

Denumire
Valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare
 - disponibile pentru vânzare
 - deţinute pentru tranzacţionare
Total 
Valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare;
Instrumente de credit emise de Administraţia Publică Centrală;
Instrumente de credit emise de Administraţia Publică Locală;
Obligaţiuni ale societăţilor  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor comerciale închise ale căror valori mobiliare
nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Alte active sau instrumente financiare
 

Valoare contabilă
de achiziţie

349.699.136*
8.770.418**
358.469.554

207.178.619*
-

170.626

5.165.094

-
500.000

 
571.483.893

Valoare contabilă
de achiziţie

336.608.426*
7.814.448

344.422.874

175.406.678*
-

247.613

15.192.900

-
500.000

 
535.770.065

Valoarea de piaţă
sau de rambursare

1.618.889.139
9.985.348

1.628.874.487

327.702.153
-

170.626

5.165.094

-
814.410

 
1.962.726.770

.Valoarea de piaţă
sau de rambursare

1.149.785.264
9.613.283

1.159.398.547

306.829.661

247.613

15.192.900

-
750.187

 
1.482.418.908

Diferenţe
±

1.269.190.003
1.214.930

1.270.404.933

120.523.534
-
-

-

-
314.410

 
1.391.242.877

Diferenţe
±

813.176.838
1.798.835

814.975.673

131.422.938

-

-

-
250.187

 
946.648.843

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

TOTAL

TOTAL

* Poziţia bilanţieră „titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca ** Valorile mobiliare deţinute pentru tranzacţionare sunt prezentate la 
imobilizări” include valorile mobiliare disponibile pentru vânzare valoarea de achiziţie. Ajustarea negativă pentru pierderea de valoare la 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cât şi valorile 31 decembrie 2007 a fost în sumă de 1.262.239 lei.
mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,   
prezentate la valoarea contabilă sau de achiziţie diminuată cu In conformitate cu legislaţia în vigoare serviciile de depozitare a activelor 
ajustarea pentru pierderea de valoare stabilită la 31 decembrie deţinute de către Societate sunt asigurate de un depozitar, respectiv de 
2007, în sumă totală de 102.147.293 lei provenită din înregistrarea către ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucureşti. 
pierderii de valoare stabilită ca diferenţă între valoarea contabilă mai 
mare şi valoarea justă determinată conform Regulamentului CNVM 
nr. 15/2004. (Nota 1).

La data de 31 decembrie 2007 structura portofoliului în funcţie de 
deţineri în capitalul social al societăţilor din portofoliul 
SIF Banat-Crişana

* Poziţia bilanţieră „titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca ajustarea pentru pierderea de valoare existentă la 31 decembrie 2006, în 
imobilizări” include valorile mobiliare disponibile pentru vânzare sumă totală de 133.206.751 lei provenită din retratarea soldurilor iniţiale 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cât şi valorile şi înregistrarea pierderii de valoare stabilită ca diferenţă între valoarea 
mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, contabilă mai mare şi valoarea justă determinată conform 
prezentate la valoarea contabilă sau de achiziţie diminuată cu Regulamentului CNVM nr. 15/2004. (Nota 1).

% de deţinere
peste 50%
între 20-50%
sub 20%
Total

Nr. de societăţi
37
88

226
351

Pondere în 
total portofoliu

24,43%
11,62%
63,95%

100%

Valoare contabilă
136.065.574

64.679.350
356.132.830
556.877.754
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Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

NOTA 12. DEPOZITE BANCARE

La data de 31 decembrie 2007, Societatea avea următoarele depozite bancare:

DENUMIRE
SCADENŢA SCADENŢA

VALOAREA DEPOZITULUI VALOAREA DOBÂNZII
DATA

PONDERE ÎN 

TOTAL 

DOBÂNDĂ
BANCA

BANCPOST
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR

BCR
BCR
BCR

BCR
BCR

BCR

BCR
BCR

BCR
BCR
BCR

BCR

BCR

BCR

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

ING Bank

Procredit Bank

Procredit Bank

Transilvania
Transilvania

Transilvania

Transilvania
Transilvania

Transilvania
Transilvania
Transilvania

Transilvania

 <60 zile

122.062

270.000

708.735

70.000
100.000
500.000

1.500.000

3.270.232

 >60 zile

3.000.000

150.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

5.000.000
3.000.000
7.950.000

5.500.000
6.500.000

1.700.000
850.000

5.200.000

500.000

629.232

4.700.000

3.000.000

5.000.000

3.500.000

3.500.000
76.679.232

VALOARE

8.504,17
11,02

1.906,25

154.050,00

154.050,00

77.025,00

77.025,00

77.025,00

77.025,00

77.025,00

77.111,11

77.111,11

77.111,11

77.111,11

77.111,11

77.111,11

77.111,11

77.111,11
1.026,00

307.847,22
8.450,00

193.781,25

15.888,89
18.777,78

45.933,06

20.895,83
110.500,00

196,87
41.102,74
18.018,45

108,89

252,78

1.263,89

3.208,33
366.600,00

91.250,00
307.847,22

10.111,11
10.111,11

2.839.706,74

CONSTITUIRII

19/12/07
31/12/07

01/11/07

15/01/07
15/01/07

15/01/07
15/01/07
15/01/07

15/01/07
15/01/07
19/01/07

19/01/07
19/01/07

19/01/07

19/01/07
19/01/07

19/01/07
19/01/07
14/12/07

21/03/07
19/12/07

06/09/07

19/12/07
19/12/07

17/08/07
05/09/07
21/09/07

28/12/07
13/01/07

20/08/07

24/12/07
19/12/07

19/12/07

21/12/07
15/01/07

08/08/07

21/03/07

19/12/07

19/12/07

SCADENŢEI

18/06/08
31/12/07

06/01/08

10/01/08
10/01/08

10/01/08
10/01/08
10/01/08

10/01/08
10/01/08
17/01/08

17/01/08
17/01/08

17/01/08

17/01/08
17/01/08

17/01/08
17/01/08
23/01/08

18/03/08
17/04/08

04/09/08

18/05/08
17/06/08

14/08/08
03/09/08
19/09/08

02/01/08
10/01/08

19/08/08

02/01/08
03/01/08

06/01/08

06/01/08
10/01/08

04/03/08

18/03/08

17/07/08

18/08/08

0,29%
0,00%

0,07%

5,32%
5,32%

2,66%
2,66%
2,66%

2,66%
2,66%
2,66%

2,66%
2,66%

2,66%

2,66%
2,66%

2,66%
2,66%
0,04%

10,64%
0,29%

6,70%

0,55%
0,65%

1,59%
0,72%
3,82%

0,01%
1,42%

0,62%

0,00%
0,01%

0,04%

0,11%
12,67%

3,15%
10,64%

0,35%
0,35%
100%

%

7,85
3,25

7,50

7,90
7,90

7,90
7,90
7,90

7,90
7,90
8,00

8,00

8,00

8,00

8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
7,75
7,80

7,50

8,00
8,00

7,10
7,50
7,50

2,50

8,50

8,25

7,00
7,00

7,00

7,00

8,00

7,50

7,75

8,00

8,00

SIMBOL CONT

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

TOTAL
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Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

La data de 31 decembrie 2006 Societatea avea următoarele depozite bancare:

DENUMIRE
SCADENŢA SCADENŢA

VALOAREA DEPOZITULUI VALOAREA DOBÂNZII
DATA

PONDERE ÎN 

TOTAL 

DOBÂNDĂ
BANCA

ALPHA BANK

BCR

BCR

BCR

BCR

BCR

BCR

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

ING Bank

ING Bank

Procredit Bank

Procredit Bank
Transilvania

Transilvania
Transilvania
Transilvania

Transilvania
Transilvania

Transilvania

Transilvania
Transilvania

 <60 zile

.

1.900.000

700.000

400.000

1.095.000
500.000

920.000

655.000
500.000

100.000

500.000

15.300.000
150.000

22.720.000

 >60 zile

180.000
7.000.000

1.400.000
700.000

2.000.000

400.000

1.250.000

500.000

2.000.000

1.500.000

500.000

780.000
2.150.000

500.000

615.000

900.000
2.500.000

100.000

1.000.000

1.750.000

27.725.000

VALOARE

1.836,49
78.604,17
11.970,00

2.177,78

1.620,00

27.066,67
3.368,75

21.866,67

7.068,83

2.986,11

5.670,00

2.657,78
26.225,69
10.490,28
41.961,11
31.470,83
10.490,28
16.364,83
34.877,78

1.100,76

2.800,00

5.604,79

1.647,86

1.122,92

3.208,33
10.106,25
28.072,92
37.400,00

333,33

1.122,92

24.222,22

25.265,63

480.781,98

CONSTITUIRII

13/11/06

13/11/06

04/12/06

18/12/06

14/12/06

06/10/06

11/12/06

14/11/06

04/12/06

07/12/06

30/10/06

19/12/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

20/10/06

21/12/06

04/12/06

13/11/06

20/12/06

13/11/06

04/12/06

13/11/06

13/11/06

21/12/06

22/12/06

13/11/06

14/09/06

30/10/06

*

SCADENŢEI

14/01/07

14/01/07

14/01/07

21/01/07

23/01/07

05/03/07

10/06/07

14/01/07

14/01/07

15/01/07

21/01/07

24/01/07

01/03/07

16/08/07

23/08/07

23/08/07

28/08/07

04/09/07

19/10/07

04/01/07

10/01/07

12/01/07

19/02/07

07/01/07

07/01/07

14/01/07

14/01/07

18/01/07

21/01/07

22/01/07

13/06/07

24/10/07

*

0,4%
16,3%

2,5%

0,4%

0,3%

5,6%

0,7%

4,6%

1,5%

0,6%

1,2%

0,6%

5,5%

2,2%

8,7%

6,5%

2,2%

3,4%

7,3%

0,2%

0,6%

1,2%

0,3%

0,2%

0,7%

2,1%

5,8%

7,8%

0,1%

0,2%

5,0%

5,3%

100%

%

7,60

8,25

8,10

8,00

8,10

8,00

8,25

8,20

8,30

8,60

8,10

8,00

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8,00

5,50

7,20

8,35

8,15

8,25

8,25

8,25

8,25

8,00

8,00

8,25

8,00

8,25

SIMBOL CONT

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON
TOTAL

NOTA 12. DEPOZITE BANCARE (continuare)
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Venituri din investiţii financiare  
Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 
(dobânzi la obligaţiuni - titluri de plasament)
Venituri din creanţe imobilizate

2Venituri din investiţii financiare cedate 
Venituri din comisioane aferente lucrărilor şi serviciilor
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din dobânzi
Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
Venituri din producţia imobilizată

3Venituri din provizioane 
Alte venituri
 - din studii şi cercetări
 - din redevenţe, locaţii şi chirii
 - din alte activităţi diverse
 - din subvenţii 
 - din alte venituri
 - din sconturi obţinute
 - din alte venituri financiare
Venituri din subvenţii pentru evenimente 
extraordinare şi altele asimilate
TOTAL VENITURI 

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

62.000.540

-
-

73.230.681
-

3.397
6.126.617

-
-

40.989.924

-
71.543

-
-

291.720
-

252.364

-
182.966.786

62.369.217

-
-

54.052.762
-

442
4.912.938

-
-

32.729.579

-
66.392

140
-

103.979
-
-

-
154.235.449

NOTA 13. STRUCTURA VENITULUI BRUT Anul încheiat la
31 decembrie  2007

Anul încheiat la
31 decembrie  2006

1 Veniturile din investiţii financiare includ veniturile din dividende sumă de 4.684.189lei (2006: 1.498.159 lei).
cuvenite în sumă de 38.868.260 lei (2006: 34.427.480 lei) şi majorările 

3de capital social din prime de emisiune sau rezerve constituite din  Veniturile din provizioane includ veniturile din ajustări pentru 
profit net efectuate de către societăţile din portofoliul pierderea de valoare a imobilizărilor financiare şi deprecierea 
SIF Banat-Crişana în sumă de 23.132.280 lei (2006: 27.941.737 lei). activelor circulante în sumă totală de 38.794.359 lei (2006: 

28.132.487 lei) şi venituri din provizioane în sumă de 2.195.565 lei 
2 Veniturile din investiţii financiare cedate cuprind veniturile din (2006: 4.597.092  lei) reprezentând reluarea provizioanelor pentru 
imobilizări financiare cedate în sumă de 68.546.492 lei (2005: litigii finalizate şi pentru stimulente acordate salariaţilor şi 
52.554.603 lei) şi câştigurile din investiţii pe termen scurt cedate în administratorilor ca urmare a realizării profitului.

NOTA 14. STRUCTURA CHELTUIELILOR Anul încheiat la
31 decembrie

2007

Anul încheiat la
31 decembrie

2006

Pierderi aferente creanţelor legate de participaţii
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate

4Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
Cheltuieli privind dobânzile
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

5Cheltuieli cu provizioane şi amortizări 
Cheltuieli privind prestaţiile externe

-întreţinere şi reparaţii
-redevenţe, locaţii şi chirii
-prime de asigurare
-studii şi cercetări
-protocol, reclamă şi publicitate
-transport bunuri şi persoane
-deplasări, detaşări, transferări
-poştă şi telecomunicaţii
-alte servicii executate de terţi
-alte cheltuieli
-cheltuieli privind sconturi acordate
-alte cheltuieli financiare

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Alte cheltuieli

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

Cheltuieli privind calamităţi şi evenimente extraordinare
Impozitul pe profit
Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar în elementele de mai sus
TOTAL CHELTUIELI

-
24.301.153

2.830.851
33.350

48
30.816
59.141

12.971.816

99.965
29.754
38.972

-
226.295

2.513
107.134
221.067
335.950
234.576

-
1.233.643

164.793

82.813
25.608
51.948

124.042
-

7.372.343
1.614.527

-
7.959.394

-
60.152.512

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

-
15.332.504

2.310.807
197.107

-
34.276

2.665.603
35.413.248

170.263
17.953
24.585

-
268.629

1.560
98.588

434.211
413.573

98.337
-

280.959
196.133

100.620
40.613
43.098

126.844
-

6.320.694
1.462.058

-
5.036.403

-
71.088.666
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NOTA 14. STRUCTURA CHELTUIELILOR (continuare)

4 5
 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile cuprind comisioanele  Cheltuielile cu provizioane şi amortizări includ cheltuieli privind 

datorate societăţii depozitare, societăţii de prestări de servicii de ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare şi a 
registru, comisionul de 0,1% asupra activului net datorat la CNVM, activelor circulante în sumă de 7.745.952 lei (2006: 32.829.675 lei), 
societăţii de servicii de investiţii financiare pentru tranzacţiile cheltuieli cu provizioane în sumă de 4.806.580 lei (2006: 2.195.565 
efectuate, onorariu de audit, onorarii pentru executori judecătoreşti şi lei) şi cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor în sumă de 419.284 
alte cheltuieli cu comisioane şi onorarii.  lei (2006: 388.008 lei).

NOTA 15. NUMERAR ŞI NUMERAR ECHIVALENT

31 decembrie   31 decembrie
                                   2007                   2006

Casa şi conturi la bănci

Conturi la bănci           111.577              375.338
Numerar în casa                1.655                  4.387
Cecuri de încasat                   -          -
Avansuri de trezorerie şi alte valori                                    7.580               12.740

Total Casa şi conturi la bănci                                                    120.812              392.465

Depozite la bănci                           79.950.029        50.445.000
Certificate de depozit                -                    -
Minus depozite cu scadenţa reziduală mai mare de 3 luni               (41.329.232)   (10.880.000)
Total obligaţiuni şi titluri lichide (Nota 12)                                                38.620.797     39.565.000

Obligaţiuni şi  titluri                                 769.599                     -
Acţiuni speculative                              8.770.419       7.814.448
Minus obligaţiuni şi titluri cu scadenţă reziduală mai mare de 3 luni                                              -                         -
Total obligaţiuni şi titluri lichide                 9.540.018         7.814.448

Total numerar şi numerar echivalent                           48.281.627        47.771.913

La 31 decembrie 2007 nu există restricţii asupra numerarului aflat în conturi la bănci.

NOTA 16. REZERVE

31 decembrie 2007

31 decembrie 2006

Sume brute

Sume brute

Sume nete

Sume nete

Provizioane 
pentru impozit

Provizioane 
pentru impozit

A rezerve legale
B rezerve din valoarea titlurilor/acţiunilor 
    dobândite cu titlu gratuit
C rezerve din reevaluarea imobilizărilor
D alte rezerve - facilităţi fiscale
E alte rezerve - surse proprii
F rezerve reprezentând surplus realizat
   din rezerve din reevaluare
G rezultat reportat
Total

A rezerve legale
B rezerve din valoarea titlurilor/acţiunilor 
    dobândite cu titlu gratuit
C rezerve din reevaluarea imobilizărilor
D alte rezerve - facilităţi fiscale
E alte rezerve - surse proprii
F rezerve reprezentând surplus realizat
   din rezerve din reevaluare
G rezultat reportat
Total

10.976.985

306.354.496
6.328.433

19.832.945
102.298.502

190.493
(103.384.386)

342.597.468

10.976.985

307.931.982
-

6.463.060
19.832.945
53.121.230

55.866
(103.384.386)

294.997.682

-

(49.016.719
(1.012.549)
(3.173.271)

-

-
-

(53.202.539

-

(49.269.117)
-

(1.034.089)
(3.173.271)

-

-

(53.476.477)

10.976.985

257.337.777
5.315.884

16.659.674
102.298.502

190.193
(103.384.386)

289.394.929

10.976.985

258.662.865
-

5.428.971
16.659.674
53.121.230

55.866
(103.384.386)

241.521.205

La data de 31 decembrie 2007, rezervele Societăţii în sumă de 392.779.315 lei (2006: 344.905.591lei), precum şi rezultatul reportat în sumă de 
-103.384.386 lei (2006: -103.384.386 lei) includeau:

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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A. Rezervele legale, în sumă de 10.976.985 lei (2006: 10.976.985 lei), D. Alte rezerve – facilităţi fiscale în sumă de 16.659.674 lei (2006: 
sunt constituite în concordanţă cu Legea 31/1990 prin alocarea a câte 16.659.674 lei). 
5% din profitul contabil (calculat conform standardelor româneşti de Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% din totală de 3.173.271 lei (2006: 3.173.271 lei) a fost dedus din valoarea capitalul social. În cursul anului 2006 a fost atins nivelul de 20% din brută a acestor rezerve în sumă totală de 19.832.945 lei (2006: capitalul social. 19.832.945 lei) şi a fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând 
B. Rezerve constituite din valoarea titlurilor şi acţiunilor dobândite cu 1 ianuarie 2005.
cu titlu gratuit de la societăţi la care se deţin participaţii, în sumă de E. Rezerva constituită ca sursă de finanţare, în sumă de 102.298.502 257.337.777 lei (2006: 258.662.865 lei). Provizionul pentru impozitul lei, este constituită pe baza aprobării Adunării Generale a Acţionarilor pe profit aferent acestor rezerve în sumă totală de 49.016.719 lei (2006: 53.121.230 lei).(2006: 49.269.117 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor 
rezerve în sumă totală de 306.354.496 lei (2006: 307.931.982 lei) şi a F. Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 
fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005. 190.493 lei (2006: 55.866 lei) reprezintă rezerva din reevaluare 

aferentă ieşirilor de imobilizări corporale.C. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor în sumă de 5.315.884 lei 
(2006: 5.428.971 lei) cuprinde valoarea netă din reevaluarea G. Rezultatul reportat în sumă de -103.384.386 lei (2006: 
clădirilor, în conformitate cu reglementările în vigoare. Rezerva din -103.384.386 lei) reprezintă rezultatul reportat favorabil  provenit din 
reevaluare reprezintă diferenţa dintre valoarea brută în sumă de adoptarea pentru prima oară a IAS, mai puţin IAS 29, în sumă de 
6.328.433 lei (2006: 6.463.060 lei) şi provizionul pentru impozitul pe 5.437.415 lei (2006: 5.437.415 lei) şi rezultat reportat nefavorabil 
profit amânat aferent reevaluării în sumă de 1.012.549 lei, calculat la provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme 
o cotă de 16% (2006: 1.034.089 lei). cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene în sumă de 

-108.821.801 lei (2006: -108.821.801 lei). 

