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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Informaţii Privind Societatea
• S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”) a fost înfiinţată la 28 decembrie 2005 

ca societate pe acţiuni care funcţionează ca o societate de investiţii de tip închis.

• Fondul este înregistrat la Registrul Comerţului Bucureşti, având număr de înregistrare J40/21901/2005 şi cod
unic de înregistrare 18253260.

• Obiectivul investiţional al Fondului este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în 
principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti.

• Administratorul Unic este Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti
(“FTIML” sau “Administratorul Fondului”), începând din septembrie 2010.

Date privind acţiunile (la 30 iunie 2011)

Simbol BVB1 FP

Preţ pe acţiune2 Lei 0,5350

Intervalul de preţ3 Lei 0,4800–Lei 0,6750

VAN/Acţiune4 Lei 1,1754

Discount 54,5%

Valoare nominală/Acţiune Lei 1,0000

Număr de acţiuni 13.778.392.208

Acţiuni ce corespund capitalului subscris şi vărsat 13.756.955.963

Structura acţionariatului5 (la 30 iunie 2011)

Categorii de acţionari %

Ministerul Finanţelor Publice 18,90

Persoane fizice române 37,02

Acţionari instituţionali străini 27,33

Persoane fizice nerezidente 8,69

Acţionari instituţionali români 7,42

Acţiuni proprii6 0,49

Acţiuni aferente capitalului subscris şi nevărsat7 0,15

Numărul acţionarilor la 30 iunie 2011 era de 9.888.

Date de Contact
Adresa:     Strada Buzeşti nr. 78-80 (etaj 7), Sector 1, 
                   Cod Poştal 011017, Bucureşti, România.  

Web:          www.fondulproprietatea.ro 

E-mail:       investor.relations@fondulproprietatea.ro

Telefon:     +40 21 200 9600

Fax:           +40 21 200 9631/32

1. Bursa de Valori Bucureşti (“BVB”)

2. Sursa: BVB, preţ de închidere la 30 iunie 2011

3. Sursa: BVB, pentru perioada 25 ianuarie–30 iunie 2011

4. La 30 iunie 2011

5. Sursa: Depozitarul Central 

6. 67.678.300 acţiuni achiziţionate de Fond prin răscumpărare

7. Acţiuni neplătite de Ministerul Finanţelor Publice
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Prezentare Generală
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
Administrator Unic şi Manager al SC Fondul Proprietatea SA vă prezintă rezultatele Fondului pentru prima
jumătate de an care s-a încheiat la 30 iunie 2011, cu un profit net neauditat de 543,1 milioane Lei (jumătatea 
de an încheiată la data de 30 iunie 2010: 210,5 milioane Lei) şi capitaluri proprii totale de 12.789,5 milioane Lei
(31 decembrie 2010: 12.139,3 milioane Lei). Fondul a raportat către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
(“CNVM”) la 30 iunie 2011 o valoare a activului net (“VAN”) de 16.171,2 milioane Lei sau 1,1754 Lei per
acţiune (o creştere de 5,5% faţă de valoarea de la 31 decembrie 2010). 

Evoluţia pozitivă a valorii activului net al Fondului Proprietatea în primele şase luni ale anului 2011, a fost
corelată cu evoluţia favorabilă a Bursei de Valori Bucureşti care s-a reflectat în aprecierea valorii societăţilor
listate din portofoliul Fondului. În plus, noile investiţii făcute de către Fond în prima jumătate a anului 2011 
au avut o contribuţie importantă la performanţa pozitivă a valorii activului net.

Discountul preţului acţiunii faţă de valoarea activului net a fost de 54,5% la 30 iunie 2011. De la data listării
Fondului la BVB, discountul a fluctuat între 41,6% şi 59,6%. 

Tabelul de mai jos sumarizează poziţia financiară a Fondului:

Semestrul încheiat Anul încheiat
Note la 30 iunie 2011 la 31 decembrie 2010 Variaţie %

Total capitaluri proprii (miliarde Lei) a 12,8 12,1 +5,8

Valoarea activului net (miliarde Lei) b 16,2 15,3 +5,5

Valoarea activului net pe acţiune (Lei) b 1,1754 1,1124 +5,7

Randamentul total al valorii activului net c +8,4% —

Preţul pe acţiune (Lei) 0,5350 —

Randamentul total al preţului acţiunii c, d -12,7% —

Preţul pe acţiune – maxim e 0,6495 —

Preţul pe acţiune – minim e 0,4850 —

Dividendul brut declarat (Lei pe acţiune) f 0,03141 0,0816

Discountul preţului faţă de valoarea activului net 54,5% —

Sursa: Franklin Templeton Investments şi BVB

Note:

(a) Întocmit în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate.

(b) Întocmit în conformitate cu reglementările CNVM.

(c) Calculat cu dividende reinvestite.

(d) Pentru perioada de la data listării 25 ianuarie şi până la 30 iunie 2011.

(e) Preţuri de închidere cotate de BVB.

(f) Dividendul declarat în 2010 care includea profitul ambilor ani 2008 şi 2009.
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VAN (calculată conform reglementărilor CNVM) este mai mare decât valoarea capitalurilor proprii (calculate
conform standardelor româneşti de contabilitate) în principal datorită metodologiilor diferite folosite pentru
evaluarea activelor financiare, aşa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Reglementările CNVM Standardele româneşti de contabilitate

Valori mobiliare listate evaluate la preţurile de închidere evaluate la cost mai puţin ajustările pentru 
ale pieţei pierderi de valoare

Valori mobiliare nelistate evaluate conform celor mai recente evaluate la cost mai puţin ajustările pentru 
sau nelichide situaţii financiare (proporţional cu pierderi de valoare

pachetul de acţiuni deţinut) sau 
folosind tehnicile de evaluare 
la valoarea justă
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Evenimente Semnificative

Listarea la BVB

Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti în data de 25 ianuarie 2011. Câteva dintre beneficiile
rezultate în urma acestui eveniment au fost:

• Fondul Proprietatea a devenit emitentul cu cel mai mare free-float de pe BVB, respectiv 6,0 miliarde Lei 
(1,4 miliarde EUR)8, ceea ce face ca acţiunile sale să fie cele mai lichide la BVB. 

• Capitalizarea BVB a crescut cu 8,2 miliarde Lei (1,9 miliarde EUR) în urma listării Fondului. 

• Marii investitori străini pot, investind în acţiunile Fondului tranzacţionate la BVB, să aibă acces la o expunere
unică asupra unor companii româneşti cheie prin intermediul portofoliului Fondului Proprietatea.

• 4,6 miliarde de acţiuni ale Fondul Proprietatea au fost tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti în primele
şase luni după listarea Fondului. Acestea reprezintă echivalentul a 33% din capitalul Fondului. Valoarea tuturor
tranzacţiilor cu acţiunile Fondului a depăşit 2,6 miliarde Lei, în timp ce numărul total de tranzacţii de la data
listării Fondului a atins 70.0009. 

• Listarea Fondului a dus la triplarea valorii medii zilnice a tranzacţiilor în comparaţie cu 2009 şi 2010, 
cu o valoare medie zilnică de peste 47% din valoarea totală tranzacţionată la BVB: de departe cea mai
tranzacţionată acţiune10. 

Media zilnică a tranzacţiilor (milioane RON)

Preţul pe acţiune (RON) 

8. Sursa: Depozitarul Central la data de 30 iunie 2011 şi BVB 

9. Sursa: BVB pentru perioada 25 ianuarie 2011–30 iunie 2011

10. Sursa: BVB la 30 iunie 2011

Fondul Proprietatea SIF Oltenia SIF Moldova OMV Petrom Banca Transilvania BRD- Groupe SG Transgaz Transelectrica
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Relaţiile cu investitorii

Unul dintre obiectivele cheie ale Administratorului Fondului este creşterea vizibilităţii Fondului către o bază mai
amplă de investitori internaţionali. În plus faţă de prima teleconferinţă privind rezultatele trimestriale pentru
analişti şi investitorii instituţionali din luna mai, Administratorul Fondului a organizat două evenimente majore
pentru investitori: o zi românească în Londra, organizată în colaborare cu Bursa de Valori Bucureşti, şi un road-
show extins în principalele centre financiare din Europa şi Statele Unite ale Americii. Prin aceste iniţiative,
Administratorul Fondului doreşte să consolideze comunicarea cu investitorii, şi să utilizeze feedback-ul primit,
precum şi restul informaţiilor dobândite pentru a îmbunătăţi înţelegerea generală a oportunităţilor din cadrul
portofoliului Fondului.  