În cursul anilor 2006 şi 2007 Societatea nu a avut tranzacţii părţile afiliate altele decât eventuale participări la capitalul social al 
comerciale semnificative cu părţile afiliate şi având în vedere natura acestora.
activităţii SIF Banat-Crişana, nu există nici tranzacţii de finanţare cu 

a. Riscul valutar riscuri de creditare cuprind în principal creanţele din activitatea de 
bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de ajusrarea pentru Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar 
creanţe incerte. Conducerea Societăţii monitorizează îndeaproape şi să fluctueze ca urmare a variaţiei cursurilor de schimb valutar. 
în mod constant expunerea la riscul de credit astfel încât să nu sufere 

Societatea în anul 2007 a efectuat tranzacţii atât în moneda pierderi ca urmare a concentraţiei creditului într-un anumit sector sau 
românească (Leul), cât şi în valută. Moneda românească a fluctuat domeniu de activitate.comparativ cu monedele străine, EURO şi USD, (în primele zece luni s-

d. Riscul lichidităţiia înregsitrat o apreciere a monedei naţionale, iar la finele anului o 
depreciere a acesteia), iar rezultatul financiar al activităţii curente a Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul ca o 
anului 2007 a fost expus unor influenţe negative datorită riscului  întreprindere să aibă dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi 
valutar. îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare.  
Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii Societatea urmăreşte evoluţia nivelului lichidităţilor pentru a-şi putea 
activelor monetare deţinute în lei, prin efectuarea de plasamente şi achita obligaţiile la data la care acestea devin scadente. Activele şi 
încasarea de dobânzi în funcţie de termenul de scadenţă. datoriile sunt analizate în funcţie de perioada rămasă până la 

scadenţele contractuale în Nota 5 ”Situaţia creanţelor şi a datoriilor”.Societatea nu a efectuat nici o tranzacţie cu instrumente derivate în 
cursul anilor 2006 şi 2007. e. Riscul fluxului de numerar

b. Riscul ratei dobânzii Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar 
viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument 
mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de financiar să fluctueze ca urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe 
exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei piaţă.
efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni 

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuaţie modificări ale valorii sale juste.
înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a 

Prin natura activităţii Societatea nu este supusă unui risc major de variaţiei ratelor dobânzii şi din riscul diferenţelor dintre scadenţa 
modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea activelor financiare purtătoare de dobândă şi cea a datoriilor 
instrumentelor financiare, cât şi din modificarea ratei dobânzii. purtătoare de dobândă folosite pentru finanţarea activelor 

f. Valori justerespective.
Valorile contabile ale următoarelor active şi datorii financiare Perioada pe care se menţine rata dobânzii stabilită pentru un 
aproximează rezonabil valoarea justă a acestora: numerar, creanţe şi instrument financiar indică, prin urmare, în ce măsură acesta este 
datorii, alte creanţe şi datorii, împrumuturi pe termen scurt şi expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt 
dividende de plată.purtătoare de dobândă la rata pieţei, prin urmare se consideră că 

valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile. g. Instrumente financiare derivate încorporate în 
    instrumente financiare gazdăMajoritatea activelor financiare ale Societăţii sunt în monede stabile, 

ale căror rate ale dobânzilor este puţin probabil să varieze Există instrumente financiare derivate încorporate în instrumente 
semnificativ.   financiare gazdă, mai precis contracte de schimb valutar la termen, 

încorporate în contracte încheiate de Societate pentru achiziţii de c. Riscul de creditare 
imobilizări corporale, contracte exprimate în alte valute decât leul Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la 
românesc şi decât valuta de raportare a entităţilor cu care s-au un instrument financiar nu îşi va îndeplini o obligaţie, fapt ce va 
încheiat contractele respective. La data de 31 decembrie 2006 şi 31 determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.
decembrie 2007 Societatea nu încheiase contracte care încorporează 

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de contracte de schimb valutar la termen. 

NOTA 16. REZERVE (continuare)

NOTA 17. TRANZACŢII CU PERSOANE AFILIATE

NOTA 18. RISCURI FINANCIARE

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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Banca Comercială Română  
Vrancart
Banca Transilvania
BancPost
Banca Română pentru Dezvoltare   
Mechel Câmpia Turzii
Biofarm
Mopal
Mittal Steel Hunedoara 
Ario Bistriţa   
Gaz Vest
Napomar
Turbomecanica

Total    

BCR Arad
Banca Transilvania   
BRD
Banc Post
Procredit Bank
ING Bank
Alpha Bank
Total 

NOTA 19. CONCENTRAREA EXPUNERII

NOTA 20. DATORII CONTINGENTE

a. Depozite la bănci
La data de 31 decembrie 2007 expunerea Societăţii faţă de bănci era următoarea:

b. Imobilizări financiare
La data de 31 decembrie 2007 expunerea Societăţii faţă de companiile în care avea imobilizări financiare (în funcţie de valoarea contabilă) era 
următoarea:

41,9%
27,4%
24,7%

3,7%
1,4%
0,9%
0,0%

100%

24,0%
44,2%
27,0%

0,0%
2,2%
2,2%
0,4%

100%

8,54%
8,54%
7,91%
6,57%
5,94%
4,79%
4,26%
3,63%
2,66%
2,34%
1,89%
1,86%
1,84%

60,77%

9,29% 
8,45%
5,46% 
7,15%
6,26%
5,22%
3,56%
3,94%
2,89%
1,64%
2,05%
1,70%
2,00%

59,61% 

33.492.062
21.870.000
19.750.000

3.000.000
1.129.232

708.735
-

79.950.029

12.100.000
22.300.000
13.595.000

-
1.115.000
1.155.000

180.000
50.445.000

47.548.125
47.539.908
44.058.249
36.589.701
33.066.133
26.689.605
23.699.859
20.197.562
14.803.060
13.023.941
10.506.800
10.383.000
10.226.242

338.332.185

47.548.125
43.245.693
27.958.902
36.589.701
32.067.834
26.712.803
18.210.542
20.197.562
14.803.060

8.373.940
10.506.800

8.689.893
10.226.242

305.131.097

Client

Client

Procent din 
total depozite 

Procent din 
total depozite 

Procent din total 
imobilizări 

Procent din total 
imobilizări 

Sume la 
31 decembrie 

2007

Sume la 
31 decembrie 

2006

Sume la 
31 decembrie 

2007

Sume la 
31 decembrie 

2006

Litigii Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestui litigiu ar putea fi 
nefavorabil Societăţii, de aceea, s-a constituit provizion pentru 
valoarea acţiunilor deţinute iniţial în SC Celrom SA Drobeta Turnu • La data de 31 decembrie 2007 Societatea era parte în 208 litigii Severin. (Nota 2).

aflate pe rolul instanţelor de judecată. Din cele 208 litigii SIF 
• Pe rolul instanţelor mai există litigii având ca obiect procedura Banat–Crişana SA are calitate procesuală activă în 182  litigii, iar în 26 
insolvenţei în care SIF Banat Crişana are fie calitatea de creditor, fie litigii calitate procesuală pasivă. Cele mai multe litigii au ca obiect 
doar calitatea de acţionar al societăţilor aflate în procedura anulări de hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor la 
insolvenţei.societăţile din portofoliu (54 de litigii) şi recuperări de dividende (22 

de litigii). În cursul anului 2007 au fost soluţionate un număr de 65 de • O ultimă categorie de dosare o constituie litigiile în care SIF Banat 
dosare. Crişana SA are calitatea de chemat în garanţie în dosare având ca 

obiect acţiuni în revendicare sau despăgubire în temeiul Legii nr. Obiectul hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor atacate în 
10/2001 sau al altor acte normative care reglementează instanţă îl constituie în principal majorări sau diminuări ale capitalului 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor active ale social, divizări sau dizolvări precum şi înstrăinarea unor active ale 
societăţilor comerciale la care SIF Banat Crişana are sau a avut societăţilor cu încălcarea legii şi a interesului social. S-a recurs la 
calitatea de acţionar.acţionarea în instanţă deoarece hotărârile adunărilor generale au fost 

luate cu încălcarea prevederilor legale şi ale actelor constitutive în Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestor litigii nu va 
ceea ce priveşte formalităţile legale şi statutare privind convocarea şi genera pierdere şi, de aceea, nu s-a constituit provizion pentru aceste 
ţinerea adunărilor generale, dreptul de preferinţă la majorarea litigii.
capitalului social dar şi exercitarea abuzivă a drepturilor acţionarilor Impozitarea 
majoritari, etc. Sistemul de impozitare din România este într-o fază de dezvoltare 
Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestor litigii nu va continuă şi este supus unor interpretări variate şi unor schimbări 
genera pierdere şi, de aceea, nu s-a constituit provizion pentru aceste constante, care uneori sunt retroactive. Deşi impozitul efectiv datorat 
litigii. pentru o tranzacţie poate fi minim, dobânzile penalizatoare pot fi 
• La data de 31 decembrie 2007 Societatea are deschisă o acţiune semnificative, pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacţiei şi 
juridică împotriva AVAS ca urmare a constatării nulităţii absolute a pot ajunge la 0,1% pe zi, plus penalităţile. În România, exerciţiul fiscal 
contractului de cesiune a acţiunilor în sumă de 3.912.930 lei la SC rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.
Celrom SA Drobeta Turnu Severin, încheiat între AVAS şi Societate.              Garanţii acordate
La data întocmirii acestor situaţii financiare, procesul cu AVAS pentru La 31 decembrie 2007, Societatea nu avea depozite de garanţii 
compensarea acţiunilor pierdute în instanţă, se află în calea de atac a blocate.
apelului pe rolul Curţii de Apel Bucureşti în dosarul cu numărul 
5063/3/2006 cu termen de judecată la 20.02.2008.

Note la situaţiile financiare
pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2006
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
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Raport asupra situaţiilor financiare stabili procedurile de audit relevante în 
circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării 
unei opinii asupra eficienţei controlului intern al 1 Am auditat situaţiile financiare anexate ale Societăţii de 
Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea Investiţii Financiare Banat-Crişana  S.A. („Societatea”) 
gradului de adecvare a politicilor contabile folosite care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2007, 
şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
către conducere, precum şi evaluarea prezentării capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie 
situaţiilor financiare luate în ansamblul lor.pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată şi un 

sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note 
explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la: 5 Considerăm că probele de audit pe care le-am 

obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit.• Activ net / Total capitaluri: 

  467.094 mii lei
Opinia• Rezultatul net al exerciţiului financiar: 

  122.814 mii lei, profit
6 În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă cu 

fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziţia Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
financiară a Societăţii de Investiţii Financiare Banat-
Crişana S.A. la 31 decembrie 2007, precum şi 

2 Conducerea Societăţii este responsabilă pentru performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie 
întocmirea şi prezentarea adecvată a acestor situaţii pentru anul încheiat la această dată, în conformitate 
financiare în conformitate cu cerinţele normelor de cu cerinţele normelor de contabilitate din România 
contabilitate din România şi anume Legea şi anume Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi Ordinul republicată, şi Ordinul Comisiei Naţionale a 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 şi cu politicile 
şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.
financiare. Această responsabilitate include: 
proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control 

Evidenţierea unor aspecteintern relevant pentru întocmirea şi prezentarea 
adecvată a situaţiilor financiare care să nu conţină 

7 Fără a exprima rezerve, atragem atenţia asupra notei denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; 
6.3, în care se explică politica contabilă aplicată de selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; 
Societate de la data de 1 ianuarie 2006 cu privire la elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 
prezentarea şi evaluarea titlurilor deţinute. Conform circumstanţele date.
acestei politici contabile, Societatea clasifcă titlurile 
ca „valori mobiliare pe termen lung” şi le prezintă la Responsabilitatea auditorului
cost istoric mai puţin eventualele ajustări pentru 
pierderile de valoare. Evaluarea pierderii de valoare 

3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului se face în conformitate cu Regulamentul 15/2004 
efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situaţii emis de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi 
financiare. Noi am efectuat auditul conform anume, comparând costul istoric cu valoarea 
Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor preţului mediu ponderat al cotaţiei la Bursă pe 
Financiari din România şi a Standardelor ultimele 3 luni calendaristice pentru titlurile cotate şi 
Internaţionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi respectiv, cu ponderea în activul net corectat pentur 
să respectăm cerinţele etice, să planificăm şi să cele necotate. În cazul în care aceste titluri ar fi fost 
efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări clasificate ca Valori mobiliare pe termen scurt, 
rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind pentru titlurile cotate, eventualele pierderi de 
denaturări semnificative. valoare ar fi fost determinate comparând costul 

istoric cu valoarea lor de cotaţie din ultima zi de 
4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru tranzacţionare.

obţinerea probelor de audit cu privire la sumele şi 
informaţiile prezentate în situaţiile financiare. 8 Urmare a deciziei Comisiei Naţionale a Valorilor 
Procedurile selectate depind de raţionamentul Mobiliare nr. 2482 din 3 decembrie 2007, Societatea 
profesional al auditorului, incluzând evaluarea urmează să pentru anul 2007 - suplimentar faţă de 
riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor situaţiile financiare individuale - şi situaţii financiare 
financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea consolidate, destinate altor utilizatori decât 
acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul instituţiile statului. Societatea va emite aceste situaţii 
intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea financiare consolidate în termenul stabilit de 
adecvată a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a legislaţia în vigoare.

Raportul auditorului independent
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Raportul auditorului independent

Alte aspecte Raport asupra conformităţii raportului 
administratorilor cu situaţiile financiare

9 Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor 
Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat În concordanţă cu cerinţele Ordinului Comisiei Naţionale 
pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, Secţiunea 9, articolul 
aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport 9.1, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor. 
de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura Acesta nu face parte din situaţiile financiare. În raportul 
permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm administratorilor, noi nu am identificat informaţii 
responsabilitatea decât faţă de Societate şi de financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante 
acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.
pentru acest raport sau pentru opinia formată.

10 Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să 
prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi 
un set complet de note la situaţiile financiare în 
conformitate cu reglementări şi principii contabile 
acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. 
De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt 

Deloitte Audit S.R.L.întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
Bucureşti, 12 martie 2008reglementările contabile şi legale din România. 
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Financial statements
for the years ended December 31, 2007 and 
December 31, 2006, prepared in accordance with 
Order no. 75/ 2005 of the Chairman of the National 
Commission of Securities

Free translation from the Romanian version which is the 
official and binding version
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A. FIXED ASSETS
I. INTANGIBLE ASSETS
1. set-up expenses
2. development expenses
3. concesions, patents, licences, trade marks 
    and similar values and 
    other intangible assets
4. goodwill
5. prepayments and intangibles in progress 
TOTAL: (row 01 to 05)

II. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
1. land and buildings
2. technical installations and machinery
3. other installations, pland and furniture
4. prepayments and property, pland and equipment in progress
TOTAL: (row 07 to 10)

III. FINANCIAL ASSETS
1. shares held in related parties 
2. loans granted to related parties 
3. participating interests 
4. loans to entities to which the company is related by
    virtue of participating interests
5. securities and other financial instruments held as fixed assets
6. other receivables
TOTAL: (row 12 to 17)

FIXED ASSETS - TOTAL
(row 6+11+18)

B. CURRENT ASSETS
I. INVENTORIES
1. consumables
2. works and services in progress
3. prepayments for purchases of inventories
TOTAL: (row 20 to 22)

II. RECEIVABLES
1. trade receivables
2. amounts receivables from related parties
3. amounts receivable from participating interests 
4. other receivables
5. receivables regarding the capital subscribed and not paid 
TOTAL: (row 24 to 28)

III. SHORT TERM FINANCIAL INVESTMENTS
1. shares held in related parties
2. other short term financial investments
TOTAL: (row 30 to 31)

IV. PETTY CASH AND BANK ACCOUNTS

CURRENT ASSETS - TOTAL (row 23+29+32+33)

C. PREPAYMENTS

D. PAYABLES WITHIN ONE YEAR
1. debenture loans
2. amount due to credit institutions
3. prepayments received on account of clients
4. trade payables
5. bills of exchange payable
6. amounts due to related parties
7. amounts due regarding the participating interests 
8. other payables, including fiscal debts and
    social insurance debts
TOTAL: (row 36 to 43)

83,003,817
-
-

11,782,114
-

94,785,931

-
8,277,779
8,277,779

120,812

103,191,358

122,138

-
-
-

103,663
-
-
-

41,126,501

41,230,164

62,337,578
-
-

13,268,118
-

75,605,696

-
7,533,489
7,533,489

392,465

83,544,415

94,922

-
-
-

101,993
-
-
-

32,411,668

32,513,661

1
2
3
     

4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

19

20
21
22
23

1

1

11;1

-
-

16,983
     

-
33,001
49,984

5,846,082
695,393

98,501
36,185

6,676,161

-
-
-

-
460,546,182

-
460,546,182

467,272,327

3,236
-

3,600
6,836

-
-

27,420
     

-
-

27,420

6,100,787
525,787
129,557

5,743
6,761,874

-
-
-

-
383,748,866

-
383,748,866

390,538,160

4,491
-

8,274
12,765

Notes December 31, 2007 December , 200631

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44

5

15

5

Balance sheet
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for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006