Programul de răscumpărare

În efortul de a creşte valoarea pentru acţionari, Administratorul Fondului a început deja un program de răscumpărare
care permite Fondului să îşi răscumpere propriile acţiuni de pe piaţă. Fondurile de tip închis utilizează un astfel
de instrument pentru a-şi cumpăra acţiunile din piaţă şi pentru a majora cota de deţinere relativă a fiecărui investitor.
Răscumpărarea acţiunilor cu un discount semnificativ înseamnă că Fondul cumpără active sub valoarea lor justă,
acest lucru având un efect pozitiv asupra valorii activului net pe acţiune după anularea acestora.

Există anumite condiţii impuse de programul de răscumpărare al Fondului:

• Fondul poate achiziţiona un procent de până la 10% din acţiunile aflate în circulaţie până la data 
de 1 martie 2012; 

• Acţiunile pot fi achiziţionate doar în intervalul de preţ de 0,2–1,5 Lei pe acţiune;

• Fondul nu poate achiziţiona mai mult de 25% din volumul mediu zilnic tranzacţionat;

• Comunicarea publică a oricăror răscumpărări trebuie realizată după ce răscumpărarea acţiunilor a fost
efectuată, dar nu mai târziu de sfârşitul celei de-a şaptea şedinţe de tranzacţionare de la data executării 
fiecărei tranzacţii.

Potrivit situaţiilor financiare la 31 decembrie 2010, Fondul are suma de 120, 3 milioane Lei disponibilă sub formă
de rezerve, ce poate fi utilizată pentru programul de răscumpărare de acţiuni. 

În martie, în urma unui proces de selecţie, Administratorul Fondului a selectat compania Wood & Company Financial
Services, ca broker care acţionează în numele Fondului pentru răscumpărarea acţiunilor proprii de pe piaţă.

Până la data de 30 iunie 2011, 70.590.400 de acţiuni ale Fondului au fost răscumpărate, având o valoare totală
de 35,3 milioane Lei (acţiuni deja decontate la 30 iunie 2011: 67.678.300). 

Distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2010

La data de 27 aprilie 2011 acţionarii au aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,03141 Lei pe acţiune. Trebuie
menţionat că dividendul anterior distribuit şi declarat în cursul anului 2010 era aferent profiturilor ambilor ani
financiari 2008 şi 2009, în timp ce noul dividend este aferent doar profitului anului 2010.

Alegerea unei noi bănci depozitare 

În iunie 2011 Fondul a selectat un nou furnizor de servicii de depozitare, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala
Bucureşti. Contractul cu această bancă va intra în vigoare în august 2011 după expirarea contractului actual cu
Bancpost S.A..
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Evenimente Ulterioare 

Listarea secundară 

În iulie 2011, Administratorul Fondului a anunţat decizia de a recomanda acţionarilor listarea secundară a Fondului
la Bursa de Valori din Varşovia, listare intenţionată pentru primul trimestru din 2012. Prin listarea la Varşovia,
Fondul va beneficia de vizibilitate sporită în rândul investitorilor instituţionali, inclusiv cei specializaţi în fonduri
de investiţii, cu orizont de investire pe termen lung (cum ar fi fondurile de pensii poloneze care gestionează active
totalizând 80 miliarde USD). De asemenea, o bază de investitori care nu investeşte în prezent în România va putea
achiziţiona acţiuni ale Fondului, ceea ce va duce la creşterea cererii. În plus, Fondul va beneficia de o acoperire
mai largă în analizele unui număr mai mare de brokeri internaţionali.

Administratorul Fondului intenţionează să combine listarea secundară cu o ofertă de până la 10% din acţiunile
existente ale Fondului. Listarea secundară necesită aprobarea  acţionarilor.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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Analiza Activităţii Fondului
Analiza Portofoliului Fondului

Valoarea Activului Net

Indicatorul cheie de performanţă al Fondului este valoarea activului net (“VAN”). Fondul trebuie să publice
lunar valoarea activului net pe acţiune conform reglementărilor CNVM nu mai târziu de 15 zile calendaristice
de la sfârşitul lunii de raportare.

Valorile activului net pentru perioada mai–iulie 2010 au fost publicate fără a exista o obligaţie legală, înainte ca
Fondul să fie înregistrat la CNVM în august 2010. Toate valorile activului net sunt publicate pe site-ul Fondului
la adresa www.fondulproprietatea.ro. 

Metodologia de calcul a VAN

Administratorul Fondului a informat anterior despre modificarea semnificativă a metodologiei de calcul a valorii
activului net, modificări care au intrat în vigoare în ultima parte a anului 2010. În cursul lunii noiembrie 2010,
Regulamentul CNVM nr. 4/2010 a fost modificat prin Dispunerea de măsuri nr. 17 bazată pe cele mai bune
practici internaţionale corespunzătoare unui fond închis listat.

În 2011 valorile mobiliare listate au fost evaluate la preţul de închidere al pieţei, în timp ce valorile mobiliare
nelichide sau nelistate au fost evaluate fie folosind valoarea capitalurilor proprii conform ultimelor situaţii
financiare, proporţional cu participaţia deţinută fie folosind valoarea justă calculată potrivit standardelor
internaţionale de evaluare care permit evaluarea la valoarea justă.

Graficul de mai jos prezintă informaţii privind VAN pe acţiune publicate lunar de către Fond. 

Valoarea activului net/acţiune (RON)

Secţiunea marcată cu albastru în luna aprilie 2011 VAN, reprezintă valoarea pe acţiune a dividendului distribuit
aprobat în aprilie 2011, care a determinat în acea lună o reducere corespunzătoare în valoarea activului net.

În ciuda reducerii valorii activului net din cauza dividendului declarat în aprilie 2011, valoarea activului net al Fondului
pe acţiune a crescut cu 5,7% în intervalul 31 decembrie 2010–30 iunie 2011, respectiv la valoarea de 1,1754 Lei. 
În timpul acestei perioade, preţul acţiunii OMV Petrom a crescut în general, şi de asemenea un impact pozitiv l-a avut 
şi evaluarea companiilor nelistate din portofoliu care şi-au raportat rezultatele din 2010 fapt ce a permis modificări ale
valorii acestora în cadrul calculului valorii activului net al Fondului. Un impact pozitiv asupra valorii activului net al
Fondului l-a avut şi înregistrarea dividendelor distribuite de companiile din portofoliu.

Strategia de investiţii şi analiza portofoliului

Obiectivul investiţional al Fondului este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii realizate în principal
în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Investiţiile în acţiuni reprezentau 95% din valoarea
totală a activului net al Fondului la data de 30 iunie 2011. La această dată portofoliul Fondului includea deţineri în
82 de companii (31 listate şi 51 nelistate), atât societăţi private, cât şi societăţi controlate de stat. În cursul primei
jumătăţi a anului, deţinerile Fondului în companiile din portofoliul său au variat între mai puţin de 1% până la 100%.

decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

1.1692
1.1942 1.1919

1.1754

1.20041.1124
1.1352

0.03141

                                                          S.C. Fondul Proprietatea S.A. Raportul semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011             8



                                                          S.C. Fondul Proprietatea S.A. Raportul semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011             9

Structura portofoliului – pe sectoare

• Portofoliul a rămas semnificativ concentrat 
în sectorul energiei electrice, petrolului şi al
gazelor naturale (aproximativ 85% din VAN), 
prin intermediul unui număr de companii
româneşti listate şi nelistate.

• Lichidităţile nete şi creanţele includ depozite
bancare, conturi curente, certificate de trezorerie,
dividende de încasat, cât şi alte active circulante,
din care se scade valoarea tuturor datoriilor şi 
a provizioanelor.

Sursă: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, la 30 iunie 2011; date pe baza VAN raportat către CNVM.

Structura portofoliului – pe ţări

• Fondul a achiziţionat în cursul perioadei
participaţii la bănci din Austria (Erste Bank 
şi Raiffeisen Bank).

Sursă: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, la 30 iunie 2011; date pe baza VAN raportat către CNVM.

Structura portofoliului – pe tipuri de active

• Cea mai mare companie nelistată este Hidroelectrica
(36% din valoarea totală a companiilor nelistate
din portofoliul Fondului).

• Cea mai mare companie listată este OMV Petrom
(72% din valoarea companiilor listate din
portofoliul Fondului).

Sursă: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, la 30 iunie 2011; date pe baza VAN raportat către CNVM.

Petrol & Gaz  . . . . . . . . .  34%
Utilităţi electicitate: 
producţie  . . . . . . . . . . . .  32%
Utilităţi electricitate &  
gaz: transport, distribuţie, 
furnizare  . . . . . . . . . . . .  18%
Bănci  . . . . . . . . . . . . . . . .  4%
Infrastructură  . . . . . . . . . .  3%
Altele  . . . . . . . . . . . . . . . .  4%
Lichidităţi nete şi creanţe . .  5%

România  . . . . . . . . . . . .  98%
Austria  . . . . . . . . . . . . . . .  2%

Acţiuni nelistate  . . . . . . .  58%
Acţiuni listate  . . . . . . . . .  37%
Lichidităţi nete 
şi creanţe . . . . . . . . . . . . .  5%
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Top 20 participaţii

        Cota de deţinere Valoare la % din valoarea
Nr. Denumire a Fondului (%) 30 iunie 2011 activului net

1. OMV Petrom S.A. 20,11% 4.351,41 26,91%

2. Hidroelectrica S.A. 19,96% 3.340,40 20,66%

3. Romgaz S.A. 14,99% 1.220,24 7,55%

4. Nuclearelectrica S.A. 9,73% 735,05 4,55%

5. Complexul Energetic Turceni S.A. 24,79% 522,60 3,23%

6. Transgaz S.A. 14,98% 406,04 2,51%

7. GDF Suez Energy România S.A. 12,00% 338,71 2,09%

8. ENEL Distribuţie Muntenia S.A. 12,00% 337,24 2,09%

9. CN Aeroporturi Bucureşti S.A. 20,00% 322,41 1,99%

10. ENEL Distribuţie Banat S.A. 24,13% 316,72 1,96%

11. Complexul Energetic Rovinari S.A. 23,60% 290,23 1,79%

12. Alro S.A. 10,02% 269,88 1,67%

13. Complexul Energetic Craiova S.A. 24,36% 266,80 1,65%

14. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. 22,00% 238,10 1,47%

15. E.ON Moldova Distribuţie SA 22,00% 220,77 1,37%

16. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A. 24,09% 218,67 1,35%

17. BRD – Groupe Societe Generale S.A. 2,24% 218,56 1,35%

18. Transelectrica S.A. 13,50% 217,69 1,35%

19. Erste Group Bank AG 0,32% 187,94 1,16%

20. Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. 22,00% 183,55 1,14%

Top 20 participaţii 14.203,02 87,83%

Total imobilizări financiare (deţineri de portofoliu) 15.384,80 95,14%

Lichidităţi nete şi Creanţe 786,40 4,86%

Total valoare activ net 16.171,20 100,00%

Sursă: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, la 30 iunie 2011; date pe baza VAN raportat către CNVM.

Evenimente Semnificative Privind Societăţile din Portofoliu în cursul perioadei

Achiziţii şi vânzări

În prima jumătate a anului 2011, Fondul şi-a majorat participaţiile în Alro SA, Azomureş SA şi BRD Groupe

Societe Generale SA.

Fondul a adăugat, de asemenea, trei noi participaţii în portofoliul său: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank

International AG şi Banca Transilvania SA.

Fondul a vândut în întregime deţinerile în Marlin, Familial Restaurant şi Laromet prin intermediul unor
oferte publice, la preţuri egale sau mai mari decât valoarea la care erau reflectate în VAN-ul Fondului şi 
o parte din participaţiile la Vitacom SA şi Oil Terminal SA prin intermediul pieţei bursiere.

Retizoh este o societate în proces de lichidare. Încasările din lichidare cuvenite pentru investiţia în Retizoh 
au fost primite de Fond în mai 2011, dar Fondul va continua să fie înregistrat ca acţionar al societăţii până 
când societatea este radiată de la Registrul Comerţului.
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Fondul a depus o cerere în vederea cedării acţiunilor deţinute la Comcereal Harghita SA, la preţul aprobat de
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii în timpul procesului de delistare de la Bursa de Valori Bucureşti.
Încasările din cedarea investiţiei în Comcereal au fost primite de Fond în mai 2011, dar Fondul va continua să
fie înregistrat ca acţionar al societăţii până când transferul acţiunilor este efectuat de către Depozitarul Central.

Fuziuni

În noiembrie 2010, Adunarea Generală a Acţionarilor Electrica Furnizare Transilvania Nord SA, Electrica

Furnizare Muntenia Nord SA şi Electrica Furnizare Transilvania Sud SA au aprobat de principiu fuziunea
celor trei companii şi au delegat Consiliilor de Administraţie responsabilitatea elaborării proiectului de fuziune.

La data de 17 martie 2011, Adunările Generale ale Acţionarilor celor trei companii au aprobat formal fuziunea
sub numele de SC Electrica Furnizare SA. În data de 21 aprilie 2011, Tribunalul a respins cererea de înregistrare
a fuziunii la Registrul Comerţului. Decizia tribunalului a fost contestată în instanţă şi la data de 23 iunie 2011
Curtea de Apel a decis în favoarea fuziunii. Noua societate, Electrica Furnizare, a fost înregistrată la Registrul
Comerţului la data de 22 iulie 2011.

Informaţii despre primele 20 de companii din portofoliu 

Următoarele informaţii sunt extrase din situaţiile financiare ale societăţilor întocmite în conformitate cu standardele
de contabilitate româneşti, cu excepţia situaţiilor financiare ale OMV Petrom care sunt întocmite în conformitate
cu standardele internaţionale de raportare financiară (“IFRS”).

Alro

Cota de deţinere a Fondului: 10,02%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.410,5 1.812,2 2.033,9

Profit operaţional 61,9 289,4 —

Profit net 78,2 159,8 178,7

Dividende** 133,9 159,8 —

*valori bugetate întocmite în USD şi convertite la cursul de 2,79 Lei /USD 

** 2009 = plătite

Acţionarul majoritar al societăţii, Vimetco N.V. şi-a anunţat în al doilea trimestru al anului intenţia de a face,
împreună cu Conef SA, o a doua ofertă publică secundară de vânzare de până la 21% din acţiunile societăţii. 
La 30 iunie 2011, Vimetco a anunţat că s-a decis amânarea ofertei din cauza condiţiilor adverse de piaţă. 

BRD—Groupe Societe Generale 

Cota de deţinere a Fondului: 2,24%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Venit net bancar 3.605 3.687 aproximativ +5%  

Rezultat brut din exploatare 2.074 2.244 stabil sau în uşoară creştere

Cost net al riscului 1.134 1.598 stabil sau în uşoară creştere 

Profit net 774 533 stabil sau în uşoară creştere

Dividende 195 125  —

* buget orientativ
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CN Aeroporturi Bucureşti

Cota de deţinere a Fondului: 20%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 396,5 460,1 546,6

Profit operaţional 82,5 54,2 111,9

Profit net 74,1 52,8 99,2

Dividende** 37,0 49,7 —

*valori bugetate

** 2009 = plătite

Noul terminal al Aeroportului Internaţional Henri Coandă din Bucureşti a fost dat în folosinţă la 29 martie 2011.
Proiectul a făcut parte din Etapa III a Programului de Dezvoltare şi Modernizare a aeroportului. Lucrările au
început în 2009, iar investiţiile totale pentru acest proiect au fost în valoare de 60 milioane EUR. Terminalul
plecări internaţionale are în prezent 14 pasarele telescopice, faţă de 5 câte avea anterior şi 24 porţi de îmbarcare
faţă de 9 câte avea anterior.

Complexul Energetic Craiova

Cota de deţinere a Fondului: 24,36%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.132,4 1.094,0 1.268,2 

Profit operaţional -0,7 8,0 23,7

Profit net 0,3 0,2 2,4

Dividende** 0,1 0,0 —

*valori bugetate

** 2009 = plătite

În prima jumătate a anului 2011 CE Craiova a produs 2,75 TWh energie electrică, înregistrând o creştere de 20%
în comparaţie cu prima jumătate a anului 2010. Veniturile au fost de 728 milioane Lei, fiind cu 15% mai mari
decât în prima jumătate a anului 2010. 