E. NET CURRENT ASSETS, NET CURRENT LIABILITIES 
(row 34+35-44-60.2)

F. TOTAL ASSETS MINUS CURRENT LIABILITIES (row 19+45-60.1)

G. PAYABLES IN MORE
     THAN ONE YEAR
1. debenture loans
2. amounts due to credit institutions
3. prepayments received on account of clients
4. trade payables
5. bills of exchange payables
6. amounts due to related parties
7. amounts due regarding the participating interests
8. other payables, including fiscal debts and social insurance debts

TOTAL: (row 47 to 54)

H. PROVISIONS 
1. provisions for pensions and other similar obligations
2. provisions for taxes
3. other provisions 

TOTAL PROVISIONS: (row 56+57+58)

I. PREPAYMENTS
1. subsidies for investments
2. deferred income 

J. CAPITAL AND RESERVES

I. CAPITAL (row 62 to 63)
out of which:
- capital subscribed and not paid in
- capital subscribed and paid in

II. CAPITAL PREMIUMS

III. REVALUATION RESERVES
Cr balance
Dr balance

IV. RESERVES (row 68 to 73-74)
1. legal reserves 
2. statutory or contractual reserves 
3. reserves set up from the value of
    securities/shares obtained for free
4. revaluation reserves at fair value
5. reserves representing surplus from revaluation reserves
6. other reserves
7. own shares

V. RESULT CARRIED FORWARD
Cr balance
Dr balance

VI. RESULT OF THE YEAR
Cr balance
Dr balance
Distribution of profit

TOTAL EQUITY (row 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)

61,743,957

529,016,179

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
53,202,539

8,719,510

61,922,049

339,480
105

339,375

54,884,927

-
54,884,927

-

5,315,884
-

387,463,431
10,976,985

-

135,129,463
-

190,493
241,166,490

-
103,384,386

122,814,274
-
-

467,094,130

47,561,299

438,099,333

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
53,476,477

6,108,495

59,584,972

3,564,503
126

3,564,377

54,884,927

-
54,884,927

-

5,428,971
-

339,476,620
10,976,985

-

136,454,551
-

55,866
191,989,218

-
103,384,386

83,146,783
-

(1,038,554)

378,514,361

5

2

10g

7

16

16

 
 

16

3

3

(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes December ,  200631  December ,  200731  

These financial statements have been approved and authorized by the Company management on February 21, 2008

Ioan CUZMAN Ştefan DOBA
Chairman & CEO  Economic Director

Balance sheet
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A.INCOME FROM CURRENT ACTIVITY-  TOTAL (row 02 to 11)
1.  Income from financial assets 
2.  Income from short term financial investments
3.  Income from long term receivables
4.  Income from ceded financial investments
5.  Income from works executed and services provided
6.  Income from provisions, reactivated receivables   
     and sundry debtors 
7.  Income froim foreign exchange differences
8.  Income from interests 
9.  Income from production held as fixed assets
10.Other income from current activity

B. EXPENSES FROM CURRENT ACTIVITY -  TOTAL (row13 to 20)
11. Losses pertaining to receivables related
      to investments
12. Expenses regarding ceded financial investments 
13. Expenses from foreign exchange differences
14. Interest expense
15. Expenses regarding commissions and fees
16. Expenses regarding bank services and similar services
17. Depreciations, provisions, losses from 
      receivables and sundry debtors
18.Other expenses from current activity
       (row 21+22+23+26+27)
a .Materials expenses
b. Power and water supply 
c. Personnel expense of which: (row: 24+25)
c1. salaries 
c2. expenses regarding
      social insurance and protection
d. Expenses regarding external provisions of services 
e. Taxes and other
     similar payments

C. CURRENT RESULT
- profit (row 1-12)
- loss (row 12-1)

D. INCOME FROM EXTRAORDINARY ACTIVITY 

E. EXPENSES FROM EXTRAORDINARY ACTIVITY

F. EXTRAORDINARY RESULT
- profit (row 30-31)
- loss (row 31-30)

19. TOTAL INCOME (row 1+30)

20. TOTAL EXPENSES (row 12+31)

G. GROSS RESULT
- profit (row 34-35)
- loss (row 35-34)

21. INCOME TAX 
- income tax expense 

22.Other tax expenses not included in the elements above 

H. RESULT OF THE FINANCIAL YEAR
- profit (row 36-38-39)
- loss (row 37+38+39) or (row 38+39-36)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24 

25
26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

38

39

40
41

182,966,786
62,000,540

-
-

73,230,681
-

40,989,924

3,397
6,126,617

-
615,627

52,193,118
-

24,301,153
33,350

48
2,830,851

30,816
13,030,957

11,965,943
160,369
124,042

8,986,870
7,372,343

1,614,527
2,529,869

164,739

130,773,668
-

-

-

-
-

182,966,786

52,193,118

130,773,668

7,959,394

-

122,814,274

154,235,449
62,369,217

-
-

54,052,762
-

32,729,579

442
4,912,938

-
170,511

66,052,263
-

15,332,504
197,107

-
2,310,807

34,276
38,078,851

10,098,718
184,331
126,884

7,782,752
6,320,694

1,462,058
1,808,658

196,133

88,183,186
-

-

-

-
-

154,235,449

66,052,263

88,183,186

5,036,403

-

83,146,783

As at December , 200631As at 31December , 2007

Income statement

These financial statements have been approved and authorized by the Company management on February 21, 2008

Ioan CUZMAN Ştefan DOBA
Chairman & CEO  Economic Director

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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No. NAME OF INDICATOR

Cash flow from operating activities

Receipts from clients
Payments to suppliers and employees
Interest paid
Tax on profit paid
Receipts from insurance against earthquakes

Net cash flow from operations
Cash flows from investments
Payments for purchases of shares and financial assets
Payments for purchases of property, plant and equipment

Receipts from sale of shares and financial assets
Receipts from sales of property, plant and equipment
Interests received
Dividends received
Other payments for investments
Other receipts from investments

Net cash flow from investments
Cash flows from financing activities
Receipts from issue of bonds
Receipts from long term loans
Payment of the financial lease related debts
Dividends paid

Net cash from financing activities

Net increase in cash
and cash equivalents

Cash and cash equivalents
at the beginning of the financial year

Cash and cash equivalents
at the end of the financial year

A

+
-
-
-
+

B
-
-

+
+
+
+
-
+

C
+
+
-
-

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

170,368
     (13,575,648)

-
(4,970,112)

-

(18,375,392)

(79,648,515)
(426,296)

83,383,615
203,330

3,937,061
37,842,880

(5,651)
3,397

45,289,821

-
-
-

(26,404,715)

(26,404,715)

509,714

47,771,913

48,281,627

165,998
     (12,251,475)

-
(5,883,857)

-

(17,969,334)

(53,928,808)
(368,012)

54,943,414
4,919

5,110,108
35,457,890

(64,263)
442

41,155,690

-
-
-

(27,161,320)

(27,161,320)

(3,974,964)

51,746,877

47,771,913

15

15

Notes
Row

no.

Year ended
December 31, 2006

Year ended
December 31, 2007

Statement of cash flows
for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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Capital subscribed
Capital premiums
Revaluation reserves
Legal reserves 
Statutory or contractual reserves
Reserves representing
surplus from revaluation
Other reserves  
Own shares                          
Retained earning                   Cr balance
representing profit  
not distributed or                  Dr balance
loss not covered
Retained earnings from the Cr balance
adoption for the first time  
of IAS less                                Dr balance
IAS 29
Retained earning                   
from the                                   Cr balance   
adjunstment                         
of accounting errors              Dr balance
Retained earning   
from the application of the  Cr balance 
Accounting Regulation conformant with
EEC Directive IV                     Dr balance
Result of the                          Cr balance
financial year                         Dr balance
                                                  
Distribution of profit
                                           Total equity

Capital subscribed
Capital premiums
Revaluation reserves
Legal reserves 
Statutory or contractual reserves
Reserves representing surplus
from revaluation reserves
Other reserves  
Own shares                          
Retained earnings                       Cr balance
representing profit not 
distributed or                               Dr balance
loss not covered
Retained earnings from the      Cr balance
adoption for the first 
time of IAS                                   Dr balance
less IAS 29
Retained earnings                   
from the                                       Cr balance
adjustment of               
accounting errors                       Dr balance
Retained earnings   
from the application                  Cr balance 
 of the Accounting 
Regulations conformant
with EEC Directive IV                 Dr balance
Result of the                               Cr balance
financial year                              Dr balance
                                                      
Distribution of profit
                                          Total equity

54,884,927
-

5,428,971
10,976,985

-

55,866
328,443,769

-
-

-

5,437,415

-

-

-

-
(108,821,801)

83,146,783

(1,038,554)
378,514,361

54,884,927
-

4,571,237
9,938,431

-
-

32,845
319,204,141

-
-

-

5,437,415

-

-

-

-

(108,821,801)
50,429,099

(2,521,455)
333,154,839

54,884,927
-

5,315,884
10,976,985

-

190,493
376,295,953

-
-

-

5,437,415

-

-

-

-
(108,821,801)

122,814,274

-
467,094,130

54,884,927
-

5,428,971
10,976,985

-
-

55,866
328,443,769

-
-

-

5,437,415

-

-

-

-

(108,821,801)
83,146,783

(1,038,554)
378,514,361

-
-

21,540

-

134,627
49,429,670

-
-

-

-

-

-

-

-
-

122,814,274

-
172,400,111

-
-

1,418,443
1,038,554

-
-

23,021
22,603,840

-
-

-

-

-

-

-

-

-
83,146,783

(1,038,554)
107,192,087

-
-

(134,627)
-
-
-
-

(1,577,486)
-
-

-

-

-

-

-

-
-

(83,146,783)

1,038,554
(83,820,342)

-
-

(560,709)
-
-
-
-

(13,364,212)
-
-

-

-

-

-

-

-

-
(50,429,099)

2,521,455
(61,832,565)

-
-

(134,627)
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

(49,177,272)

-
(49,311,899)

-
-

(23.021)

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

(20,465,181)

-
(20,488,202)

-
-

134,627
49,177,272

-

-

-

-

-

-

-

-

-
49,311,899

-
-

1,038,554
-
-

23,021
20,465,181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,038,554)
20,488,202

16
16

16
16

16

16
3

3

16
3,16

16
16

16

16
3

3

Notes

Notes

January 1,
2007

January 1,
2006

Decembrie 31, 
2007

December 31, 
2006

Total ,out of
which:

Total, out of
which:

Total, out of
which:

Total, out of
which:

Transfer

Transfer

Transfer:

Transfer:

ELEMENT OF EQUITY

Statement of changes in shareholders’ equity as at December 31, 2007

Statement of changes in shareholders’ equity as at December 31, 2006

ELEMENT OF EQUITY

INCREASE

INCREASE

DECREASE

DECREASE

Statement of changes in shareholders equity
for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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GROSS VALUES
January 1, December 31,

Intangible assets 200 Increase Decrease 200

Set-up and development
expenses 72,431 - - 72,431
Other fixed assets 349,666 13,179 127 362,718
Prepayments and  
intangible in progress - 33,001 - 33,001
Total 422,097 46,180 127 468,150

Property, plant and equipment
Land  53,300 - - 53,300
Buildings 7,922,327 8,612 109,808 7,821,131
Technical installations and machinery 2,301,953 385,446 288,172 2,399,227
Other fixtures and plant 475,359 34,016 42,244 467,131
Prepayments and tangible 
in progress 5,743 324,749 294,307 36,185
Total 10,758,682 752,823 734,531 10,776,974

   
January 1, December 31,

Financial assets 2007 Increase Decrease 2007
Securities held as assets     516,955,617 72,461,742 26,723,884 562,693,475
Other receivables - - - -
Total 516,955,617 72,461,742 26,723,884 562,693,475
TOTAL FIXED ASSETS 528,136,396 73,260,745 27,458,542 573,938,599

VALUE ADJUSTMENT (DEPRECIATION AND ADJUSTMENT FOR IMPAIRMENT OR LOSS OF VALUE)
   Depreciation

January 1, recorded Reductions or December 31,
Intangible assets 2007 during the year reversals 2007
Set-up and  development
expenses 72,431 - - 72,431
Other fixed assets 322,246 23,616 127 345,735
Total 394,677 23,616 127 418,166

Property, plant and equipment
Land - - - -
Buildings 1,874,840 170,291 16,782 2,028,349
Installations and machinery 1,776,166 209,304 281,636 1,703,834
Other fixtures and plant 345,802 47,740 24,912 368,630
Total 3,996,808 427,335 323,330 4,100,813

Depreciations
January 1, recorded Reductions December 31,

Financial assets 2007 during the year and reversals 2007
Securities held as fixed assets  133,206,751 7,519,399 38,578,857 102,147,293
Other receivables                - - - -
Total 133,206,751 7,519,399 38,578,857 102,147,293
TOTAL VALUE ADJUSTMENTS 137,598,236 7,970,350 38,902,314 106,666,272

7 7

NOTE 1. FIXED ASSETS

Property, plant and equipment were restated as at December 31, As at December 31, 2006, based on internal Decision no. 
2003, according to Government Decision no. 1553/18.12.2003. 420/18.12.2006, the group “buildings”was restated.

Notes to the financial statements

For the depreciation of the fixed assets the straight line method was regarding the adjustments for the loss of value was recorded as at December 
used. 31, 2007 as a result of the revaluation of the pool at fair value and of 

determining the negative differences between the book value and the fair Adjustments for losses of value pertaining to the securities held as 
value.financial assets as at January 1, 2007, in the amount of 133,206,751 

lei are the result of the application of the Accounting Regulations The reductions and reversals of adjustments in the amount of 38,578,857 lei 
conformant with EEC Directive IV and of the recording of the value were recognized as income from the reversal of the adjustments for the loss of 
loss determined as at December 31, 2006 as difference between the value and include the cancellation of the adjustments pertaining to the 
higher net book value and the fair value determined as per CNVM securities written off the pool and the reversal of the adjustments, as a result of 
Regulation no. 15/2004. the evaluation of the pool at fair value as at December 31, 2007, for the titles 

for which the fair value increased.The amount of 7,519,399 lei recorded on the account of the expenses 

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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Notes to the financial statements

NOTE 1. FIXED ASSETS (continued)

NET BOOK VALUE OF THE FIXED ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2007
          Adjustments

Gross     for loss of                       Net book   
value Depreciation  value value

Intangible assets 468,150 418,166          - 49,984
Property, plant and equipment 10,776,974 4,100,813 - 6,676,161
Financial assets 56 - 1
Total 573,938,599 4,518,979 102,147,293 467,272,327

2,693,475 02,147,293 460,546,182

NOTE 2. PROVISIONS 

Name of the provision                              January 1, 2007                        Transfers                             December 31, 2007
                    to the account  from the account

Provisions for taxes   (a) 5         27                        53
Provisions for litigations         (b)          3,912,930                          -                            -                            3,912,930
Other provisions for 
risks and charges                (c)                      2,195,565         4,806,580               2,195,565                         4,806,580

Total 59 584 972

3,476,477            -           3,938 ,202,539

, ,         4,806,580               2,469,503                       61,922,049

Provisions for the related tax                                             December 31, 2007   December 31, 2006

- reserves from the revaluation of titles                   49,016,719                , ,  

- revaluation reserves                     1,012,549                             1,034,089

- reserves from tax facilities 3,173,271                             3,173,271

Total provisions for income tax                                 53,202,539                           53,476,477

49 269 117

a The provisions for taxes  in the amount of RON 53,202,539 represent income tax payable in the future.

The most important components of the provisions for the taxes with temporary tax effect are presented in the following table:

b The provisions for disputes in the amount of 3,912,930 lei represent include in the contribution to the health insurance fund owed by the 
the value of the securities initially held by the Company in SC Celrom Company.
SA Drobeta Turnu Severin and which were received by the Company 
from AVAS (APAPS) Bucharest further to an assignment trial. The The components of the amount of RON 4,679,400 are the following:
Company has a litigation against AVAS as a result of noting the    - Incentives granted to employees and administrators as a result of 
absolute nullity of the contract of assignment of shares in the amount making profit in the amount of RON 4,400,000, of which for the employees 
of 3,912,930 lei in SC Celrom SA Drobeta Turnu Severin, concluded RON 3,750,000 and for administrators in the amount of RON 650,000 lei;
between AVAS and the Company. (Note 20)    - Contribution to the health insurance fund in the amount of 
c  Other provisions for risks and charges in the amount of 4,806,580 RON 279,400.  
lei represent:
   • Incentives granted to the employees and administrators in the      • Expenses in the amount of RON 127,180 for the audit of the annual 
amount of RON 4,679,400, as a result of making profit in 2007, financial statements for the year ended December 31, 2007.

NOTE 3. DISTRIBUTION OF PROFIT

NET  TO BE DISTRIBUTED
Destinations:
1. To set up legal reserves
2. For statutory or contractual reserves
3. Reserves set up as own financing sources
4. Other reserves or distributions stated by the law
5. To cover the accounting loss from
    the previous years 
6. For dividends
7. Distributions for risk fund
8. Distributions with special destination
9. Other distributions
Net profit distributed
Profit not distributed (by the date of GMS)

PROFIT 122,814,274

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
122,814,274

83,146,783

(1,038,554)
-
-
-
-
-
-
-
-

1,038,554
82,108,229

December 31, 
2007

December 31, 
2006

Distribution of profit

1. To set up legal reserves
2. Reserves set up as own financing sources
3. For dividends

Total profit distributed

83,146,783
1,038,554

49,177,273
32,930,956

83,146,783

 2006

On April 28, 2007, the General Meeting of Shareholders (GMS) approved 
the distribution of the net profit of 2006 for the following destinations:

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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NOTE 3. DISTRIBUTION OF PROFIT (continued)

NOTE 4. ANALYSIS OF THE RESULT FROM CURRENT ACTIVITY (OPERATIONS)

The Board proposes the following distribution of profit in the amount - The General Meeting of Shareholders does not validly convene, or
of 122,814,274 lei for the financial year 2007: - The General Meeting of Shareholders does not approve the 

• the amount of 67,929,347 lei to other reserves, for own increase in the share capital,
financing sources usable in the future according to the decision Then, the profit in the amount of 122,814,274 lei, related to the 2007 
of the ordinary general meeting of shareholders; financial year, shall be distributed as follows:
• the amount of 54,884,927 lei to other reserves, to increase the • the amount of 84,394,825 lei to other reserves, for own 
share capital, by granting a newly issued  share, with a nominal financing sources used in the future according to the decision of 
value of 0.10 lei, for each share held as at the registration date. the ordinary general meeting of  shareholders;

If: • the amount of 38,419,449 lei for dividends, representing RON  
- The General Meeting of shareholders does not approve the 0.07 gross per one share. Dividends are due to the shareholders 
distribution of the amount of 54.884.927 lei to other reserves to that will hold shares as at the registration date approved by the 
increase the share capital, or Ordinary General Meeting of Shareholders.