Complexul Energetic Rovinari

Cota de deţinere a Fondului: 23,6%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.277,4 1.201,3 1.307,8

Profit operaţional 13,7 32,0 54,3

Profit net 5,6 0,6 1,7

Dividende** 0,5 0,1 —

*valori bugetate

** 2009 = plătite

În prima jumătate a anului 2011, CE Rovinari a produs 2,65 TWh energie electrică, înregistrând o creştere de 15%
în comparaţie cu prima jumătate a anului 2010. Pentru aceeaşi perioadă, veniturile au fost de 650 milioane Lei
înregistrând o creştere cu 15% în comparaţie cu primele 6 luni ale anului 2010. 
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Complexul Energetic Turceni

Cota de deţinere a Fondului: 24,79%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.625,3 1.477,4 1.548,8

Profit operaţional 30,2 4,8 8,6

Profit net /(pierderi) 21,3 (69,3) 6,0

*valori bugetate

În prima jumătate a anului 2011, CE Turceni a produs 3,73 TWh energie electrică, înregistrând o creştere de 44%
în comparaţie cu prima jumătate a anului 2010. Veniturile au fost de 1.026 milioane Lei, înregistrând o creştere
cu 60% faţă de primele 6 luni ale anului 2010. 

Electrica Distribuţie Muntenia Nord (“EDMN”)

Cota de deţinere a Fondului: 22%

milioane Lei 2009 2010

Cifra de afaceri 611,5 596,1 

Profit operaţional 27,7 27,1 

Profit net 24,7 26,7

Electrica Distribuţie Transilvania Sud (“EDTS”)

Cota de deţinere a Fondului: 22%

milioane Lei 2009 2010

Cifra de afaceri 539,2 593,0 

Profit operaţional 29,8 21,5 

Profit net 23,2 11,9

În timp ce tarifele EDTS au scăzut în 2011 comparativ cu 2010 în medie cu 3%, EDMN a înregistrat creşteri ale
tarifelor, în medie cu 12%. Tarifele pentru ambele companii sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei (“ANRE”).

Lei/MWh 201011 201112

Tarife de distribuţie EDTS EDMN EDTS EDMN

Înaltă tensiune 21 13,26 21 15,3

Medie tensiune 39,19 34,92 38,53 38,49

Joasă tensiune 119,36 120,97 114,77 136,28

ENEL Distribuţie Banat (“EDB”)

Cota de deţinere a Fondului: 24,13%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 526,4 556,0 567,9

Profit operaţional 140,3 159,7 163,1

Profit net 150,7 148,4 140,2

Dividende 0,0 83,6 N.A.

*valori bugetate

11. Ordinul ANRE 100/23.12.2009

12. Ordinul ANRE 44/23.12.2010
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ENEL Distribuţie Dobrogea (“EDD”)

Cota de deţinere a Fondului: 24,09%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 391,5 408,0 436,5

Profit operaţional 85,0 107,2 103,8

Profit net 92,1 99,6 87,8

Dividende 0,0 56,2 N.A.

*valori bugetate

ENEL Distribuţie Muntenia (“EDM”)

Cota de deţinere a Fondului: 12%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 732,7 733,8 730,6

Profit operaţional 122,9 76,0 69,4

Profit net 280,1 105,1 84

*valori bugetate

Pentru companiile EDB şi EDD, ANRE a stabilit tarife de distribuţie mai mari în 2011, în timp ce EDM a înregistrat
o scădere a tarifelor de distribuţie în medie cu aproximativ 6,3%. 

Lei/MWh 201013 201114

Tarife de distribuţie EDM EDB EDD EDM EDB EDD

Înaltă tensiune 9,39 21,00 21,00 8,92 21,00 21,00

Medie tensiune 28,09 42,00 42,00 26,44 42,00 42,00

Joasă tensiune 125,77 126,28 112,67 115,85 129,66 123,72

În martie 2011, ENEL Group a numit în România un nou Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
dl Luca D’Agnese. Dl. D’Agnese l-a înlocuit pe dl. Claudio Zito, al cărui mandat de doi ani s-a încheiat.

E.ON Moldova Distribuţie 

Cota de deţinere a Fondului: 22%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 630,1 626,2 615

Profit operaţional 81,0 190,1 103

Profit net 53,6 165,4 80

* valori bugetate

Pentru 2011, ANRE a aprobat tarife de distribuţie mai mari pentru segmentul de joasă tensiune pentru E.ON
Moldova Distribuţie. 

Tarife de distribuţie
Lei/MWh 201015 201116

Înaltă tensiune 21,0 21,0

Medie tensiune 42,0 42,0

Joasă tensiune 125,17 133,15

13. Ordinul ANRE 100/23.12.2009 

14. Ordinul ANRE 44/23.12.2010

15. Ordinul ANRE 100/23.12.2009

16. Ordinul ANRE 44/23.12.2010
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Erste Group Bank AG

Cota de deţinere a Fondului: 0,32%

milioane Lei 2009 2010

Venit net bancar 7.578,8 7.804,7

Rezultat brut din exploatare 3.317,8 3.546,2

Cost net al riscului 2.056,6 2.031,1

Profit net după plata intereselor minoritare 903,4 1.015,4

Dividende 245,7 264,7

GDF Suez Energy România

Cota de deţinere a Fondului: 12%

milioane Lei 2009 2010* 2011**

Cifra de afaceri 3.628,8 3.763,9 3.917,0

Profit operaţional 446,7 205,9 387,0

Profit net 380,4 199,4 326,0

* valori bugetate

La 24 iunie 2011 ANRE a emis un ordin17 care stabileşte preţuri mai mari pentru consumatorul final, la consumatorul
industrial creşterea fiind de aproximativ 10%. Pentru consumatorul casnic, preţurile sunt păstrate la acelaşi nivel
stabilit de ANRE în 2009. 

Hidroelectrica

Cota de deţinere a Fondului: 19,96%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 2.420,8 3.273,7 —

Profit operaţional 162,0 502,7 85,0

Profit net 48,4 292,3 71,0

Dividende** 32,6 263,1 —

*valori bugetate

** 2009 = plătite

În primele cinci luni ale anului 2011, producţia de energie electrică din sectorul hidro a ajuns la 6,6118 TWh, 
în creştere cu 9,3% faţă de primele cinci luni ale anului 2010 (Hidroelectrica produce aproximativ 97% din
energia electrică din sectorul hidro generată în România).

Situaţiile financiare din 2011 vor fi afectate negativ prin majorarea tarifelor impuse pentru apa uzinată 
de centralele electrice (majorare estimată pe MWh produs, de la 5 lei/MWh la 21 lei/MWh).

Societatea a contractat recent un împrumut de 110m EUR cu BERD pentru retehnologizarea centralei Stejaru-Bicaz.

Scrisoarea de intenţie semnată de Guvern cu FMI în iunie 2011 menţionează intenţia guvernului de a lista
societatea până la finalul lunii martie 2012.

17. Ordinul ANRE 29/24.06.2011

18. Conform Institutului Naţional de Statistică
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Nuclearelectrica

Cota de deţinere a Fondului: 9,73%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.526,7 1.540,3 1.640,6

Profit operaţional 325,3 155,9 225,8

Profit net 49,4 13,1 13,6

*valori bugetate

În septembrie 2010 CEZ a decis să se retragă din Energonuclear, compania proiect constituită pentru construirea
reactoarelor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, din cauza reglementărilor neclare în legătură cu acest
proiect. Potrivit contractului de investiţii, în cazul în care un acţionar decide să se retragă din proiect, Statul (prin
intermediul Nuclearelectrica) trebuie să cumpere acţiunile de la compania care se retrage. Astfel Nuclearelectrica
a cumpărat participaţia CEZ din cadrul proiectului majorându-şi participaţia la 60,15%. În ianuarie 2011 GDF
Suez, RWE şi Iberdrola s-au retras de asemenea din proiect. Prin urmare, Nuclearelectrica şi-a majorat participaţia
la 84,65% prin cumpărarea acţiunilor deţinute anterior de către aceste trei companii. 

OMV Petrom

Cota de deţinere a Fondului: 20,11%

milioane Lei 2009 2010

Cifra de afaceri 16.089,7 18.615,7

Profit operaţional 1.620,5 2.985,5

Profit net 833,3 2.189,7

Dividende* 0,0 1.002,6

*2009 = plătite; 2010 = propuse de către companie 

Martie: OMV Petrom a anunţat decizia de a închide permanent rafinăria Arpechim, care a funcţionat doar 3 luni în 2010.
Vânzarea a fost considerată imposibilă, având în vedere surplusul de capacitate de rafinare din Europa şi lipsa de
interes din partea potenţialilor cumpărători. Locaţia va fi transformată parţial într-un depozit de ţiţei şi combustibil
iar angajaţii vor beneficia de plăţi compensatorii.

Mai: În primul trimestru al anului 2011 societatea a avut vânzări de 18,6 miliarde Lei, înregistrând o creştere de
16% în comparaţie cu acelaşi trimestru al anului 2010 şi un venit net de 2,19 miliarde Lei, înregistrând o creştere
anuală de 163%. Aceste creşteri au dus la îmbunătăţirea indicatorului ROE de la 5,2% în primul trimestru al anului
2010 la 12,6% în primul trimestru al anului 2011.

Mai: OMV Petrom a anunţat succesul a cinci noi sonde, care vor contribui cu aproximativ 6% din producţia
zilnică de gaze a OMV Petrom în România.

Iunie: Societatea a efectuat primele livrări de electricitate în reţea, de la noua centrală pe gaze construită la Brazi.

Iulie: OMV Petrom a anunţat o potenţială descoperire semnificativă de gaze în sud-vestul României. Un puţ de
probă a extras un volum maxim de aproximativ 3.100 bep/ zi de gaze.

Iulie: Încercarea Guvernului de a vinde un pachet de acţiuni de 9,84% printr-o Ofertă Publică Secundară la Bursa
de Valori Bucureşti nu a fost subscrisă la nivelul minim necesar pentru ca oferta să fie considerată încheiată cu succes,
şi anume 80%. Oficialii guvernamentali au declarat că vor face o nouă încercare de a vinde acelaşi pachet de acţiuni
în prima jumătate a anului 2012.
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Romgaz

Cota de deţinere a Fondului: 14,99%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 3.193,5 3.852,9 3.950,2 

Profit operaţional 716,9 812,2 821,8 

Profit net 572,5 651,2 651,2 

Dividende** 572,5 720,1 —

*valori bugetate

**2009 = plătite; 2010 = propuse de către companie

În primele 6 luni ale anului 2011 veniturile totale au fost de 1,9 miliarde Lei, în creştere cu aproximativ 7% în
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2010, profitul net fiind de 488 milioane Lei, în creştere cu peste 100%
în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2010.

Dividendele propuse pentru 2010 sunt mai mari decât profitul net raportat datorită propunerii Consiliului de
Administraţie al Romgaz de a distribui suplimentar un dividend special din profitul nedistribuit al anilor anteriori,
profit nedistribuit în valoare de 134,1 milioane Lei. Acest dividend s-ar adăuga la procentul de distribuire de 90%
din profitul anului 2010, prevăzut de lege.

Transelectrica

Cota de deţinere a Fondului: 13,5%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 2.485,1 2.545,7 2.781,4

Profit operaţional 100,0 79,6 80,7

Profit net 6,1 9,6 16,6

Dividende 3,7 8,5 —

*valori bugetate

Tariful pentru transportul energiei electrice stabilit de ANRE este cu 10,4% mai mare în 2011 comparativ cu 2010.

Transgaz

Cota de deţinere a Fondului: 14,98%

milioane Lei 2009 2010 2011*

Cifra de afaceri 1.187,4 1.313,0 1.253,7

Profit operaţional 345,1 443,7 —

Profit net 298,6 376,4 123,9 

Dividende** 153,3 338,7 —

*valori bugetate

** 2009 = plătite

Baza reglementată a activelor estimată a societăţii pentru anul 2010 a fost de 2,3 miliarde Lei.
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Activitatea Financiară a Fondului

Lichiditatea Fondului

Situaţia lichidităţilor nete de datorii: % în valoarea Activului net 

milioane Lei
31 decembrie 2010 31 martie 2011 30 iunie 2011

Conturi curente 7,2 8,3 29,8

Depozite bancare 1.071,30 598,1 672,9

Titluri de stat 248 283,6 15,9

Total datorii (69,3) (51,7) (245,4)

Lichidităţi, nete de datorii 1.257,1 838,3 473,2

Valoarea Activului net 15.328,2 16.455,2 16.171,2

% lichidităţi nete în VAN 8,20% 5,09% 2,93%

Tabelul de mai sus prezintă modificarea situaţiei lichidităţilor nete de datorii, ca procent din VAN. 

Creşterea semnificativă a datoriilor în luna iunie s-a datorat în principal aprobării din luna aprilie a distribuirii
unui dividend brut de 432,7 milioane Lei sau 0,03141 pe acţiune, privind profitul din 2010, plătibil acţionarilor
începând cu 30 iunie 2011. 

Scăderea depozitelor bancare în timpul anului 2011 în comparaţie cu decembrie 2010 s-a datorat ieşirii de numerar
generată de achiziţia de acţiuni. Uşoara crestere înregistrată în luna mai şi iunie s-a datorat în principal colectării
de dividende de la companiile din portofoliu.

Scăderea soldului titlurilor de stat din luna iunie s-a datorat titlurilor de stat ajunse la maturitate în respectiva
lună, în timp ce creşterea de numerar disponibil în conturi curente s-a datorat transferului de numerar în contul
curent utilizat pentru plata dividendelor aferente anului 2010. 

Cheltuielile de capital

Fondul nu a înregistrat cheltuieli de capital în prima jumătate a anului 2011.

Rata cheltuielilor totale

Rata anuală a cheltuielilor totale ale Fondului la data de 30 iunie 2011 a fost de 0,59% (2010: 0,34%). Această
cifră s-a calculat prin împărţirea cheltuielilor totale ale Fondului la valoarea activului net la finalul perioadei.
Pentru efectuarea acestui calcul, cheltuielile nu includ pierderile înregistrate din operaţiunile de schimb valutar,
cheltuieli cu dobânzi sau impozit pe profit. Trebuie menţionat că aceste cheltuieli şi comisioane au fost înregistrate
diferit înainte şi după 29 septembrie 2010 datorită sistemelor de administrare diferite. Anumite cheltuieli, ca de
exemplu comisioanele CNVM şi comisioanele de administrare a investiţiilor au fost percepute doar pentru o parte
a anului 2010, iar rata cheltuielilor totale pentru 2011 va lua în considerare aceste cheltuieli şi comisioane,
pentru tot anul.
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Veniturile din investiţii

Activitatea de bază a Fondului o constituie investirea în acţiuni în România. Din acest punct de vedere, evoluţia
bursei de valori din România poate afecta performanţa Fondului. Evoluţia generală a bursei locale de valori a fost
pozitivă în 2011, până în acest moment. 

De la finalul anului 2010, Indicele BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 10 societăţi listate la Categoria 1 la BVB,
a înregistrat o creştere de 4,6%. De asemenea, Indicele BET a avut o evoluţie cumulată de 16,1% în comparaţie cu
iunie 2010. În acelaşi timp Indicele BET-C a avansat cu 6,5% în primele 6 luni şi 18,1% din iunie 2010.

BET

BET-C

Sursa: BVB

Veniturile din activitatea de bază a Fondului sunt influenţate de performanţa companiilor din portofoliul acestuia
şi de decizia acestora cu privire la distribuirea de dividende, ca şi de evoluţia pieţei monetare.

Informaţii suplimentare cu privire la rezultatele financiare ale Fondului se găsesc în secţiunea “Analiza
Situaţiilor Financiare”.
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Modificări care Afectează Capitalul şi Administrarea Fondului

Modificări ale capitalului social al Fondului

În prima jumătate a anului 2011 s-au înregistrat modificări în numărul de acţiuni ale Fondului corespunzătoare
capitalului social vărsat ca urmare a deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie luată cu privire la Electromecanica
Ploieşti S.A. (“Electromecanica”).

Administratorul Fondului a anunţat la 31 mai 2011 că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul înaintat de
Fondul Proprietatea împotriva deciziei emisă de Curtea de Apel din Ploieşti în dosarul Electromecanica. Decizia
dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este irevocabilă. 