Income from financial assets 
Income from short term investments 
Income from long term receivables 
Income from ceded financial assets 
Income from works executed and services provided 
Income from receivables reactivated and sundry debtors 
Income from provisions 
Income from foreign exchange differences
Interest income 
Income from production held as    
fixed assets, tangible and intangible
Other income from current activity (rows 12 to 18)
 - from studies and research 
 - from royalties and rents 
 - from other sundry activities 
-  from subsidies 
 - from other income
 - from discounts obtained 
 - from other financial income 
INCOME FROM CURRENT ACTIVITY (row 1 to 11)

Losses pertaining to receivables related to investments 
Expenses regarding the financial assets ceded 
Expenses from foreign exchange differences
Interest expenses 
Expenses regarding commissions and fees 
Expenses regarding bank services and similar services 
Losses from receivables and sundry debtors 
Expenses regarding the provisions and depreciations
Other expenses regarding current activity (rows 29+30+31+34+47)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

62,000,540
-
-

73,230,681
-
-

40,989,924
3,397

6,126,617
-

615,627
-

71,543
-
-

291,720
-

252,364
182,966,786

-
24,301,153

33,350
48

2,830,851
30,816
59,141

12,971,816
11,965,943

62,369,217
-
-

54,052,762
-
-

32,729,579
442

4,912,938
-

170,511
-

66,392
140

-
103,979

-
-

154,235,449

-
15,332,504

197,107
-

2,310,807
34,276

2,665,603
35,413,248
10,098,718

 INDICATORS December 31, 2007 December 31, 2006

 - materials 
 - power and water supply 
 - personnel (rows 32+33)
     - salaries
     - social insurances and protections 
 - external provisions of services (rows 35 to 46)
     - maintenance and repairs 
     - royalties and rents
     - insurance premiums 
     - studies and research 
     - protocol, advertising 
     - transport of goods and people 
     - travels, reassignments, transfers 
     - post and telecommunications 
     - other services executed by third parties 
     - other expenses 
     - expenses regarding the discounts granted
     - other financial expenses 
 - expenses regarding other taxes and similar taxes

CURRENT ACTIVITY EXPENSES 
(rows 20 to 28+47)

PROFIT FROM CURRENT ACTIVITY (rows 19-48)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
42
43
44
45
46
47

48

49

160,369
124,042

8,986,870
7,372,343
1,614,527
2,529,869

99,965
29,754
38,972

-
226,295

2,513
107,134
221,067
335,950
234,576

-
1,223,643

164,793

52,193,118

130,773,668

184,331
126,844

7,782,752
6,320,694
1,462,058
1,808,658

170,263
17,953
24,585

-
268,629

1,560
98,588

434,211
413,573

98,337
-

280,959
196,133

66,052,263

88,183,186

The significant income and expenses are detailed and explained in Notes 13 Structure of the gross revenue and 14 Structure of expenses.

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes to the financial statements
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NOTE 5. STATEMENT OF RECEIVABLES AND PAYABLES

RECEIVABLES

Prepayments to suppliers and trade receivables not received
Debtors from capital increases
Debtors for dividends not received
Sundry debtors
Penalties related to dividends not received
Bank deposits and bonds
Adjustments for the impairment of 
receivables - sundry debtors

TOTAL

RECEIVABLES

Prepayments to suppliers and trade receivables not received
Debtors from capital increases
Debtors for dividends not received
Sundry debtors
Penalties related to dividends not received
Bank deposits and bonds
Adjustments for the impairment of 
receivables - sundry debtors 

TOTAL

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

25,874
5,480,076
5,684,885
5,293,344

164,406
82,977,943

(4,840,597)

94,785,931

5,264
5,379,847
4,457,110
8,095,714

164,995
62,332,314

(4,829,548)

75,605,696

25,874
5,480,076
1,908,694
4,393,344

82,977,943

-

94,785,931

5,264
5,379,847

718,932
7,169,339

62,332,314

-

75,605,696

-
-

3,776,191
900,000
164,406

(4,840,597)

-

-
-

3,738,178
926,375
164,995

(4,829,548)

-

December 31, 2007

December 31, 2006

DUE
       within 1 year    in more than 1 year

DUE
        within 1 year    in more than 1 year

a The amount of 5,480,076 lei represents amounts transferred during d The amount of 164,406 lei represents penalties imposed to the 
2007 to SIF Banat-Crişana for increases of capital at the companies in debtors of SIF for dividends not received in the period 1992-2003. 
the pool (Napomar Cluj, Anteco Prahova, etc), which by the reporting (2006: RON 164,995) The amount of RON 82,977,943 represents the 
date had not completed the registration of the changes with the value of the bank deposits and of the bonds issued by municipalities, 
Trade Registry in the counties of residence. (Balance as at 31.12.2006: due within 1 year, held by SIF Banat-Crişana, recorded in accordance 
RON 5,379,847 ) with CNVM Order no. 75/2005. (2006: RON 62,332,314). The 
b The debtors from dividends not received in the amount of RON adjustments for the impairment of the receivables in the total amount 
5,684,885 include dividends receivable pertaining to the previous of RON 4,840,597 (2006: RON 4,829,548) were made for:
years in the amount of RON 3,776,191 and dividends receivable for - dividends receivables in the previous years in the amount of 
the year 2006 in the amount of RON 1,908,694 (2006:RON 4,457,110) RON 3,776,191 and penalties related to dividends not received in 
c Sundry debtors in the amount of 5,293,344 RON mainly comprise a the amount of RON 164,406,
company (APAPS Bucharest for the amount of RON 3,913,033 RON) - the value of the bonds issued by Vest Metal Oradea not received 
against which there is a litigation underway regarding the investments on maturity in the amount of RON 900,000.
(2006: RON 8,095,714).

PAYABLES

Trade payables
Payables on financial assets
Personnel and social insurance payables
Other taxes
Dividends payable to shareholders
Sundry creditors

TOTAL

g)

h)
i)
j)

103,663

417,278
3,357,556

37,317,565
34,102

41,230,164

103,663

417,278
3,357,556

37,317,565
34,102

41,230,164

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

December 31, 2007

DUE   

 within 1 year from 1 to 5 years

in more 
than 5 years

e Other taxes in the amount of RON 3,357,556 represent mainly 2006 and outstanding from the previous years.(2006: RON 30,791,324)
current tax in the amount of RON 3,284,422 pertaining to the forth g Sundry creditors in the amount of RON 34,102 (2006: RON 746,195) 
quarter of 2007 (2006: RON 376,241). mainly include the amount due to the registry services company 
f The dividends payable to the shareholders in the amount of Depozitarul Central Bucureşti, pertaining to the forth quarter of 2007 
RON 37,317,565 represent dividends payable pertaining to the year maturing in January 2008.

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes to the financial statements
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NOTE 6. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

6.1 General information 
These financial statements are the responsibility of the Company and of the property, plant and equipment has been adjusted by the 
have been prepared in accordance with the Accounting Regulations restatement of the property, plant and equipment recorded according 
conformant with Directive IV of EEC applicable to the authorized to the Romanian Accounting Standards. The value of the financial  
entities, regulated and monitored by the National Commission of assets has been diminished by the adjustments for loss of value.
Securities approved by Order no. 75/2005 of the chairman of the 
National Commission of Securities (Order no.75/2005). The accounting Order no. 75/2005 of chairman of the National Commission of 
regulations conformant with EEC Directive IV approved by Order Securities regarding the approval of the accounting regulations 
no. 75/2005 is applicable together with the Accounting Law conformant with EEC Directive IV applicable to the entities authorized, 
no. 82/1991 (revised and modified). regulated and monitored by the National Commission of Securities 

provides for the preparation of the financial statements at historic 
The financial statements have been prepared at historic cost. The value cost.

NOTE 5. STATEMENT OF RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

6.2 Basis of preparation

6.3 Accounting policies

These financial statements have been prepared in compliance with c) all impairments, irrespective of whether the result of the year is profit 
the accounting principles, on an accrual basis. Thus, the effects of or loss;
the transactions and of other events are recognized when they occur The cut off principle – it involves that all revenues and expenses 
and are recorded in the accounts and reported in the financial corresponding to the financial year for which the reporting is made be 
statements in the respective periods. taken into account irrespective of the date when the amounts were 
The accounting principles used for the preparation of the annual received and the payments were made;
financial statements are the following: The principle of separate evaluation of the elements of assets and 
Going concern – it assumes that the Company will continue to liabilities– according to this principle, each individual element of asset or 
operate normally in a predictable future without being faced with liability;
the impossibility of continuing the activity or without significantly Intangibility – the opening balance of a financial year must correspond 
reducing the activity; to the closing balance of the previous year;
Consistency principle – it involves the application of the same rules Non offsetting principle – the values of the elements that represent 
and norms regarding the evaluation, recording in the accounts and assets cannot be offset with the values of the elements that represent 
presentation of the elements of assets and liabilities, as well as of liabilities, that is the expenses cannot be offset with the income;
the results, by ensuring the comparability in time of the accounting Substance over form – the values of the elements that represent assets information; cannot be offset with the values of the elements that represent 
Prudence principle – the value of each element is determined taking liabilities, that is the expenses cannot be offset with the income;
into account: Materiality principle – any element that has a significant value must be 
a) only the profits recognized until the time of the preparation of the presented distinctly in the annual financial statements. The elements 
financial statements; with insignificant values of the same nature or with similar functions 
b) the predictable obligations and potential losses that arose during must be added, the separate presentation not being necessary.
the reporting period ended or during a previous financial year, if 
such obligations occur between the balance sheet date and the date 
of preparation;

Currency of presentation Going concern
All figures are presented in RON. The nature of the Company business and the result of the current 

economic policies implemented in real operational conditions make it Use of estimates
possible for variations to appear with regard to the future inflows of In order to prepare this half yearly accounting reporting in accordance cash. The administrators believe that the Company will be able to with Order 75/2005, as well as to get information that is not always continue as a going concern in the predictable future and, as a result, available directly from the Company accounts, the Company these financial statements have been prepared based on this principle.management has made estimates based on the best information 
Conversion of the transactions in foreign currencyavailable. Although these individual estimates present a certain 

degree of uncertainty, their general effect on the financial statements The transactions made by the Company in foreign currencies are 
is not material. recorded at the exchange rates ruling at the transaction date. The gains 

PAYABLES

Trade payables
Payables on financial assets
Personnel and social insurance payables
Other taxes
Dividends payable to shareholders
Sundy creditors

TOTAL

g)

h)
i)
j)

101,993

497,908
376,241

30,791,324
746,195

32,513,661

101,993

497,908
376,241

30,791,324
746,195

32,513,661

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

December 31, 2006

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes to the financial statements

DUE   

 within 1 year from 1 to 5 years

in more 
than 5 years
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and losses resulted from settling the transactions in a foreign flows are not enough to cover the net book value of the asset there must 
currency and from the conversion of the monetary assets and be applied a correction which should reflect the loss of value of the fixed 
liabilities expressed in a foreign currency are recognized in the assets.
statement of operations for the year. Impairment of assets
The operations made in foreign currencies considered the official When there are value losses for financial investments adjustments are 
exchange rate of RON ruling as at the date of the operations. made for the value losses in order for these to be revaluated at the 
The profit or loss resulted from foreign exchange and from smallest value given at the date of the balance sheet.
translations of the elements expressed in foreign currency were Value adjustments are recorded in the profit and loss account and they 
recorded in the statement of operations. are separately presented in notes of the accounting reporting, if they are 
RON is not readily convertible outside Romania. As at December 31, not presented separately in the profit and loss account.
2007, the main official exchange rates used were: 2.4564 RON/1 The evaluation at minimum values cannot be further used if the reason 
USD (2006: 2.5676 ) and 3.6102 RON/1 EURO (2006: 3.3817) for which the adjustment was made no longer exists.
Receivables Inventories
Receivables are evaluated on the estimated value to be realized, Inventories are stated at the lower of restated cost or net realizable 
after the adjustments made related to doubtful customers. There value. Cost is determined by the first-in first-out (FIFO) method. Net 
was performed an estimation for doubtful customers based on the realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of 
outstanding amounts from the balance sheet. There were business, less cost of completion and selling expenses.
performed adjustments for doubtful receivables when they were Intangible assetsidentified by recording adjustments for depreciation. 

An intangible asset must be recognized if and only if it is estimated that Other receivables the company will obtain the future economic benefits attributable to the 
These are recorded at the estimated value to be received. asset and the cost of the asset can be evaluated in a reliable manner.
Tangible and intangible assets Expenditure on acquired concessions on land is capitalized and 
Every fixed asset with an acquisition cost over 1,800 RON and an amortized using the straightline method over the contractual duration of 
estimated useful life more than one year is being capitalized. Fixed the concession, but not exceeding 5 years.
assets with a lower cost than 1,800 RON are charged on expense. Expenditure on patents, licences, trademarks is capitalized and 

amortized using the straight-line method over the useful life of these. 
Intangible re not revaluated.1. Cost
The net book value of every intangible asset is reviewed and adjusted Tangible assets were presented on acquisition cost. Subsequent, 
annual from the perspective of the permanent depreciation where this is tangible assets were revaluated, by indexation of the historic cost 
considered to be necessary.with the index based on a Government decision and based on the 

evaluations performed by an ANEVAR accredited evaluator. The portfolio of financial instruments includes:
The plus or minus resulted from the tangible assets revaluation is - Financial investments – classified as financial assets available for sale
being recorded on the debit or credit of the account “Revaluation - Short term financial investments – classified as financial assets available 
reserve”, as the case may be. for transaction.
If the net book value of the asset is decreased as a result of the Financial assets
revaluation, this decrease is being recognized as an expense. Financial assets include: investments and other financial instruments Although, a decrease resulted from revaluation is being discharged held as assets and other non-current receivables.directly on every related revaluation surplus, with the condition that 

Investments and other instruments held as assets include: investments the decrease doesn’t exceed the initial value recorded as surplus 
held as financial assets available for sale, investments held at closed from revaluation of the same asset.
funds, debentures issued by the municipality, state financial – banking The surplus resulted from the revaluation included in equity can be 
companies with due date over than one year.transferred in reserves when the surplus is being realized and taxed.
Other receivables include bank deposits with due date older than one The net book value of the tangible assets was adjusted depending 
year.on the revaluation results, and the surplus was credited in the 

revaluation reserves from equity. Financial assets evaluation
The capital repair expenses are capitalized, if they increase the - Input date - in the company the financial assets are evaluated on 
useful life of the fixed asset or they lead to a material increase of the acquisition cost
asset’s capacity to generate incomes. The minor maintenance and - Output date – from the company the financial assets are evaluated on 
repair expenses are charged on expenses when they are carried out.

input value using weighted average cost method
The elements of tangible assets which are ceased or assigned are 

- Financial year end – the input value is compared with the inventory deleted from the balance sheet together with the related 
value. The differences in minus between the inventory value and net accumulated depreciation. The gain or the loss resulted from such a 
book value is recorded on depreciationprocedure is determined as difference between the obtained 

amount and the net book value and is included in the financial adjustments or value losses.
result. For investments the inventory value or fair value is established based on 
If the net book value of the asset is bigger than the estimated the stipulation of the Code CNVM no. 15/2004.
recoverable amount, the net book value is being decreased at the For listed titles, the fair value is calculated based on the weighted 
level of its estimated recoverable value. average price of the market quotation for the last three months.

For not listed titles, the fair value is established based on the periodical 
2. Depreciation financial reports issued by the Ministry of Finance, depending on the 

control, as it is stipulated in the Code CNVM no. 15/2004. Exception for The depreciation is calculated on cost, using straight line method, on 
this rule are the unquoted titles held by the banking and insurance the estimated useful life of the assets, as follows:
companies, who’s fair value is determined applying the percent of share    YEARS
capital, held by the company of financial investments, to the issuer’s 

Buildings and special constructions  10 - 50 equity.
Plant and machinery    3 - 30 The gains or losses resulted from the transaction of the financial assets 
Fixtures and fittings and other tangible assets    3 - 20 are recognized in the profit and loss account at the moment they 

incurred.Land is no subject to depreciation.
When a financial asset, available for sale, is considered to be 
depreciated, the loss of value will be included in the profit and loss The company has verified the recording value of the assets to avoid 
account of the period when the depreciation incurred.being more than their recoverable value. The fixed assets held and 
The interest gain from holding the titles is recorded as income from used by the company are analysed on the perspective of decreasing 
interests, and the dividends to be received become income from their value every time there is the possibility not to recover the net 
dividends.book value of an asset from the future cash flows. If estimated cash 

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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NOTE 6. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

For listed companies, all the acquisitions and sales of titles which Pensions and other post retirement benefits
implies deduction in a related period, established based on the In the normal course of its business, the Company pays the pension 
regulations or market conventions, are recognized at the moment contributions for its employees to institutions of the Romanian State. 
when the transaction incurred by the Stock Market. The values of the contributions are recorded in the profit and loss 
For not listed companies, the acquisitions of titles are recognized at account in the same period when payroll expenses are recorded. All 
the moment of register at the Commerce Register, and the sales at the the company employees are members of the pension plan of the 
moment of the transaction deduction. Romanian state. The Company does not operate any other pension 

plan or post retirement benefit plan and therefore has no other The management of the company decides the way the classification of 
obligations regarding the pensions. The Company has no obligation to the financial assets will be made at the acquisition date.
offer post retirement benefits to the employees.Short term financial assets include shares acquired for making profit 
Provisionson short term.
Provisions are recognized at the time when the Company has a legal or Short term financial assets evaluation:
implicit obligation resulted from past events, when an outflow of - Input date - in the company the financial assets are evaluated on resources is necessary to settle the obligation and when a reliable acquisition cost estimate can be made with regard to the value of the obligation.

- Output date – from the company are evaluated on input value using Dividends to be distributed
weighted average cost method Dividends which are declared before the balance sheet date are 
- Financial year end - for the depreciation of investments held as recognized as liabilities at the balance sheet date. The dividends 
current assets, when stock count takes place, adjustments for loss of proposed or declared after the balance sheet date are not considered 
value are reflected on the expenditure to be liabilities, but are presented in notes of the financial statements.
Securities accepted for transaction on a controlled market are Financial instruments
evaluated at quoted value of the last day of transactions, and those Financial instruments recorded in the balance sheet include cash and 
not tranzactioned are evaluated at the historic cost less the possible cash equivalents, receivables and commercial liabilities, financial 
adjustments made for losses of value. investments and other long term assets and liabilities. The particular 
Liabilities methods of recognition are presented separately into the accounting
The liabilities are recorded at the nominal value. policies of each of these elements.
Cash and cash equivalents The fair value of financial instruments represents the amount for 

which an instruments can be changed between parties who are willing Cash and cash equivalents in currency are presented in balance sheet 
to conclude a transaction at an objective price. This represents a as at closing exchange rate communicated by Romanian National Bank.
general estimation of the possible value which can never be realized.Foreign exchange differences are recorded on foreign exchange 
The Company is exposed to a lot of variable economical fluctuations, income or foreign exchange loss, as the case may be.
as follows:For the purposes of the cash flow statement, cash and cash 
(a) Exchange rate of RON towards foreign currencies;equivalents comprise cash in hand, bank accounts on sight, letters of 

credit, other short term highly liquid investments and bank overdrafts. (b) Interest rate with influence upon assets and financial liabilities;
In the balance sheet, bank overdrafts are included in borrowings in (c) Depreciation/appreciation of the local currency (RON).
current liabilities.

Cash and cash equivalent, receivables and other current assets, 
Cash equivalents are considered to be short term investments, with suppliers, other obligations, liabilities and borrowings which are 
high level of liquidity, which may be easy to become cash. reflected in the financial statements at fair value, consequence of the 
Income from transactions short term of these instruments. 
All the purchases and sales of titles which imply deduction established The recording of the securities held in companies in the pool is made 
based on the regulations or market conventions, are recognized at the at historic cost diminished by the adjustments for the loss of value 
deduction date of the transaction by Stock Market for the quoted calculated as difference between the book value and the fair value, as 
companies, or by the Commerce Register for unquoted companies. stated by Order no. 75/2005. In the case of the securities held as 

financial assets, fair value is calculated based on the average weighed The incomes from investments are recognized at gross value 
price at the stock exchange calculated per the last 3 calendar months (transaction value), and the rest of the short term investments are 
and in the case of the securities not listed, fair value is calculated on presented at net base (the difference between value of sale and
the basis of the average weighed price according to holding.cost).
In the case of the titles held for speculative purposes, the fair value is Interest income and expense
the value listed on the last day of transaction, according to CNVM 

Interest income is presented periodical (monthly), proportional with Order no. 75/2005.
the revenue, in the profit and loss account for all the financial 

Offseting and barter transactionsinstruments. Interest income includes fixed revenues from financial 
During its activity the Company performs procedures of offsetting, investments and commercial titles, also deductions and premiums 
regularization and changes of titles using the assignment concluded related with treasury titles.
with AVAS (FPS) within the privatization process. The transactions with For interest income with low possibility of cashing, the depreciation or 
such titles, given or receive, are reflected within the reserve accounts,value loss is presented separately on expense. If the reason is no 
according with the accounting legislation.longer reliable, the adjustments for depreciation or value loss are 

decreased or cancelled. Income tax
Commissions and fees Income tax is calculated based on the accounting result, corrected with 

income rate (in force as at closing date of balance sheet) applied on Commissions and fees are recorded at the moment they incur. 
deductible and non-deductible elements.Commissions resulted from negotiation or participation at negotiation 

of transaction, as borrowing, shares or other value titles, the Provisions for taxes
acquisition or sale of the business, are recognized when they are The provision for taxes are make up for future payable amounts owed 
concluded. to state budget, with the condition that the related amounts do not 
Other current incomes and expenditures appear as liability in relation with state.
Other current incomes and expenditures are book kept when they Provision for income tax applies on the temporarily differences 
arise. between tax base of an asset or liability and its NBV as per balance 

sheet. The tax is calculated based on the estimated rates toDividends income
be applied in the moment of asset’s valuation or liability cancelling.Dividends income is recorded when there is established the right for 

receipt of the shareholders and on the values presented into the The provisions for taxes are calculated starting January 1st, 2006 based 
financial statements. on the accounting Regulations of Directive a IV-a a CEE.
Profit per share The Company pays a 16% income tax in 2006 and 2007.
The basic Profit per share is calculated by dividing the profit 
attributable to the joint shareholders by the weighted average number 
of shares pertaining to the period.

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
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Notes to the financial statements

62   SIF BANAT - CRIŞANA     



NOTE 7. INVESTMENTS AND FINANCE RESOURCES

a) Shares Shareholders’ structure as at December 31, 2007 is the following:

                                                 December 31, 2007   6

Share capital                                      548,849,268                 548,849,268
(number of shares)

The share capital of SIF Banat Crisana is in amount of Shareholders’ structure as at December 31, 2006 is the following:
RON 54,884,926.80 being divided into 548,849,268 shares, with 
nominal value of RON 0,1000 and it is resulted from the direct 
subscriptions made upon SIF capital or by changing into shares the 
dividends to be received based on Law no. 55/1995 or Law 
no. 133/1996. As at December 31, 2007 the number of the shares 
was 6,231,848 (2006: 7,599,915).
The shares issued by SIF Banat Crisana are transacted on Bucharest 
Stock Exchange since November 1999. The evidence of the shares b) Debenturesand shareholders is kept by Depozitarul Central S.A. Bucharest.

The Company doesn’t have debentures issued as at December 31, 2007 No legal or individual person can achieve shares in the Company if, as and December 31, 2006.a result of this achievement, the legal or individual person holds 
more than 1% from the total subscribed shares.
As at December 31, 2007 there was no shareholder to hold more 
than 1% of the shares (2006: 0 person).

December 31,  200
Individuals
Legal persons

TOTAL

Individuals
Legal persons

TOTAL

No. of shareholders
6,231,278

570

6,231,848

No. of shareholders
7,559,502

413

7,559,915

No. of shares
304,672,435
244,176,833

548,849,268

No. of shares
329,999,010
218,850,258

548,849,268

Value (RON)
30,467,244
24,417,683

54,884,927

Value (RON)
32,999,901
21,885,026

54,884,927

Percent
55.51%
44.49%

100%

Percent
60.13%
39.87%

100%

NOTE 8. INFORMATION REGARDING EMPLOYEES, ADMINISTRATION, MANAGEMENT
                AND SUPERVISING BODIES 

                                   2007                2006 a) Directors and administrators payroll
During financial year there were no advances or credits grated to Expenses with salaries                          5,126,425                 4,303,706
directors and administrators of the Company, except for the advances Social security contributions               1,614,527                  1,462,058
granted for work travel.

Other expenses related As at December 31, 2007 and December 31, 2006, the Company didn’t 
to employees                     193,988                      205,060 have any insurance contracts of professional responsibility for directors 

and administrators.Expenses with incentives to
The Company doesn’t have obligations regarding pensions for the former employees and administrators
directors and administrators.

as a result of profit realisation*         2,051,930                   1,811,928
TOTAL       8,986,870                  7,782,752 b) Employees

As at December 31, 2007 the Company has 116 employees (2006: 124) 
*As at December 31, 2006, a provision for risks and charges related out of which 109 are permanent employees (2006: 118), and 7 
to the incentives granted to employees and administrators as a result temporarily employees (2006: 6). The average number of employees 
of profit realisation for year 2006 was made. During year 2007, after during 2007 is 105 (2006: 119).
the approval of the financial statements, the provision was reversed In the normal course of its business, the Company pays the pension 
to revenues and the amount was included in expenses with contributions for its employees to institutions of the Romanian State. All 
incentives granted to employees and administrators. employees are members of the pension plan of the Romanian state. The 
The remuneration to employees during 2007 and 2006 was in Company does not operate any other pension plan or post retirement 
amount of RON 5,126,425 and RON 4,303,706, out of which: benefit plan and therefore has no other obligations regarding the 

pensions. The Company has no obligation to offer post retirement 
benefits to the employees.

Employees
Administrators
Directors
Censors
Total

*There is a person who has the title of administrator and director, 
respectively, based on the warrant contract

No of
employees

101
7
9
-

116*

No of
employees

109
7
9
-

124*

Salaries
3,404,939

328,500
1,392,986

-
5,126,425

Salaries
3,066,422

252,000
968,718

16,566
4,303,706

2007 2006

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
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NOTE 9. ANALISYS OF MAJOR FINANCIAL RATIOS

1. Liquidity ratio                                                                           2007 c) Total assets turnover
   Turnover*       =    154,235,449  =                                           0.33

a) Current liquidity ratio    Total assets           474,177,497
   Current assets        =     103,313,496       =                                    2.49

* Turnover represents total revenues from current activity.  Current liabilities              41,569,539
** Average balance of trade receivables comprises of amounts paid by 
SIF Banat-Crişana for increase in the share capital to companies from portfolio 

b) Immediate liquidity ratio (Note 5 a)
   Current assets- Inventories   =    103,306,660   =                           2.49
        Current liabilities                       41,569,539 4. Profitability ratio                                                                                   2007
                                                                           2006
 a) Current liquidity ratio a) Profitability of employed capital 
   Current assets        =     83,639,337       =                                    2.32          Income before payment of 
   Current liabilities            36,078,038        interest and of tax on profit       =        130,773,668    =         28%

              Employed capital***                      467,094,130
b) Immediate liquidity ratio 
    Current assets - Inventories   =    83,626,572    =                          2.32                         2006
        Current liabilities                       36,078,038 a) Profitability of employed capital 

      Income before payment of 
2. Risk ratios - not the case                                       interest and of tax on profit    =             88,183,186    =         23,3%

         Employed capital***                          378,514,361
3. Activity ratio                                            

                                  2007 *** Employed capital refers to Company’s own equity.
a) Days in receivables 
Avg. balance of trade receivables** x 360 = 17,360,189x365= 35days 5. Earnings per share ratio

Turnover*                      182,966,786
a) Earning per share
Basic earning per share is calculated by dividing the net profit attributed Days in trade payables
to the shareholders by the weighted average number of current ordinary 

     Avg. balance of suppliers x 360             = 68,534 x 365 =       12 days shares, less the shares buy backed by the Company during the year. 
  Acquisition of goods, without services  2,034,609 There were no ordinary shares potentially diluted during the year.

                                                                                           2007                      2006b) Intangibles turnover 
Net profit due to shareholders (RON)           122,814,274    83,146,783      Turnover*      =    182,966,786     =                                     0.39
Weighted average number of ordinary  Fixed assets           467,272,327
shares existing during the year                      548,849,268          548,849,268
Profit per basic share 

c) Total assets turnover
(RON per share)                                                           0.22                        0.15

       Turnover*       =    182,966,786  =                                                  0.32
    Total assets              570,585,823

b) Share market price / result per share
* Turnover represents total revenues from current activity.
** Average balance of trade receivables comprises of amounts paid by                                                                                           2007                       2006
SIF Banat-Crişana for increase in the share capital to companies from portfolio 

Average share market price (RON) (I)                     3.3376                    2.5327  (Note 5 a)
Profit per share (RON) (ii)                                         0.2237                    0.1515                                   2006

a) Days in receivables Share market price / result per share (i)/(ii)            14.92                      16.72                                  
Avg. balance of trade receivables** x365 = 23,825,788x365= 56 days 

Turnover*                                           154,235,449

    Days in payables
          Avg. balance of suppliers    x 365    =  61,536 x 365  =      11 days
 Aquisitions of goods, without services  2,104,001

b) Fixed assets turnover 
     Turnover*      =    154,235,449     =                                     0.39
   Fixed assets           390,538,160

 

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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a) Company presentation profit or share premium) revenues which are not taxable, and 40% 
represents incomes from yield financial investments (2006: 34%).

Private Ownership Fund 1 Banat-Crişana was incorporated as a joint As a result, for the calculation of the income tax, the weighted income 
stock company in 1992 based on Law 58/1991. Societatea de tax rate of 16% was used.
Investiţii Financiare Banat–Crisana was incorporated based on Law 
no. 133/1996 by reorganization and transformation of FPP into SIF 

e) The turnover on activities divisions and on geographical marketsand it is a joint-stock company functioning based on Law 31/1990. 
SIF’s depositing company, was ABN AMRO BANK during January - 

The turnover includes total revenues from the current activity. The most June 2005, and starting with July 2005, is ING Bank NV Amsterdam, 
important part in total revenues is held by revenues from financial assets Bucharest Branch, and the registering services company is 
and yield financial investments.Depozitarul Central SA Bucharest

SIF Banat – Crişana is located in Arad, 35A Calea Victoriei, Arad f) Subsequent events
county, code 310158, phone 0257 234 167, fax: 0257 250 165. Trade 
Register Number J02/1898/1992, and Fiscal Code 2761040 There were no significant subsequent events after December 31, 2007 

and December 31, 2006.
The company’s object of activity is: 

- making financial investments for maximizing the value of own
g)  Deferred incomeshares in conformity with the legal regulations in force;

- investments portfolio administration and exercising all rights                                                                     December 31,    December 31, 
associated to the invested instruments;                  2007                   2006
- other secondary and contiguous activities, in conformity with the                                                                                         339,375          3,564,377
legal regulations in force. 

As at December 31, 2007, deferred revenues represent amounts from 
liquidation of different portfolio companies for which the liquidation 

b) Information regarding the Company’s relationships with process was not finalized.
branches, associates or other entities in which the Company 

As at December 31, 2006, deferred revenues refer mainly to sales of holds participations
shares from unquoted companies, based on direct sale contract. 

As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the Company’s According to the direct sale contract, the revenue is recognized in the 
management classified all the portfolio activity titles as financial profit and loss account when the amount is received. The amount was 
assets (financial assets available for sale) and short term financial recorded as revenue in March 2007.
investments (financial assets hold for transaction). Thus, taking into 

          h) Paid installments within a leasing contractconsideration the company’s object of activity, as at December 31, 
2007 and December 31, 2006 the Company does not have in its As at December 31, 2007 and December 31, 2006, the Company had no 
portfolio investments in entities which may be classified as operational or financial leasing contracts.
branches, associated entities or entities in which strategic 
participations are held.

          i) Financial leasing – not the case
However, for motivating the management of the entities in which 
the Company holds shares, for obtaining improved financial           j) Audit fees
performances, the Company concluded management contracts with The Company concluded a financial audit contract in 2007 for auditing 
the entities in which significant participations are held. the financial statements related to 2006 and review of the financial 

statements prepared as at June 30, 2007. The total amount paid during c) Conversion bases used for expressing assets and liabilities 
2007 related to this contract was of RON 71,273.elements in local currency, revenues and expenses initially 

showed in foreign currency
         k) Discounted bills of exchange not due yet

The Company’s transactions in foreign currency are recorded at the 
As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the Company had no exchange rate valid on the transaction day. The gains and losses 
bills of exchange.resulted from the settlement of transactions in foreign currency and 

from conversion of monetary assets and liabilities expressed in 
foreign currency, are recognized in the profit and loss account. These           l) Reimbursable amounts for liabilities
balances are converted into RON using the year end exchange rate As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the Company had no 
communicated by National Bank of Romania existing at the balance liabilities to be reimbursed.
sheet date.

          m) Contingent liabilities and granted commitments
d) Information related to income tax Purchase contracts for investments in tangibles and financial assets

• As at December 31, 2007 the tangible and intangible assets in The fiscal profit related to the year ended at December 31, 2007 and 
progress amounted to RON 69,186 (December 31, 2006: 0).December 31, 2007 is presented below:

• As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the company had 
 no purchase contracts for raw materials, materials and spare parts.

December 31,  December 31, • As at December 31, 2007 the Company had purchase contracts for 
                                   2007                   2006 financial assets, for which advance payments were made in amount 

of RON 5,480,076 (2006: RON 5,379,847) included in the balance as Accounting profit                                         130,773,668         88,183,186
at December 31, 2007 (Note 5).Non deductible expenses                             23,018,498         39,991,090 

• As at December 31, 2007 the Company had no subscription contracts Non taxable revenues                                (103,242,827)     (96,137,350)
to the share capital of other companies (2006: RON 0) (Note 5).

Other fiscal deductions                                                   -                            -
Taxable profit                50,549,339    32,036,926

          n) Received commitments
Tax rate         16%                 16%

As at December 31, 2007, there were no received commitments.
Current income tax                                         8,087,894           5,125,908 
Other facilities                   (128,500)             (89,505)

          o) Assets or liabilities related to more than one element from the 
Current income tax owed                 7,959,394            5,036,403                     balance sheet – not the case.