Recursul se referă la un litigiu anterior al Fondului cu Electromecanica, înregistrat la Tribunalul Prahova în 2009,
prin care se solicita Tribunalului să dea o decizie prin care să oblige Electromecanica să înregistreze în registrul
acţionarilor proprietatea Fondului asupra 1.002.301 acţiuni emise de Electromecanica, conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 81/2007. Acţiunile respective au fost evaluate la 21.436.245 Lei ca urmare a evaluarii
efectuată de către un evaluator independent, Finevex SRL, dar înregistrate la valoarea zero în valoarea activului
net ale Fondului, datorită nerecunoaşterii Fondului ca şi acţionar.

Prin Decizia nr. 25 din 31 mai 2011, FTIML, în calitate de Administrator Unic şi Manager al Fondului, a constatat
că Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, nu a efectuat plata aferentă capitalului social datorată
Fondului în ceea ce priveşte acţiunile Fondului care au fost transferate către Stat în schimbul unei contribuţii în
natură pentru acţiunile Electromecanica mai sus menţionate. Ca urmare, capitalul subscris al Fondului este de
13.778.392.208 Lei, iar capitalul vărsat este de 13.756.955.963 Lei. În acest sens, Administratorul Fondului va lua
toate măsurile necesare în numele Fondului pentru a acoperi sumele de capital nevărsat de la Statul român,
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

Potenţiale modificări ale capitalului social al Fondului

Fondul a mai avut un dosar pe rol la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva societăţii Uzina Mecanica
Bucureşti S.A. într-un litigiu similar cu cel al Electromecanica.

Dacă instanţa va decide împotriva Fondului în acest litigiu, Fondul va cere Ministerului Finanţelor Publice 
să plătească sumele menţionate în raportul de evaluare emis în octombrie 2007 de un evaluator independent
(Finevex S.R.L. Constanţa, “Finevex”) pentru acţiunile presupuse a fi deţinute de Fond la Uzina Mecanica
Bucureşti, o filială a Romarm, deoarece Ministerul Finanţelor Publice nu a contribuit la capitalul social al
Fondului cu aceste sume.

Fondul a chemat în judecată Nuclearelectrica şi Ministerul Economiei şi Comerţului (actualul Minister al Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri) şi a cerut instanţei să înregistreze transferul unui total de 20.077.653 acţiuni 
din proprietatea Ministerului în proprietatea Fondului pentru a actualiza pachetul iniţial de acţiuni al Fondului 
la Nuclearelectrica cu scopul de a reflecta majorarea capitalul social care a avut loc între 1 februarie 2006 şi 
13 noiembrie 2007. Litigiul a fost soluţionat în primă instanţă la Tribunalul Bucureşti şi instanţa a decis împotriva
Fondului. Dacă instanţa va da sentinţă irevocabilă împotriva Fondului în acest litigiu, Fondul va cere Ministerului
Finanţelor Publice să plătească diferenţa dintre suma stabilită în raportul de evaluare al Finevex pentru acţiunile
presupuse a fi deţinute de Fond la Nuclearelectrica, pentru care s-a alocat o valoare echivalentă a acţiunilor Fondului
către Ministerul Finanţelor Publice, şi valoarea numărului real de acţiuni Nuclearelectrica atribuite Fondului.
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Modificări în Comitetul Reprezentanţilor 

La 27 aprilie 2011 Adunarea Generală a Acţionarilor (“AGA”) a aprobat următoarele modificări în componenţa
Comitetului Reprezentanţilor Fondului:

• Revocarea Dnei. Monica Maurer - George din calitatea de membru;

• Numirea Dlui. Doru – Petru Dudaş în calitate de membru ca urmare a revocării;

• Numirea Dlui. Simion - Dorin Rusu în calitate de membru ca urmare a demisiei Dlui. Corin - Ioan Trandafir. 

Comitetul Reprezentanţilor Fondului este format în prezent din următorii membri: 

• Dl. Bogdan-Alexandru Drăgoi, Preşedintele Comitetului Reprezentanţilor, a fost desemnat membru 
al Comitetului Reprezentanţilor prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data 
de 6 septembrie 2010 pentru un mandat de 3 ani, care a început la 29 septembrie 2010; 

• Dl. Cristian Buşu, Membru, a fost desemnat membru al Comitetului Reprezentanţilor prin Hotărârea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 6 septembrie 2010 pentru un mandat de 3 ani, care a început 
la 29 septembrie 2010;

• Dl. Sorin Mândruţescu, Membru, a fost desemnat membru al Comitetului Reprezentanţilor prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 6 septembrie 2010 pentru un mandat de 3 ani, care 
a început la 29 septembrie 2010;

• Dl. Doru - Petru Dudaş, Membru, a fost desemnat membru al Comitetului Reprezentanţilor prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2011 pentru un mandat de 3 ani, care a început
la 28 aprilie 2011;

• Dl. Simion - Dorin Rusu, Membru, a fost desemnat membru al Comitetului Reprezentanţilor prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2011 pentru un mandat de 3 ani, care a început
la 28 aprilie 2011.

Tranzacţii semnificative

Nu au existat tranzacţii cu părţi afiliate sau tranzacţii cu persoane care acţionează în mod concertat.
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Analiza Situaţiilor Financiare

Situaţiile financiare neauditate pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011 întocmite în conformitate
cu Reglementările contabile româneşti sunt incluse în întregime în Anexa 3 la prezentul Raport.

Prezenta secţiune cuprinde comentarii asupra principalelor elemente ale situaţiilor financiare statutare ale Fondului.

Bilanţ

31 decembrie 2010 30 iunie 2011
Auditat Lei Neauditat Lei

Imobilizări financiare 10.890.522.931 12.003.138.866

Active imobilizate – Total 10.890.522.931 12.003.138.866

Active circulante – Total 1.332.432.934 1.045.861.950

Cheltuieli în avans 31.004 128.895

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 69.287.395 245.396.120

Total active minus datorii curente 12.153.699.474 12.803.733.591

Provizioane 14.424.098 14.197.829

Total capitaluri proprii 12.139.275.376 12.789.535.762

Imobilizările financiare includeau participaţiile listate şi nelistate ale Fondului. Conform standardelor româneşti
de contabilitate atât imobilizările financiare listate cât şi cele nelistate sunt evaluate la costul de achiziţie (sau valoarea
iniţială) minus ajustările pentru pierderi de valoare.

Pentru imobilizările financiare listate, ajustarea pentru pierderea de valoare este calculată ca diferenţa nefavorabilă
între cost şi preţul de închidere al pieţei (se înregistrează ajustări pentru pierderea de valoare dacă preţul de
închidere al pieţei este mai mic decât costul de achiziţie). Pentru imobilizările financiare nelistate sau nelichide,
ajustarea pentru pierderea de valoare compară costul cu procentul deţinut de Fond în valoarea capitalurilor
proprii ale societăţii din portofoliu, conform ultimelor situaţii financiare, şi orice rezultat negativ este înregistrat
ca pierdere de valoare. 

Valoarea imobilizărilor financiare a crescut cu 1.112,6 milioane Lei în prima jumătate a anului 2011, în principal
datorită reversării ajustărilor pentru pierderea de valoare a participaţiilor înregistrate în anii anteriori (în principal
pentru OMV Petrom), dar şi datorită achiziţiilor de acţiuni listate în România şi Austria.

Scăderea valorii activelor circulante cu 286,5 milioane Lei este în principal legată de scăderea lichidităţilor
datorată achiziţiilor de participaţii în companii listate şi de plata dividendelor pe 2010 începând cu luna iunie.
Lichidităţile au fost însă influenţate pozitiv de dividendele declarate de companiile din portofoliu în cursul primului
semestru din 2011. Majoritatea distribuţiilor de dividende de la societăţile române au fost declarate în al doilea
trimestru al anului calendaristic 2011.