Income tax rate in 2007 is 16% (2006: 16%). Approximate 34% 
(2006: 40%) from the Company’s turnover comes from financial 
assets (dividends and share capital increases from reserves from net 

NOTE 10. OTHER INFORMATION

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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NOTE 11. PORTFOLIO STRUCTURE

As at December 31, 2007 the portfolio structure of the Company was as follows:

As at December 31, 2006 the portfolio structure of the Company was as follows:

Description
Securities accepted for transaction on controlled
market or on alternative system of transaction;
 - available for sale
 - held for transaction
Total 
Securities not accepted for transaction on controlled market
 or on alternative system of transaction;
Credit instruments issued by the Central Public Administration;
Credit instruments issued by the Local Public Administration;
Bonds of the commercial companies with securities accepted 
for transaction on controlled market
Shares and bonds of closed commercial companies 
with securities not accepted for transaction on controlled market
Other assets or financial instruments
 

Description
Securities accepted for transaction on controlled
market or on alternative system of transaction;
 - available for sale
 - held for transaction
Total 
Securities not accepted for transaction on controlled market
 or on alternative system of transaction;
Credit instruments issued by the Central Public Administration;
Credit instruments issued by the Local Public Administration;
Bonds of the commercial companies with securities accepted 
for transaction on controlled market
Shares and bonds of closed commercial companies 
with securities not accepted for transaction on controlled market
Other assets or financial instruments
 

Book value of
aquisition

349,699,136*
8,770,418**
358,469,554

207,178,619*
-

170,626

5,165,094

-
500,000

 
571,483,893

Book value of
aquisition

336,608,426*
7,814,448

344,422,874

175,406,678*
-

247,613

15,192,900

-
500,000

 
535,770,065

Market or 
reimbursable value

1,618,889,139
9,985,348

1,628,874,487

327,702,153
-

170,626

5,165,094

-
814,410

 
1,962,726,770

Market or 
reimbursable value

1,149,785,264
9,613,283

1,159,398,547

306,829,661

247,613

15.192,900

-
750,187

 
1,482,418,908

Differences
±

1,269,190,003
1,214,930

1,270,404,933

120,523,534
-
-

-

-
314,410

 
1,391,242,877

Differences
±

813,176,838
1,798,835

814,975,673

131,422,938

-

-

-
250,187

 
946,648,843

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

TOTAL

TOTAL

* Balance sheet position „investments and other financial ** Securities held for transaction are presented at acquisition value. The 
instruments held as assets” includes available securities for sale adjustment for the value loss as at December 31, 2007 amounts to 
accepted for transaction on a controlled market and securities not RON 1,262,239. 
accepted for transaction on a controlled market, presented at book 
value or at acquisition value decreased by the adjustment for the In conformity with the legislation in force the depositing services for the 
value loss established as at December 31, 2007, in total amount of assets held by the Company were insured by ING Bank NV Amsterdam, 
RON 102,147,293 coming from record of the value loss established Bucharest Branch.
as the difference between the greater book value and the fair value 
determined according to CNVM Regulation no. 15/2004 (Note 1)

As at December 31, 2007, the portfolio structure depending on the 
investments in the share capital of companies from SIF portfolio 
was as follows:

* Balance sheet position „investments and other financial value loss established as at December 31, 2006, in total amount of RON 
instruments held as assets” includes available securities for sale 133,206,751 coming from restatement of opening balances and from 
accepted for transaction on a controlled market and securities not record of the value loss established as the difference between the 
accepted for transaction on a controlled market, presented at book greater book value and the fair value determined according to CNVM 
value or at acquisition value decreased by the adjustment for the Regulation no. 15/2004 (Note 1)

% investment
Over 50%
Between 20-50%
Under 20%
Total

No. of companies
37
88

226
351

Percentage in
total portfolio

24.43%
11.62%
63.95%

100%

Book value
136,065,574

64,679,350
356,132,830
556,877,754

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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NOTE 12. BANK DEPOSITS

As at December 31, 2007, the Company had the following bank deposits:

DESCRIPTION
DUE DATE DUE DATE

DEPOSIT AMOUNT INTEREST RATE
DATE

PERCENT IN 

TOTAL 

INTEREST
BANK

BANCPOST
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR
BCR

BCR
BCR
BCR

BCR
BCR

BCR

BCR
BCR

BCR
BCR
BCR

BCR

BCR

BCR

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

ING Bank

Procredit Bank

Procredit Bank

Transilvania
Transilvania

Transilvania

Transilvania
Transilvania

Transilvania
Transilvania
Transilvania

Transilvania

 <60 days

122,062

270,000

708,735

70,000
100,000
500,000

1,500,000

3,270,797

 >60 days

3,000,000

150,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

5,000,000
3,000,000
7,950,000

5,500,000
6,500,000

1,700,000
850,000

5,200,000

500,000

629,232

4,700,000

3,000,000

5,000,000

3,500,000

3,500,000
76,679,232

VALUE

8,504.17
11.02

1,906.25

154,050.00

154,050.00

77,025.00

77,025.00

77,025.00

77,025.00

77,025.00

77,111.11

77,111.11

77,111.11

77,111.11

77,111.11

77,111.11

77,111.11

77,111.11
1,026.00

307,847.22
8,450.00

193,781.25

15,888.89
18,777.78

45,933.06

20,895.83
110,500.00

196.87
41,102.74
18,018.45

108.89

252.78

1,263.89

3,208.33
366,600.00

91,250.00
307,847.22

10,111.11
10,111.11

2,839,706.74

SET UP

19/12/07
31/12/07

01/11/07

15/01/07
15/01/07

15/01/07
15/01/07
15/01/07

15/01/07
15/01/07
19/01/07

19/01/07
19/01/07

19/01/07

19/01/07
19/01/07

19/01/07
19/01/07
14/12/07

21/03/07
19/12/07

06/09/07

19/12/07
19/12/07

17/08/07
05/09/07
21/09/07

28/12/07
13/01/07

20/08/07

24/12/07
19/12/07

19/12/07

21/12/07
15/01/07

08/08/07

21/03/07

19/12/07

19/12/07

MATURITY

18/06/08
31/12/07

06/01/08

10/01/08
10/01/08

10/01/08
10/01/08
10/01/08

10/01/08
10/01/08
17/01/08

17/01/08
17/01/08

17/01/08

17/01/08
17/01/08

17/01/08
17/01/08
23/01/08

18/03/08
17/04/08

04/09/08

18/05/08
17/06/08

14/08/08
03/09/08
19/09/08

02/01/08
10/01/08

19/08/08

02/01/08
03/01/08

06/01/08

06/01/08
10/01/08

04/03/08

18/03/08

17/07/08

18/08/08

0.29%
0.00%

0.07%

5.32%
5.32%

2.66%
2.66%
2.66%

2.66%
2.66%
2.66%

2.66%
2.66%

2.66%

2.66%
2.66%

2.66%
2.66%
0.04%

10.64%
0.29%

6.70%

0.55%
0.65%

1.59%
0.72%
3.82%

0.01%
1.42%

0.62%

0.00%
0.01%

0.04%

0.11%
12.67%

3.15%
10.64%

0.35%
0.35%
100%

%

7.85
3.25

7.50

7.90
7.90

7.90
7.90
7.90

7.90
7.90
8.00

8.00
8.00

8.00

8.00
8.00

8.00
8.00
8.00

7.75
7.80

7.50

8.00
8.00

7.10

7.50
7.50

2.50

8.50

8.25

7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
7.50
7.75
8.00
8.00

ACCOUNT SYMBOL

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

TOTAL

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes to the financial statements

  SIF BANAT - CRIŞANA   67



As at December 31, 2006, the Company had the following bank deposits:

DESCRIPTION
DUE DATE DUE DATE

DEPOSIT AMOUNT INTEREST RATE
DATE OF

PERCENT  IN 

TOTAL 

INTEREST
BANK

ALPHA BANK

BCR

BCR

BCR

BCR

BCR

BCR

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

BRD

ING Bank

ING Bank

Procredit Bank

Procredit Bank
Transilvania

Transilvania
Transilvania
Transilvania

Transilvania
Transilvania

Transilvania

Transilvania
Transilvania

 <60 days

1,900,000

700,000
400,000

1,095,000
500,000

920,000

655,000
500,000

100,000

500,000

15,300,000
150,000

22,720,000

 >60 days

180,000
7,000,000

1,400,000
700,000

2,000,000

400,000

1,250,000

500,000

2,000,000
1,500,000

500,000
780,000

2,150,000

500,000

615,000

900,000
2,500,000

100,000

1,000,000
1,750,000

27,725,000

VALUE

1,836.49
78,604.17

11,970.00

2,177.78
1,620.00

27,066.67
3,368.75

21,866.67

7,068.83
2,986.11
5,670.00

2,657.78
26,225.69

10,490.28

41,961.11
31,470.83

10,490.28
16,364.83
34,877.78

1,100.76
2,800.00

5,604.79

1,647.86
1,122.92

3,208.33
10,106.25
28,072.92

37,400.00
333.33

1,122.92

24,222.22
25,265.63

480,781.98

SET UP

13/11/06

13/11/06

04/12/06

18/12/06

14/12/06

06/10/06

11/12/06

14/11/06

04/12/06

07/12/06

30/10/06

19/12/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

02/10/06

20/10/06

21/12/06

04/12/06

13/11/06

20/12/06

13/11/06

04/12/06

13/11/06

13/11/06

21/12/06

22/12/06

13/11/06

14/09/06

30/10/06

*

MATURITY

14/01/07

14/01/07

14/01/07

21/01/07

23/01/07

05/03/07

10/06/07

14/01/07

14/01/07

15/01/07

21/01/07

24/01/07

01/03/07

16/08/07

23/08/07

23/08/07

28/08/07

04/09/07

19/10/07

04/01/07

10/01/07

12/01/07

19/02/07

07/01/07

07/01/07

14/01/07

14/01/07

18/01/07

21/01/07

22/01/07

13/06/07

24/10/07

*

0.4%
16.3%

2.5%

0.4%
0.3%

5.6%
0.7%
4.6%

1.5%
0.6%
1.2%

0.6%
5.5%

2.2%

8.7%
6.5%

2.2%
3.4%
7.3%

0.2%
0.6%

1.2%

0.3%
0.2%

0.7%
2.1%
5.8%

7.8%
0.1%

0.2%

5.0%
5.3%

100%

%

7.60
8.25

8.10

8.00
8.10

8.00
8.25
8.20

8.30
8.60
8.10

8.00
8.30

8.30

8.30
8.30

8.30
8.30
8.00

5.50
7.20

8.35

8.15
8.25

8.25
8.25
8.25

8.00
8.00

8.25

8.00
8.25

ACCOUNT SYMBOL

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON
TOTAL

NOTE 12. BANK DEPOSITS (continued)
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Revenues from financial investments  
Revenues from short term financial investments 
(interest for bonds - short term financial investments)
Revenues from long term receivables

2Revenues from disposal of financial investments 
Revenues from commissions related to working and services
Foreign exchange gains
Interest revenues
Revenues from reactivated receivable and sundy debtors
Revenues from own work capitalized

3Revenues from provisions 
Other revenues
 - from research studies
 - rental and royalty income 
 - from sundry activities
 - from subsidies 
 - from other revenues
 - from discounts received
 - from other financial revenues
Revenues from subsidies for
extraordinary events and other similar
TOTAL REVENUES 

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

62,000,540

-
-

73,230,681
-

3,397
6,126,617

-
-

40,989,924

-
71,543

-
-

291,720
-

252,364

-
182,966,786

62,369,217

-
-

54,052,762
-

442
4,912,938

-
-

32,729,579

-
66,392

140
-

103,979
-
-

-
154,235,449

NOTE 13. STRUCTURE OF GROSS REVENUE Year ended at
December 31,  2007

Year ended at
December 31,  2006

1Revenues from financial investments include revenues from short term financial investments in total amount of RON 4,684,189 
dividends in total amount of RON 38,868,260 (2006: RON 34,427,480) (2006: RON 1,498,159).
and increases in share capital from share premium or reserves 

3constitute from net profit made by the companies from SIF portfolio   Revenues from provisions include revenues from adjustments for 
in total amount of RON 23,132,280 (2006: RON 27,941,737). value loss of financial assets and impairment of current assets in total 

amount of RON 38,794,359 (2006: RON 28,132,487) and revenues 
2 Revenues from disposal of financial investments include the from provisions in amount of RON 2,195,565 (2006: RON 4,597,092),
revenues from disposal of financial assets in total amount of RON representing the reversal of the provisions for incentives granted to 
68,546,492 (2006: RON 52,554,603) and the gains from disposal of employees and administrators for profit realization.

NOTE 14. STRUCTURE OF EXPENSES Year ended at
December 31,

2007

Year ended at
December 31,

2006

Losses related to receivables from investments
Losses on disposal of financial investments

4Expense with commissions and fees 
Expenses from foreign exchange differences
Interest expenses
Bank commissions and similar charges
Losses from receivables and sundry debtors

5Expenses with depreciation and provisions 
Expenses with external services:

- maintenance and repair expenses
- royalties and rental expenses
- insurance premiums
- research studies
- protocol, promotion and advertising
- transport of goods and personnel
- travel expenses
- postage and telecommunications
- other third party services
- other expenses
- discounts granted
- other financial expenses

Other taxes, duties and similar expenses
Other expenses

- consumables
- materials in the form of small inventory
- materials not stored
- electricity, heating and water
- externally contracted manpower
- salaries
- social security contributions

Expenses related to natural disasters and other extraordinary events
Income tax
Other taxes not shown above
TOTAL EXPENSES

-
24,301,153

2,830,851
33,350

48
30,816
59,141

12,971,816

99,965
29,754
38,972

-
226,295

2,513
107,134
221,067
335,950
234,576

-
1,233,643

164,793

82,813
25,608
51,948

124,042
-

7,372,343
1,614,527

-
7,959,394

-
60,152,512

-
15,332,504

2,310,807
197,107

-
34,276

2,665,603
35,413,248

170,263
17,953
24,585

-
268,629

1,560
98,588

434,211
413,573

98,337
-

280,959
196,133

100,620
40,613
43,098

126,844
-

6.320,694
1,462,058

-
5,036,403

-
71,088,666

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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NOTE 14. STRUCTURE OF EXPENSES (continued)

4 5
 Expenses with commissions and fees include the commissions owed Expenses with provisions and amortisation include expenses with 

to depositing companies, registry services companies, commission of adjustment for value loss of financial assets and of current assets in 
0.1% over the net assets owed to CNVM, financial investment services amount of RON 7,745,952 (2006: RON 32,829,675), expenses with 
companies for the transactions made, audit fees, fees for court provisions in amount of RON 4,806,580 (2006: RON 2,195,565) and 
officers and other expenses with commissions and fees. expenses with amortisation of property, plant and equipment in 

amount of RON 419,284 (2006: RON 388,008).

NOTE 15. CASH AND CASH EQUIVALENT

December 31,  December 31,
                                   2007                   2006

Cash and bank accounts

Bank accounts           111,577              375,338
Petty cash                               1,655                  4,387
Cheques to be received                   -          -
Treasury advances and other values                                    7,580               12,740

Total Cash and bank accounts                                                    120,812            392,465

Bank accounts                           79,950,029        50,445,000
Deposit certificates                -                    -
Less deposits with residual maturity greater than 3 months               (41,329,232)   (10,880,000)
Total debentures and liquid investments (Note 12)                                                38,620,797     39,565,000

Debentures and investments                                 769,599                     -
Speculative investments                              8,770,419       7,814,448
Less debentures and investments with residual maturity greater than 3 months                                              -                         -
Total debentures and liquid investments                 9,540,018         7,814,448

Total cash and cash equivalent                           48,281,627        47,771,913

As at December 31, 2007, there is no restricted cash at bank accounts.

NOTE 16. RESERVES

December 31, 2007

December 31, 2006

Gross amounts

Gross amounts

Net amounts

Net amounts

Income tax 
provisions

Income tax 
provisions

Note 2 (a)

Note 2 (a)

A  legal reserves
B  reserves from investments/shares value 
    acquired for free
C  reserve from revaluation of non-current assets
D  other reserves – fiscal facilities
E  other reserves – own founds
F  reserves representing surplus realised from
    reserves from revaluation
G retained earning
Total

A  legal reserve
B  reserves from investments/shares
    value acquired for free
C  reserve from revaluation of non-current assets
D other reserves – fiscal facilities
E  other reserves – own founds
F  reserves representing surplus realised from
    reserves from revaluation
G retained earning
Total

10,976,985

306,354,496
6,328,433

19,832,945
102,298,502

190,493
(103,384,386)

342,597,468

10,976,985

307,931,982
-

6,463,060
19,832,945
53,121,230

55,866
(103,384,386)

294,997,682

-

(49,016,719)
(1,012,549)
(3,173,271)

-

-
-

(53,202,539)

-

(49,269,117)
-

(1,034,089)
(3,173,271)

-

-

(53,476,477)

10,976,985

257,337,777
5,315,884

16,659,674
102,298,502

190,193
(103,384,386)

289,394,929

10,976,985

258,662,865
-

5,428,971
16,659,674
53,121,230

55,866
(103,384,386)

241,521,205

As at December 31, 2007, the Company’s reserves in total amount of RON 392,779,315 (2006: RON 344,905,591), as well as the retained earning in total 
amount of RON 103,384,386 (2006: RON103,384,386) included:

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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A. Legal reserves, in total amount of RON 10,976,985 (2006: D. Other reserves – fiscal facilities in amount of RON 16,659,674 
RON 10,976,985), are made in accordance with Law 31/1990 by (2006: RON 16,659,674), The provision for the tax on profit related to 
allocating 5% from the accounting profit (calculated according to these reserves in total amount of RON 3,173,271 (2006: RON 
Romanian accounting standards) until when the reserve fund reaches 3,173,271) was deducted from the gross value of these reserves in 
the level of 20% of the share capital. During year 2006 the level of total amount of RON 19,832,945 (2006: RON 19,832,945) and was 
20% of the share capital was reached. computed using a rate of 16%, in force starting with January 1, 2005.

B. Reserves constituted from the amount of the titles and shares E. Reserve constituted as financing source, in total amount of 
acquired for free from the companies in which the Company has RON 102.298.502, is constituted based on the BOD approval (2006: 
investments, in total amount of RON 257,337,777 (2006: RON 53.121.230). 
RON 258,662,865), The provision for the profit tax related to these F. Surplus reserve from revaluation reserves in amount of reserves in total amount of RON 49,016,719 (2006: RON : 49,269,117) RON 190,493 (2006: RON 55,866) represent the revaluation reserve was deducted from the gross value of the reserves in total amount of related to disposal of tangible assets.RON 306,354,496 (2006: RON 307,931,982) and was computed using 
a rate of 16%, in force starting with January 1, 2005. G. Retained earning in amount of RON -103,384,386 (2006: RON -

103,384,386) represent the retained earning from the adoption for C. Revaluation reserves in total amount of RON 5,315,884 (2006: RON the first time of IAS, less IAS 29 in amount of RON 5,437,415 (2006: 5,428,971) represents the net revaluation value of the buildings, RON 5,437,415) and the unfavourable retained earning coming from established in accordance with legislation in force, Revaluation the application of the Accounting Regulation in conformity with IV-th reserve represents the difference from the gross value in amount of Directive of the Economic European Communities in amount of RON 6,328,433 (2006: RON 6,463,060) and the provision for tax on RON - 108,821,801 (2006: RON -108,821,801).deferred income related to revaluation in amount of RON 1,012,549 
computed using a rate of 16% (2006: RON 1,034,089).