Datoriile au crescut cu 176,1 milioane Lei, creştere datorată în principal dividendelor necolectate de către acţionari,
aferente anului 2010. Fondul a declarat dividendele aferente anului 2010 în luna aprilie 2011, iar plata dividendelor
a început la 30 iunie. 
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Contul de profit şi pierdere

Pentru perioada de 6 luni încheiată la

30 iunie 2010 30 iunie 2011
Lei Neauditat Lei Neauditat

Venituri din activitatea curentă, din care: 267.749.209 593.708.256

Venituri din investiţii financiare 173.185.462 513.207.854

Venituri din dobânzi 53.421.869 29.195.557

Venituri din reversarea ajustărilor pentru 
pierderi de valoare şi a provizioanelor — 28.780.922

Venituri din investiţii financiare cedate — 9.706.333

Venituri din diferenţe de curs valutar 41.103.388 1.466.344

Alte venituri din activitatea curentă 38.490 11.351.246

Cheltuieli din activitatea curentă, din care: 50.173.359 48.521.622

Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate — 3.980.309

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 40.790.968 630.762

Depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi debitori diverşi 82.078 11.705.864

Comisioane şi onorarii 2.880 8.998.887

Alte cheltuieli din activitatea curentă * 9.297.433 23.205.800

Profit brut 217.575.850 545.186.634

Cheltuieli cu impozitul pe profit 7.084.629 2.044.577

Profit net 210.491.221 543.142.057

* Alte cheltuieli din activitatea curentă includ comisioane bancare, cheltuieli cu materiale şi utilităţi, cheltuieli salariale cu personalul, cheltuieli cu serviciile executate
de terţi, precum şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

Veniturile din imobilizări financiare reprezintă veniturile din dividendele de la societăţile din portofoliul Fondului.
Aceste venituri au crescut semnificativ în prima jumătate a anului 2011 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010,
datorită nivelului mai ridicat al dividendelor distribuite de societăţile din portofoliu (în principal OMV Petrom
201,6 milioane Lei, Romgaz 106,0 milioane Lei, Hidroelectrica 52,5 milioane Lei, şi Transgaz 50,8 milioane Lei).

Veniturile din dividende ale Fondului pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2010 au fost supraestimate
cu 30,8 milioane Lei. În principal, acest lucru s-a datorat faptului că Fondul a înregistrat dividende nete de încasat
de la GDF Suez Energy România în valoare de 30 milioane Lei, cu toate că societatea nu a declarat niciun dividend
în 2010. Corecţiile aferente s-au înregistrat în evidenţele contabile ale Fondului în octombrie 2010, după numirea
Administratorului Fondului.

Veniturile din dobânzi provin din depozitele la bănci şi din titlurile de stat. Valoarea scăzută a acestui tip de
venituri în prima jumătate a anului care s-a încheiat la 30 iunie 2011 în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2010
este determinată de scăderea soldului depozitelor şi titlurilor de stat din 2011, datorită plăţii dividendelor aferente
anilor 2008 şi 2009, efectuate începând cu octombrie 2010, şi datorită achiziţiilor de imobilizări financiare din 2011.

Veniturile din reversarea ajustărilor pentru pierderea de valoare şi a provizioanelor în prima jumătate a anului
2011, au fost determinate în principal de reversarea ajustării pentru pierderea de valoare a dividendelor de încasat
de la Transgaz aferente anului 2005, în valoare de 9,6 milioane Lei şi Romgaz în valoare de 18,7 milioane Lei.
Litigiul împotriva Transgaz, respectiv Romgaz în legătură cu recuperarea dividendelor de încasat şi a penalităţilor
de întârziere la plată aferente, s-a încheiat cu sentinţa pronunţată irevocabil în favoarea Fondului în anul 2011.
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Veniturile din investiţiile financiare cedate (9,7 milioane Lei în 2011) reprezintă încasările din vânzarea
participaţiilor în societăţile din portofoliu, iar cheltuielile privind investiţiile financiare cedate (4 milioane Lei)
reprezintă costul sau valoarea contabilă a acestor investiţii înainte de vânzare. Câştigul net, înainte de impozitare,
în prima jumătate a anului 2011 a fost de 5.7 milioane Lei, în timp ce în perioada corespunzătoare din 2010 nu
au avut loc astfel de vânzări.

Alte venituri din activitatea curentă se referă în principal la penalităţile pentru plata cu întârziere a dividendelor
de către societăţile din portofoliu şi cheltuielile de judecată de recuperat. Principalele componente ale acestor
venituri în 2011, în valoare de 4 milioane Lei şi respectiv 5,8 milioane Lei, sunt legate de dividendele de încasat
de la Transgaz şi Romgaz, aferente anului 2005, menţionate mai sus.

Deprecierea, provizioanele, pierderile din creanţe şi debitorii diverşi includ ajustarea pentru pierderi de valoare
în legătură cu creanţele privind participaţia la capital a Ministerului Finanţelor Publice. Această creanţă ajustată
reprezintă diferenţa dintre suma datorată de Minister în urma anulării contribuţiei corespunzătoare participării la
Electromecanica Ploieşti (după decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a respins irevocabil în luna mai
2011 cererea Fondului de a fi înregistrat ca acţionar al acestei societăţi), în valoare de 21,4 milioane Lei, şi aportul
în numerar şi acţiuni primit de la Ministerul Finanţelor Publice, neconvertit în capital social, în valoare de 9,7 milioane
Lei. Fondul a înregistrat o ajustare pentru pierderi de valoare pentru această sumă datorată de Ministerul Finanţelor
Publice cu privire la participaţia la capital.

Comisioanele şi onorariile din primul semestru al anului 2011 includ în principal comisionul de 0,1% plătit anual
către CNVM (în valoare de 8,1 milioane Lei în cursul perioadei) şi onorariul datorat băncii depozitare în valoare de
0,8 milioane Lei în cursul perioadei. Aceste onorarii sunt calculate pe baza valorii activului net al Fondului.

Alte venituri din activitatea curentă pot fi analizate după cum urmează:

Pentru perioada de 6 luni încheiată la

30 iunie 2010 30 iunie 2011
Lei Lei

Comisionul FTIML pentru gestionarea investiţiilor şi administrare — 20.158.234 

Salarii şi cheltuieli asimilate 2.569.404 508.121 

Taxe de timbru pentru litigii 3.933.819 112.575 

Alte cheltuieli 2.794.210 2.426.870

Alte cheltuieli din activitatea curentă 9.297.433 23.205.800

Aceste cheltuieli au crescut în prima jumătate a anului 2011 cu 13,9 milioane Lei în comparaţie cu aceeaşi perioadă
din anul anterior. Această majorare se datorează preluării de către Administratorul Fondului a contractului pentru
managementul şi administrarea investiţiilor care a intrat în vigoare la 29 septembrie 2010. Până la listarea Fondului
la data de 25 ianuarie 2011, calculul comisionului de gestionare de 0,379% şi comisionului de administrare de 0,1%
pe an au avut la bază valoarea activului net al Fondului, în timp ce ulterior listării baza de calcul o constituie capitalizarea
bursieră a Fondului.

Cheltuielile cu taxele de timbru din perioada anterioară au fost mai mari datorită litigiilor Fondului cu Statul
român cu privire la privatizarea BCR. 

Modificarea naturii celorlalte cheltuieli din această categorie se datorează în principal diferitelor sisteme de administrare
înainte şi după septembrie 2010. Înainte de această dată, Fondul era autoadministrat şi avea proprii angajaţi şi propria
infrastructură. După numirea FTIML în calitate de Administrator Unic, Fondul nu a mai înregistrat aceste categorii de
cheltuieli, acoperite prin comisionul de administrare.

Cheltuielile cu impozitul pe profit din prima jumătate a anului 2011 au fost semnificativ mai mici comparativ
cu perioada corespunzătoare din anul 2010. Este important de reţinut că veniturile din imobilizări financiare
(venituri din dividende) sunt înregistrate net de impozitul reţinut la sursă (dacă este cazul). În consecinţă aceste
venituri sunt considerate neimpozabile în calculul cheltuielilor cu impozitul pe profit. 
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Analiza Contului de profit şi pierderi pentru 2011 pe trimestre

Cu toate că prezentul raport acoperă perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011, având în vedere că Fondul
întocmeşte raportări trimestriale, a fost întocmită următoarea împărţire pe trimestre pentru a prezenta şi rezultatele
pentru perioada 1 aprilie–30 iunie, în vederea comparării cu raportarea din primul trimestru.

perioada de 3 luni perioada de 6 luni
încheiată la încheiată la

31 martie 2011 30 iunie 2011 30 iunie 2011
Lei Neauditat Lei Neauditat Lei Neauditat

Venituri din activitatea curentă, din care: 33.330.581 560.377.675 593.708.256

Venituri din imobilizări financiare — 513.207.854 513.207.854

Venituri din dobânzi 17.357.679 11.837.878 29.195.557

Venituri din reversarea ajustărilor pentru pierderi 
de valoare şi provizioanelor 9.798.164 18.982.758 28.780.922