During 2006 and 2007 the Company had no trade transactions with there are no financing transactions with related parties, other than 
related parties and taking into consideration the nature of its activity, investments in their share capital.

a. Foreign currency risk risk mainly include the receivables from the current activity. These are 
presented at the net value, less the provision for doubtful receivables. The foreign currency risk represents the risk of fluctuation of a 
The Company’s management constantly and closely monitors the financial instrument’s value following the variation of the exchange 
exposure to credit risk, in order not to suffer losses following focusing rate.
of the loan in a specific sector or activity.During year 2007, the Company had transactions in local currency 

d. Liquidity risk(RON) and foreign currency. The Romanian currency had fluctuations 
in comparison with the foreign currencies, EURO and USD (in the first Liquidity risk, named also as financing risk, represents the risk for a 
10 months RON appreciated itself and at the end of the year it company to have difficulties in accumulating funds to respect the 
depreciated) and the result of the current activity during 2007 was engagements regarding the financial instruments.
exposed to negative influences due to the foreign exchange risk. The Company monitors the evolution of the liquidities level to fulfill 
The financial instruments used give the possibility of maintaining the its obligations at the date these become due. The assets and liabilities 
value of monetary assets held in RON, by making investments and are analysed based on the remaining period till the contractual due 
receiving interest based on maturity date. dates in Note 5 Statements of receivables and payables.

The Company did not perform any transaction with derivatives during e. Cash flow risk
2006 and 2007. The cash flow risk represents the risk of size fluctuation of the future 

b. Interest rate risk cash flows associated to a monetary financial instrument. For 
example, in case of a financial instrument with fluctuating rate, this The interest rate risk represents the risk of fluctuation of a financial 
kind of fluctuations will result in an effective interest rate change for instrument’s value due to the variation of the market interest rates.
the financial instrument, usually without modifying its fair value.

The interest rate risk is composed by the risk of fluctuation recorded 
By the nature of its activity, the Company is not exposed to a major in the value of a financial instrument as an effect of the variation of 
risk of modifying the estimated cash flows, both from financial the interest rate and the risk of differences between the maturity 
instruments and interest rate fluctuation.date of the carrying interest financial assets and the maturity date of 

f. Fair valuethe carrying interest liabilities used for financing the respective 
assets. Accounting values of the following financial assets and liabilities 

estimates reliably their fair values: cash, receivables and payables, The period when the interest rate of a financial instrument is stable 
short term borrowings and dividends to be paid.indicates the exposure of the interest rate risk. The financial 

instruments are carrying interest at the market rate, therefore it is g. Derivatives incorporated in the 
considered that the difference between the fair value and book value     host financial instruments
is immaterial.

There are derivatives incorporated in the host financial instruments, 
The Company’s financial assets are mainly in stable currency, which as term exchange contracts, incorporated in contracts concluded by 
have interest rates with immaterial variation.  the Company for purchases of tangible assets, contracts nominated in 

c. Credit risk other currencies than the local currency (RON) and than the reporting 
currency used by the entities which are part of the respective The credit risk represents the risk for one of the participants to a 
contracts. As at December 31, 2006 and December 31, 2007 the financial instrument not to fulfill an obligation, fact that determines 
Company did not have any contracts which incorporate term the other part to register a financial loss.
exchange contracts.The financial assets which expose the Company to potential credit 

NOTE 16. RESERVES (continued)

NOTE 17. THIRD PARTY TRANSACTIONS

NOTE 18. FINANCIAL RISKS

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)
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Banca Comercială Română  
Vrancart
Banca Transilvania
BancPost
Banca Română pentru Dezvoltare   
Mechel Câmpia Turzii
Biofarm
Mopal
Mittal Steel Hunedoara 
Ario Bistriţa   
Gaz Vest
Napomar
Turbomecanica

Total    

BCR Arad
Banca Transilvania   
BRD
Banc Post
Procredit Bank
ING Bank
Alpha Bank
Total 

NOTE 19. CONCENTRATION OF EXPOSURE

NOTE 20. CONTINGENT LIABILITIES

a. Bank deposits
As at December 31, 2007, the Company’s bank exposure was as follows:

b. Financial assets
As at December 31, 2007, the Company’s exposure towards the companies in which it had financial assets, analysed based on the 
book value, was as follows:

41.9%
27.4%
24.7%

3.7%
1.4%
0.9%
0.0%

100%

24.0%
44.2%
27.0%

0.0%
2.2%
2.2%
0.4%

100%

8.54%
8.54%
7.91%
6.57%
5.94%
4.79%
4.26%
3.63%
2.66%
2.34%
1.89%
1.86%
1.84%

60.77%

9.29% 
8.45%
5.46% 
7.15%
6.26%
5.22%
3.56%
3.94%
2.89%
1.64%
2.05%
1.70%
2.00%

59.61% 

33,492,062
21,870,000
19,750,000

3,000,000
1,129,232

708,735
-

79,950,029

12,100,000
22,300,000
13,595,000

-
1,115,000
1,155,000

180,000
50,445,000

47,548,125
47,539,908
44,058,249
36,589,701
33,066,133
26,689,605
23,699,859
20,197,562
14,803,060
13,023,941
10,506,800
10,383,000
10,226,242

338,332,185

47,548,125
43,245,693
27,958,902
36,589,701
32,067,834
26,712,803
18,210,542
20,197,562
14,803,060

8,373,940
10,506,800

8,689,893
10,226,242

305,131,097

Client

Client

Percentage from
total deposits 

Percentage from  
total deposits

Percentage from 
 total assets

Percentage from 
total assets

Amounts as at
December 31, 

2007

Amounts as at
December 31, 

2006

Amounts as at
December 31, 

2007

Amounts as at
December 31, 

2006

Litigations litigation could be unfavorable and that is why a provisions was 
made for the value of the shares initially held in SC Celrom SA • As at December 31, 2007, the Company was involved in 208 
Drobeta Turnu Severin. (Note 2).litigations in courts. Of the 208 litigations, SIF Banat–Crisana SA is 

plaintiff in 182 litigations and defendant in 26 litigations. Most of • Other litigations in court regard the insolvency procedure in 
the litigations have as purpose cancellations of decisions of the which SIF Banat Crisana is either creditor or shareholder of the 
general meetings of shareholders of companies in the pool (54 companies faced with the insolvency procedure.
litigations) and recoveries of dividends (22 litigations). During 2007, • The last category of files consists of the litigations in which SIF 
65 files were solved. Banat Crisana SA is defendant in files regarding claims under Law 

The purpose of the decisions of the general meetings of shareholders no. 10/2001 or other normative acts the regulate the reinstatement 
attacked in court is mainly increases or decreases of the share capital, of the property right over assets of commercial companies in which 
spin-offs or dissolutions, as well as the sale of company assets in SIF Banat Crisana is or has been shareholder.
violation of the law and social interest. The Company decided to take The Company management considers that the result of these 
legal action as the decisions of the general meetings of shareholders litigations will not generate loss and that is why no provision was 
had been taken in disregard of the legal provisions and articles of made for these litigations.
association in what concerns the legal and statutory formalities 
regarding the convening and holding the general meetings, the 

Taxationpreference right in increasing the share capital, but also the excessive 
exertion of the rights of the majority shareholders, etc The tax system in Romania is under development and is subject to 

various interpretations and to constant changes, which may The Company considers that the result of these litigations will not 
sometimes be retroactive. Although the tax due for a transaction generate loss and that is why no provision for these litigations have 
might be minimum, penalties might be significant, because they been made.
might be computed at transaction value, and they can reach 0.1% per • As at December 31, 2007, the Company had a legal action against day plus penalties. In Romania, the fiscal year stays open for AVAS further to ascertaining the absolute nullity of the contract of 
verifications during 5 years.assignment of shares in the amount of 3,912,930 lei to SC Celrom 

SA Drobeta Turnu Severin, concluded between AVAS and the 
Company.          Granted securities
As at the date of preparation of these financial statements, the trial As at December 31, 2007, the Company did not have any collateral 
against AVAS for offsetting the shares lost in court, is in the stage of deposits.
appeal with the Bucharest Court of Appeal in the file no. 
5063/3/2006 with the hearing term 20.02.2008.

The company management considers that the result of this 

for the years ended December 31, 2007 and December 31, 2006
(all amounts are expressed in RON, unless specified otherwise)

Notes to the financial statements
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Report on the Financial Statements control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of  accounting estimates made by 1 We have audited the accompanying financial statements 
management, as well as evaluating the overall of  Societatea de Investitii Financiare Banat-Crişana S.A. 
presentation of  the financial statements.(“the Company”), which comprise the balance sheet as 

at 31 December 2007, and the income statement, 
statement of  changes in equity and cash flowstatement 5 We believe that the audit evidence we have obtained is 
for the year then ended, and a summary of  significant sufficient and appropriate to provide a basis for our 
accounting policies and other explanatory notes, audit opinion.
presenting the following:
· Net assets/Total equity and reserves: 467,094 K RON Opinion
· Profit/loss for the year: 122,814 K RON, profit

6 In our opinion, the accompanying financial 
Management’s Responsibility for the Financial Statements statements present fairly, in all material respects, the 

financial position of  Societatea de Investitii 
Financiare Banat- Crisana S.A as of December 31, 2 Management of  the Company is responsible for the 
2007, and its financial performance and its cash flows preparation and fair presentation of these financial 
for the year then ended, in accordance with the statements in accordance with the requirements of  the 
requirements of  the Romanian Accounting Standards, Romanian Accounting Standards, which comprise 
which comprise Accounting Law no. 82/1991, as Accounting Law no. 82/1991, as revised, and Order of  
revised, and Order of  the National Commission of the National Commission of  Securities no.75/2005, 
Securities no. 75/2005 and as described in the and as described in the accounting policies presented in 
accounting policies presented in the notes to the the notes to the financial statements. This responsibility 
financial statements.includes: designing, implementing and maintaining 

internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of  financial statements that are free from Emphasis of  Matter
material misstatement, whether due to fraud or error; 
selecting and applying appropriate accounting policies; 7 Without qualifying our opinion, we draw attention to 
and making accounting estimates that are reasonable in Note 6.3 to the financial statements, which explains 
the circumstances. the accounting policy applied by the Company as at 

January 1, 2006, with regard to the presentation and 
Auditors’ responsibility evaluation of  the titles held. According to this 

accounting policy, the Company classifies the titles as 
“long term securities” and presents that at historic 3 Our responsibility is to express an opinion on these 
cost, less any possible adjustments for loss of  value. financial statements based on our audit.
The evaluation of  the loss of  value is made in 

We conducted our audit in accordance with the accordance with Regulation15/2004 issued by the 
Auditing Standards issued by the Romanian Chamber National Commission of Securities, namely, by 
of  Financial Auditors and the International Auditing comparing the historic cost with the value of  the 
Standards. Those standards require that we comply with average weighed price of  the listing at the Stock 
ethical requirements and plan and perform the audit to Exchange per the last 3 calendar months for the titles 
obtain reasonable assurance whether the financial listed and, respectively, with the quota of  the net 
statements are free from material misstatement. adjusted asset for the securities not listed. If  the titles 

had been reclassified as short term securities, for the 
4 An audit involves performing procedures to obtain listed titles, any possible losses of  value would have 

audit evidence about the amounts and disclosures in the been determined by comparing the historic cost with 
financial statements. The procedures selected depend the listing value for the last day of  the transaction. 
on the auditor’s judgment, including the assessment of  
the risks of  material misstatement of  the financial 8 Further to the Decision by the National Commission 
statements, whether due to fraud or error. In making of  Securities no. 2482 dated December 3, 2007, the 
those risk assessments, the auditor considers internal Company is to prepare for the year 2007 – apart from 
control relevant to the Company’s preparation and fair the standalone financial statements – also 
presentation of  the financial statements in order to consolidated financial statements, destined for other 
design audit procedures that are appropriate in the users than the institutions of  the state. The Company 
circumstances, but not for the purpose of  expressing an will issue these consolidated financial statements 
opinion on the effectiveness of  the Company’s internal within the term set by the laws in effect.

Independent Auditor’s Report
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Independent Auditor’s Report

Other Matters Report on conformity of  the Administrators’ Report 
with the Financial Statements 

9 This report is made solely to the Company's 
shareholders, as a body. Our audit work has been In accordance with the Order of  the National 
undertaken so that we might state to the Company's Commission of  Securities no. 75/2005, Section 9, article 
shareholders those matters we are required to state to 9.1, point 2, we have read the Administrators’ Report. 
them in an auditor's report and for no other purpose. The said report is not part of  the financial statements. In 
To the fullest extent permitted by law, we do not accept the Administrators’ Report we have not identified any 
or assume responsibility to anyone other than the financial information which is not in accordance, in all 
Company and the Company's shareholders as a body, material respects, with the information presented in the 
for our audit work, for this report, or for the opinion accompanying financial statements.
we have formed.

10 The accompanying financial statements are not 
intended to present the financial position, results of  
operations and a complete set of  notes to the financial 
statements of  the Company in accordance with 
accounting principles and practices generally accepted 
in countries and jurisdictions other than Romania. Deloitte Audit SRL
Accordingly, the accompanying financial statements are Bucharest
not designed for those who are not informed about March 12, 2008
Romanian legal and statutory requirements.
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CALENDAR FINANCIAR | FINANCIAL CALENDAR

Rapoartele anuale pentru 2004, 2005, 2006 şi 2007 sunt disponibile 
în format .pdf la adresa www.banat-crisana.com, secţiunea Informaţii  
investitori > Rapoarte > Rapoarte periodice

2004, 2005, 2006 and 2007 annual reports are available for download at
www.banat-crisana.com, Investor Relations > Reports > Periodical reports

SIF BANAT-CRIŞANA are ca preocupare constantă 
punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor 
riguroase şi de calitate referitoare la activitatea şi 
rezultatele Societăţii, conform celor mai bune 
practici de piaţă.

Calendarul de comunicare financiară agreat cu 
BVB respectă termenele de raportare dispuse de 
reglementările CNVM.

SIF BANAT-CRIŞANA is committed to providing 
accurate and timely information to the public in 
accordance with the best market practice. 

The financial calendar agreed with the Bucharest 
Stock Exchange complies with the reporting 
requirements set forth by the Romanian National 
Securities Commission Regulations.

15 februarie 2008 
Prezentarea rezultatelor financiare preliminate la 31 decembrie 2007 

23 / 24 aprilie 2008 
Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2007

25 aprilie 2008 
Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2007

12 mai 2008 
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 martie 2008 

14 august 2008 
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2008 

10 noiembrie 2008 
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2008 

Preliminary results 2007

Annual General Meeting

Annual financial statements 2007

First quarter results 2008

Half year financial statements 2008

Third quarter results 2008
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Ian. Feb. Mar. April Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

0,51 mn

2 mn

3 mn

4 mn

5 mn

6 mn

7 mn

8 mn

9 mn

10 mn

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Volume tranzacţionate 
Volumes traded

RONpreţ SIF1 | SIF1  price volume  tranzacţionate | volumes of shares traded

RON 4,44 
9.439.100 acţiuni|shares

184.200 acţiuni|shares

RON 2,66 

RON 3,4546 
RON 3,4894 

ACŢIUNILE SIF1 | SIF1 SHARES

ACŢIUNILE SIF1 ÎN 2007 | SIF1 SHARES IN 2007

ACŢIUNILE SIF BANAT-CRIŞANA, simbol SIF1, sunt 
listate din 1 noiembrie 1999 la categoria I a Bursei 
de Valori Bucureşti. Acţiunile SIF-urilor nu intră în 
calculul indicilor BET, BET-C sau ROTX, fiind incluse 
într-un indice special, BET-FI (Bucharest Exchange 
Trading Investment Funds), care reflectă evoluţia 
preţului celor cinci societăţi de investiţii 
financiare. Ponderea titlului SIF1 în BET-FI era de 
17,95% la finalul anului 2007.

Acţiunile SIF1 s-au bucurat de o atenţie deosebită 
din partea investitorilor, încă de la debutul 
tranzacţionării lor la BVB înregistrându-se valori 
mari de titluri tranzacţionate, menţinându-se în 
topul lichidităţii la bursă.

SIF BANAT-CRIŞANA SHARES, ticker SIF1, have 
been listed on the first tier of Bucharest Stock 
Exchange since November 1, 1999. The shares 
issued by SIFs are not included in the calculation 
of BET and BET-C indices, instead being included 
in a special index, BET-FI (Bucharest Exchange 
Trading Investment Funds), exclusively dedicated 
to financial investment companies. The weight of 
SIF1 share in BET-FI was of 17.95% at the end of 
2007.

Investors showed great interest in SIF1 shares 
ever since the shares began trading on Bucharest 
Stock Exchange, recording large trading volumes 
and ranking in the top positions of liquid stocks on 
BSE.

SIF1 vs. BET-C, BET-FI, ROTX

rentabilitatea SIF1 
SIF 1 return

rentabilitatea BET-C 
BET-C return

rentabilitatea BET-FI 
BET-FI return

rentabilitatea ROTX 
ROTX return

150% 150%

140% 140%

130% 130%

120% 120%

110% 110%

100% 100%

90% 90%

80% 80%

70% 70%

Ian. Feb. Mar. April Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

rentabilitate relativă la 3 ian. 2007 | return relating to Jan. 3, 2007
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ACŢIUNILE SIF1 | SIF1 SHARES

La data de 31 decembrie 2007 erau în circulaţie 
548.849.268 acţiuni, reprezentând numărul total 
al valorilor mobiliare emise de Societate.

Creşterea de preţ în 2007 a fost de 1%, de la un 
curs mediu de 3,4546 lei în prima zi de 
tranzacţionare a anului, la un curs mediu de 
3,4894 lei în ultima zi de tranzacţionare a anului. 
Preţul maxim atins de titlul SIF1 în 2007 a fost de 
4,44 lei/acţiune, în data de 24 iulie, iar preţul 
minim a fost de 2,66 lei/acţiune, în data de 6 
martie 2007. Lichiditatea titlului SIF1 a fost 
ridicată, în anul 2007 tranzacţionându-se în total 
351.617.996 acţiuni reprezentând 64 % din totalul 
acţiunilor emise, mai mult cu 45% faţă de totalul 
acţiunilor tranzacţionate în anul 2006. 
Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 
1.948,41 milioane lei în data de 21 decembrie 
2007, ultima zi de tranzacţionare a anului 
(calculată la preţul mediu).

La finalul anului 2007, persoanele juridice 
reprezentau 44,49% din acţionariatul Societăţii, 
faţă de 39,87% în anul 2006.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
24 aprilie 2008 a hotărât ca din profitul net al 
exerciţiului financiar 2007 de 122,81 milioane lei, 
suma de 38,42 milioane lei să se distribuie ca 
dividende, însemnând un dividend brut pe acţiune 
de 0,07 lei. Dividendele cuvenite pentru anul 2007 
se vor achita în numerar acţionarilor înregistraţi la 
data de 14 mai 2008.

Potrivit hotărârilor adoptate de AGA şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale, plata 
dividendelor se efectuează într-un interval de 
maximum şase luni de la data AGA care a aprobat 
dividendul (24 aprilie 2008). Dividendele se 
plătesc prin: mandate poştale, viramente bancare 
sau direct la casieriile Societăţii, în funcţie de 
numărul acţiunilor deţinute sau de opţiunile 
exprimate de acţionari.

Detalii pe www.banat-crisana.com> Informaţii 
investitori.

At December 31, 2007, there were 548,849,268 
shares issued and outstanding, representing  
Company’s total share capital.

In 2007, the rise in share price was of 1%, from an 
average rate of  RON 3.4546 on the first trading 
day to an average rate of RON 3.4894 at year-end. 
SIF1 record price was of 4.44 RON/share as of July 
24, 2007, while the lowest price in 2007 was of 
2.66 RON/share as of March 6. In 2007, the share 
liquidity was high, 351,617,996 shares being 
traded, representing 64% of the total issued 
shares, by 45% higher than in 2006. SIF1 market 
capitalization was of RON 1,948.41 mn as of 
December 21, 2007, the last trading day of the 
year (calculated at the average price).

At year-end 2007, the legal persons in the 
shareholders structure represented 44.49% 
compared to 39.87% in the previous year.

SIF Banat-Crişana Annual General Meeting of 
shareholders held on April 24, 2008 approved the 
amount of RON 38.42 mn to be allocated as 
dividends from the net profit of RON  122.81 mn 
for 2007 fiscal year, representing gross 0.07 RON 
per share. 2007 due dividends will be paid in cash 
to the entitled shareholders registered as of 
May 14, 2008.

In accordance with the resolutions adopted by the 
shareholders’ general meeting and the legal 
provisions, dividends will be paid in no more than 
six months from the date of the general meeting 
that approved the dividend.  Dividends are paid 
by mail, bank transfers or directly at Company’s 
headquarters or branch offices depending on the 
number of stocks held or shareholders options. 

For more information regarding dividend 
payment, please visit www.banat-crisana.com>  
Investor relations.

PRINCIPALII INDICATORI AI ACŢIUNII SIF1 | SHARE KEY FIGURES

Preţ SIF1 [lei] 
    minim 
    maxim 
    închidere, sfârşit de an 
PER
PEG
Profit pe acţiune [lei] 
Preţ / VUAN 
Dividend [lei/acţiune] 
Randamentul dividendului [%] 
Capitalizare bursieră [mil. lei] 

| SIF1 share price [RON]
| low
| high

| closing price year end

| EPS [RON/share]
| Price / Net Asset Value 

| Dividend [RON/share]
| Dividend yield [%]

| Market capitalization [RON mn]

2005

0,845
2,48
2,45

26,66
1,06

0,0918
1,37
0,05
2,04

1.335

2006

1,67
3,32
3,26

21,52
0,33

0,1514
1,18
0,06
1,84

1.763

2007

2,66
4,44
3,55

15,85
0,33

0,2240
0,96
0,07
1,97

1.948

2004

0,43
0,88
0,83

11,31
0,67

0,0734
0,74
0,05
6,02
453
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CONDUCEREA SOCIETĂŢII | COMPANY’S MANAGEMENT

SIF BANAT-CRIŞANA are ca organ suprem de 
conducere adunarea generală a acţionarilor 
(AGA).  Societatea este administrată de către un 
Consiliu de Administraţie ai cărui membri sunt 
aleşi de AGA. Actualul Consiliu de Administraţie a 
fost ales de Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din 23 aprilie 2005 pentru un mandat 
de patru ani. Conducerea executivă a Societăţii 
este reprezentată de Conducătorii Societăţii, care 
sunt desemnaţi de Consiliul de Administraţie în 
persoana Preşedintelui - Director General,  
Directorului General Adjunct Dezvoltare şi  
Directorului General Adjunct Operaţiuni şi au fost 
avizaţi de CNVM în luna ianuarie 2006.

SIF BANAT-CRIŞANA’S supreme management 
body is the general meeting of shareholders. The 
Company is managed by a Board of Directors 
elected by the general meeting of shareholders. 
The current Board of Directors was elected for a 
4-year term on April 23, 2005. Company’s 
effective management is ensured by the Executive 
Management Board, appointed by the Board of 
Directors, consisting of the Chairman and CEO, the 
Deputy General Director - Development and the 
Deputy General Director - Operations  and they 
were validated by the Romanian National 
Securities Commission in January 2006.

IOAN CUZMAN
PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL
CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ZOLTAN HOSSZU

ADMINISTRAŢIE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE 

 | MEMBER OF THE BOARD

IOAN MOŞ 

ADMINISTRAŢIE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE 

 | MEMBER OF THE BOARD

IONUŢ PĂTRĂHĂU

ADMINISTRAŢIE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE 

 | MEMBER OF THE BOARD

PAVEL BELEAN
MEMBRU AL CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE | MEMBER OF THE BOARD

EMIL CAZAN
VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE  | VICE CHAIRMAN

ION STANCU

ADMINISTRAŢIE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE 

 | MEMBER OF THE BOARD

CARMEN DUMITRESCU
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
DEZVOLTARE
DEPUTY GENERAL DIRECTOR 
DEVELOPMENT

GABRIELA GRIGORE
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
OPERAŢIUNI
DEPUTY GENERAL DIRECTOR 
OPERATIONS
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CONDUCEREA SOCIETĂŢII | COMPANY’S MANAGEMENT

Ioan CUZMAN

economist, doctor în Economie
Deţine funcţia de preşedinte-director 
general al SIF Banat-Crişana din 
1997, având o bogată experienţă în 
management şi analiza valorilor 
mobiliare. Este conferenţiar 
universitar la Universitatea de Vest 
Vasile Goldiş din Arad, disciplina 
Analiza Economico-Financiară  

PhD in Economics
Holds the position of chairman and 
chief executive officer since 1997, 
having an extensive experience in 
management and stock analysis. 
Senior Lecturer at the Vasile Goldiş 
West University of Arad, Department 
of Economical-Financial Analysis.

Zoltan HOSSZU

avocat
Membru CA din 1997
A fost senator între 1990 -1996. Este 
membru al Baroului de Avocaţi Arad, 
deţinând un cabinet privat de 
avocatură în Arad.  

.

lawyer
Member of the Board since 1997. 
Former senator from 1990 to 1996. 
He is a member of Arad Bar 
Association, having a private legal 
office in Arad.

Ion STANCU

economist, doctor în Economie
Membru CA din octombrie 2003
Are o îndelungată carieră 
universitară, în prezent prorector al 
ASE Bucureşti. Este membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din 
România, membru al Societăţii 
Universitare de Cercetări Financiare, 
Tilburg - Olanda, profesor asociat la 
Universitatea din Geneva.

.

PhD in Economics
Member of the Board since October 
2003, having a successful academic 
career, being presently Vice Rector at 
the Academy of Economic Studies in 
Bucharest. He is a member of the 
Romanian Financial Auditors’ 
Chamber, a member of the 
University Association of Financial 
Research, Tilburg, Holland and 
associate professor at the University 
of Geneva.

Emil CAZAN

economist, doctor în Economie
Membru CA din 2001, fiind specialist 
în management, marketing 
internaţional, evaluare şi proceduri 
de lichidare a societăţilor comerciale. 
Este prorector  al Universităţii de 
Vest Timişoara şi profesor titular la 
Facultatea de Ştiinţe Economice, 
disciplinele Management general şi 
Analiza diagostic şi evaluarea 
afacerilor. 

PhD in Economics
Member of the Board since 2001, 
being an expert in management, 
international marketing, company 
valuation and winding up 
procedures. Vice Rector of the West 
University of Timişoara and senior 
professor at the Faculty of Economics 
of Timişoara, Departments of 
General Management, Diagnosis 
Analysis and Business Valuation.

Ioan MOŞ

inginer 
Membru CA din 1997, având  
o bogată experienţă în management. 
A deţinut poziţii de conducere la 
Institutul de Cercetare şi Încercări de 
Vagoane Arad, consilier judeţean în 
cadrul Consiliului Judeţean Arad.  

Msc in Engineering
Member of the Board since 1997, 
having a long experience in 
management, holding leadership 
positions at the Wagon Research and 
Design Institute in Arad, member of 
Arad county council.

Carmen DUMITRESCU

inginer, MBA
Coordonează elaborarea şi 
monitorizarea planului financiar al 
Societăţii şi programele de 
dezvoltare organizaţională. Are în 
subordine Departamentul Economic, 
Direcţiile Dezvoltare, IT şi Juridică, 
Biroul Relaţia cu Acţionarii şi 
Serviciul Administrativ.  Activează în 
organizaţie din 1993 (din perioada 
FPP I). Ocupă poziţia de director 
general adjunct din 1999.

Msc in Engineering, MBA
Oversees the corporate financial 
planning and the corporate 
development programs, having 
leadership responsibilities for 
business process and control, 
finance, legal, strategy, information 
technology and public relations. Ms 
Dumitrescu joined the Company in 
1993 (since the period of the former 
Private Ownership Fund I). She was 
named deputy general director in 
1999.

Pavel BELEAN

economist, doctor în Contabilitate
Membru CA din aprilie 2005. Între 
1997 şi 2005  a fost cenzor al 
Societăţii. Are o bogată experienţă în 
domeniul contabilităţii şi fiscalităţii. 
Este profesor universitar la 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, 
şeful catedrei de Contabilitate  
Finanţe.

BA in Economics, PhD in Accounting
Member of the Board since April 
2005, former company auditor of SIF 
Banat-Crişana between 1997 and 
2005. He has a wide experience in 
accounting and taxation system. He 
is a professor at the Aurel Vlaicu 
University of Arad, head of 
Accounting Finance Department.

Ionuţ PĂTRĂHĂU

economist, MBA
Membru CA din 2005, fiind specialist 
în management şi piaţa de capital.
Este director general adjunct şi 
membru în consiliul de administraţie 
al Băncii Transilvania şi preşedinte al 
BT Securities.  

BA in Economics, MBA
Member of the Board since 2005, 
being an expert in management and 
capital market. He is deputy general 
director and a member of the Board 
of Banca Transilvania, and president 
of BT Securities.

Gabriela GRIGORE

economist
Coordonează activitatea de investiţii 
şi de administrare a activelor 
financiare. Are în subordine 
Departamentele Gestiune Portofoliu, 
Tranzacţii şi Cercetare. Activează în 
organizaţie din 1992 (din perioada 
FPP I). Ocupă poziţia de director 
general adjunct - operaţiuni din 
2004.

BA in Economics
Oversees the investment activity and 
the management of financial assets, 
having overall responsibilities for 
portfolio management, trading and 
research. Ms Grigore joined the 
Company in 1992 (since the period 
of the former Private Ownership 
Fund I). She was named deputy 
general director - operations in 2004.
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GLOSAR | LIST OF TERMS

AGA 
AGOA Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
AGEA Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

BET (BUCHAREST EXCHANGE TRADING) este un indice 
de preţ ponderat cu capitalizarea free floatului celor mai 
lichide 10 companii listate pe piaţa reglementată BVB 
BET-C (BUCHAREST EXCHANGE TRADIING - INDICE 
COMPOZIT) este indicele compozit al pieţei BVB; reflectă 
evoluţia preturilor tuturor companiilor listate pe piaţa 
reglemetată BVB, Categoria I şi II, cu excepţia SIF-urilor. 
BET-C este un indice de preţ ponderat cu capitalizarea 
de piaţă a companiilor din componenţa sa

BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – INVESTMENT 
FUNDS) reflectă tendinţa de ansamblu a preţurilor SIF-
urilor 

BNR Banca Naţională a României 

BVB Bursa de Valori Bucureşti
CA Consiliul de Administraţie

CREDITE SUBPRIME  Credite ipotecare de risc ridicat
CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
DATA DE ÎNREGISTRARE este data calendaristică stabilită 
de AGA, care serveşte la identificarea acţionarilor asupra 
cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de 
înregistrare trebuie să fie ulterioara datei întrunirii 
adunării generale.
DATA DE REFERINŢĂ este data calendaristică stabilită de 
consiliul de administraţie, care serveste la identificarea 
actionarilor care participă la AGA. Data de referinţă 
trebuie să fie ulterioară publicării convocării AGA

DEPOZITAR o bancă autorizată de CNVM să desfăşoare 
activităţi de depozitare

EMITENT persoană juridică ce în condiţiile legii a emis, 
emite sau intentionează să emita valori mobiliare

EU15 Ţările din Uniunea Europeană care au adoptat 
moneda Euro

EU27 Ţările membre UE

IFVF Instrumente financiare cu venit fix (titluri de stat, 
obligaţiuni corporatiste sau municipale, depozite 
bancare sau certificate de depozit)

IPO Ofertă publică primară iniţială de acţiuni 

IT Tehnologia informaţiei
PEG Price vs. Earnings Growth se calculează ca raport 
între indicele P/E şi rata de creştere a profitului pe 
acţiune

ROA Rentabilitatea economică, calculată ca raportul 
dintre profitul net şi capitalurile proprii

ROE Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii, 
calculată ca raport între profitul brut şi activele totale

RON Lei noi
ROTX (Romanian Traded Index) este un indice de preţ 
ponderat cu capitalizarea free floatului şi reflectă în timp 
real mişcarea acţiunilor „blue chip” tranzacţionate la 
BVB. 

SOCIETATE DE REGISTRU O societate pe acţiuni 
autorizată de CNVM să desfăşoare activităţi de registru 
pentru societăţile deţinute public şi pentru alţi emitenţi
SOCIETATE DE TIP ÎNCHIS Societate comercială care nu 
îndeplineste condiţiile pentru a fi calificată drept 
societate deţinută public

SOCIETATE DEŢINUTĂ PUBLIC O societate comercială pe 
acţiuni constituită prin subscripţie publică sau o 
societate ale cărei valori mobiliare au facut obiectul unei 
oferte publice regulat promovate şi încheiate cu succes
VUAN Valoarea unitară a activului net 

Adunarea Generală a Acţionarilor AGM Annual General Meeting
BET (BUCHAREST EXCHANGE TRADING) is the first index 
developed by BVB, is the reference index for the BVB 
market. BET is a free float weighted capitalization index 
of the most liquid 10 companies listed on the BVB 
regulated market

BET-C (BUCHAREST EXCHANGE TRADING - COMPOSITE 
INDEX) is the composite index of BVB market. It is a 
market capitalization weighted index. BET-C reflects the 
price movement of all the companies listed on the BVB 
regulated market, Ist and IInd Category, excepting the 
SIFs 
BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – INVESTMENT 
FUNDS) as the first sectorial index launched by BVB, 
BET-FI is reflecting the price movements of the 
investment funds (SIFs) traded on the BVB regulated 
market. BET-FI is a free float weighted capitalization 
index 
BNR National Bank of Romania 
BSE Bucharest Stock Exchange

CNVM Romanian National Securities Commission
DEPOSITORY a bank holding funds or marketable 
securities, under a specific agreement
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization
EPS Earnings per share
GDP Gross domestic product  is a measure of the results 
of economic activity. It is the value of all goods and 
services produced less the value of any goods or services 
used in producing them. The calculation of the annual 
growth rate of GDP volume allows comparisons of 
economic development both over time and between 
economies of different sizes, irrespective of changes in 
prices. Growth of GDP volume is calculated using data at 
previous year’s prices. 

IPO Initial public offering
PEG (Price vs. Earnings Growth) a ratio used to 
determine a stock's value while taking into account 
earnings growth

RECORD DATE  is the date set by the Annual General 
Meeting to identify the shareholders eligible to receive 
dividends or other rights and who will be affected by the 
resolutions of the Annual General Meeting. The record 
date is subsequent to the Annual General Meeting with 
at least 10 days
REFERENCE DATE is the date set by the Board of 
Directors to identify the shareholders who are entitled 
to attend and vote at the Annual General Meeting. The 
reference date is announced in the notice for the Annual 
General Meeting
REGISTRAR an institution responsible for keeping 
records of shareholders
ROA Return on asets

ROE Return on equity
ROTX (ROMANIAN TRADED INDEX) is a free float 
weighted capitalization index and reflects in real time 
the price movement of “blue chip” companies traded on 
the BVB market. 
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CONTACT | CONTACT DETAILS

ALBA - IULIA DEVA
Str. Regele Carol nr. 1 Str. 22 Decembrie nr. 37A
Alba-Iulia 510095, Alba Deva 330166, Hunedoara 
tel | fax: 0040258 812 842 tel | fax: 0040254 233 537
e-mail: albaiulia@banat-crisana.com e-mail: deva@banat-crisana.com

BAIA MARE ORADEA
Bd.  Traian nr. 3 Piaţa Independenţei nr. 49
Baia Mare 430211, Maramureş Oradea 410067, Bihor  
tel | fax: 0040262 223 362 tel | fax: 0040259 437 706  
e-mail: baiamare@banat-crisana.com e-mail: oradea@banat-crisana.com

BISTRIŢA SATU MARE
Str. General Grigore Bălan nr. 23    Str. Mareşal Averescu nr. 3, ap. 37 
Bistriţa  420094, Bistriţa-Năsăud Satu Mare 440042, Satu Mare 
tel | fax: 0040263 218 551 tel | fax: 0040261 710 756 
e-mail: bistrita@banat-crisana.com e-mail: satumare@banat-crisana.com

BUCUREŞTI TIMIŞOARA
Bd. Regina Elisabeta nr. 54 Str. Gheorghe Lazăr nr. 36 
Bucureşti, sector 5, 050014 Timişoara 300385, Timiş 
tel | fax: 004021 311 16 47 tel | fax: 0040256 204 954
e-mail: bucuresti@banat-crisana.com e-mail: timisoara@banat-crisana.com

CLUJ - NAPOCA ZALĂU 
Piaţa Muzeului nr. 1 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11 
Cluj - Napoca 400019, Cluj Zalău 450041, Sălaj 
tel | fax: 0040264 593 400 tel | fax: 0040260 616 580
e-mail: cluj@banat-crisana.com e-mail: zalau@banat-crisana.com

SUCURSALE | BRANCH OFFICES

SEDIUL CENTRAL | HEADQUARTERS

SIF BANAT - CRIŞANA 
Calea Victoriei nr. 35A 
Arad, 310158, România

tel: 0040 257 234 473 
fax: 0040257 250 165
e-mail: sifbc@banat-crisana.com 
web: www.banat-crisana.com

Relaţia cu investitorii 
tel: 0040 257 250 181 
fax: 0040 257 304 450
e-mail: strategie@banat-crisana.com 

| Investor Relations

Arad

Bucureşti
ROMANIA
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