Venituri din investiţii financiare cedate 67.392 9.638.941 9.706.333

Venituri din diferenţe de curs valutar 1.126.283 340.061 1.466.344

Alte venituri din activitatea curentă 4.981.063 6.370.183 11.351.246

Cheltuieli din activitatea curentă, din care: 18.560.379 29.961.243 48.521.622

Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 36.468 3.943.841 3.980.309

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 309.110 321.652 630.762

Depreciere, provizioane, pierderi din creanţe 
şi debitori diverşi — 11.705.864 11.705.864

Comisioane şi onorarii 4.427.492 4.571.395 8.998.887

Alte cheltuieli din activitatea curentă* 13.787.309 9.418.491 23.205.800

Rezultatul brut 14.770.202 530.416.432 545.186.634

Cheltuieli cu impozitul pe profit 700.314 1.344.263 2.044.577

Rezultatul net 14.069.888 529.072.169 543.142.057

* Alte cheltuieli din activitatea curentă includ comisioane bancare, cheltuieli cu materiale şi utilităţi, cheltuieli salariale cu personalul, cheltuieli cu serviciile executate
de terţi, precum şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
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Situaţia fluxurilor de trezorerie

Pentru perioada de 6 luni încheiată la

30 iunie 2010 30 iunie 2011
Lei Neauditat Lei Neauditat

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare

Plăţi către furnizori şi asimilate (2.752.008) (25.998.522)

Plăţi către angajaţi şi asimilate (4.601.692) (436.052)

Plăţi legate de alte taxe şi comisioane (3.959.448) (8.119.391)

Alte încasări, nete de alte plăţi — 97.339

Dobânzi plătite (210) (13)

Impozit pe profit plătit (3.252.084) —

Trezorerie netă din activităţi de exploatare (14.565.442) (34.456.639)

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie

Dividende încasate 4.880.002 228.639.164

Dobânzi încasate 71.448.684 36.710.525

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi necorporale (22.426) —

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 73.169 —

Plăţi pentru achiziţia de imobilizări financiare — (558.743.016)

Încasări din vânzarea de imobilizări financiare — 9.984.271

Alte încasări 38.488 1.885.901

Încasări nete din cedarea de titluri de stat — 230.783.642

Încasări/(Achiziţii) nete de depozite cu maturitate mai mare de 3 luni (260.467.966) 378.486.499

Trezorerie netă din activităţi de investiţie (184.050.049) 327.746.986

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare

Încasări de la acţionari pentru majorarea capitalului social 13.341.950 —

Dividende plătite (187.169) (250.411.127)

Plăţi pentru răscumpărare — (33.725.643)

Trezorerie netă din/(utilizată în) activităţi de finanţare 13.154.781 (284.136.770)

Creşterea/(scăderea) netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie (185.460.710) 9.153.577

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar 842.566.966 693.486.892

Diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută 374.099 (304.487)

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar 657.480.355 702.335.982
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Plăţile legate de alte taxe şi comisioane înregistrate în 2010 se referă în principal la comisioanele plătite către
CNVM, ca urmare a înregistrării la CNVM a Fondului în 2010.

Dividendele primite sunt semnificativ mai mari în perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011 în comparaţie
cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în principal deoarece companiile din portofoliu au distribuit dividende relativ
mari în 2011 iar Fondul a colectat o parte din aceste dividende în timpul perioadei (în principal de la OMV Petrom,
201,6 milioane Lei). 

Achiziţiile de imobilizări financiare se referă exclusiv la cumpărarea de participaţii listate în România şi Austria.

Dividendele plătite în 2011 includ în principal dividendele aferente anului 2010 a căror distribuţie a început pe
30 iunie. 58% din distribuţia totală de 432,7 milioane Lei s-a plătit pe 30 iunie.

Fondul a declarat în aprilie 2011 şi a început să distribuie începând cu 30 iunie dividende brute în sumă de 432,7 milioane
Lei sau 0,03141 pe acţiune. Aceste dividende reprezintă profiturile distribuibile aferente anului 2010.

Semnături:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny                                                              Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal                                                                            Manager raportare financiară

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI OBLIGAŢIILOR LA DATA DE 30 IUNIE 2011 
întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010 (Anexa nr. 4)

Denumire element 31 Decembrie 2010 30 Iunie 2011 Diferenţe

% din % din % din % din
activul net activul total Valuta Lei activul net activul total Valuta Lei Lei

I. Total active 101,6053% 100,0000% 16.430.788.980,79 1.018.909.637,61 
1 Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, din care: 37,1218% 36,5353% EUR 82.964.509,71 6.003.042.118,06 1.068.765.729,53 
1.1. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, din care: 34,9496% 34,3974% —   5.651.762.087,49 717.485.698,96 

1.1.1 acţiuni cotate tranzacţionate în ultimele 30 zile 34,8749% 34,3239% —   5.639.693.298,39 736.217.091,10 
1.1.2 actiuni cotate dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile 0,0746% 0,0735% —   12.068.789,10 (18.731.392,14)

1.2. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un 
stat membru, din care: 2,1723% 2,1379% EUR 82.964.509,71 351.280.030,57 351.280.030,57 
1.2.1 acţiuni cotate tranzacţionate în ultimele 30 zile 2,1723% 2,1379% EUR 82.964.509,71 351.280.030,57 351.280.030,57 
1.2.2 actiuni cotate dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile — — —   —   —   

1.3. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută 
şi deschisă publicului, aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) — — —  —   —   

2 Valori mobiliare nou-emise — — —   —  —   
3 Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004, din care: 58,0152% 57,0986% —   9.381.756.016,93 236.741.088,89 

– acţiuni neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 58,0152% 57,0986% —   9.381.756.016,93 236.741.088,89 
4 Depozite bancare, din care: 4,1608% 4,0951% —   672.855.256,82 (398.408.469,07)
4.1. depozite bancare constituite la instituţii de credit din România 4,1608% 4,0951% —   672.855.256,82 (398.408.469,07)
4.2. depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat membru — — —   —   —   
4.3. depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat nemembru — — —   —   —   
5 Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată — — —   —   —   
5.1. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, pe categorii — — —   —   —   
5.2. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru, pe categorii — — —   —   —   
5.3. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii — — —   —   —   
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, pe categorii de instrumente — — —   —   —   
6 Conturi curente şi numerar, din care: 0,1845% 0,1816% 29.835.252,03 22.627.387,32 

– in lei 0,1843% 0,1814% —   29.800.844,72 22.608.810,49 
– in euro 0,0002% 0,0002% EUR 8.126,24 34.407,31 20.289,02 
– in USD 0,0000% 0,0000% USD —   —   (901,97)
– in GBP 0,0000% 0,0000% GBP —   —   (810,22)

7 Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 101 
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 0,0981% 0,0966% —   15.866.537,59 (232.154.937,31)
– certificate de trezorerie cu discount, cu maturitaţi iniţiale mai mici de 1 an 0,0981% 0,0966% —   15.866.537,59 (232.154.937,31)

8 Titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv/organismelor de plasament colectiv 
în valori mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.) — — —   —   —   

9 Alte active din care: 2,0248% 1,9928% —   327.433.799,36 321.338.838,25 
– dividende nete de încasat de la societăti din România 1,9500% 1,9192% —   315.335.241,19 311.266.004,66 
– dividende nete de încasat de la societăti  dintr-un stat membru 0,0105% 0,0103% EUR 399.879,07 1.693.127,97 1.693.127,97 
– impozit pe profit de recuperat de la Bugetul de Stat 0,0000% 0,0000% —   —   (1.058.958,07)
– creanţe din penalităţi de întârziere la plată 0,0633% 0,0623% —   10.236.474,89 9.425.343,44 
– alte creanţe 0,0002% 0,0002% —   40.059,95 (84.571,11)
– cheltuieli înregistrate în avans 0,0008% 0,0008% —   128.895,36 97.891,36 

II. Total obligaţii 1,6053% 1,5799% — 259.593.946,75 175.882.452,15
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.) 0,0939% 0,0924% —   15.187.791,49 -2.766.365,81
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0,0009% 0,0009% —   142.335,34 10.237,36
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0,0000% 0,0000% —   —   —   
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare 0,0000% 0,0000% —   —   —   
5 Cheltuieli cu dobânzile 0,0000% 0,0000% —   —   —   
6 Cheltuieli de emisiune 0,0000% 0,0000% —   —   —   
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. 0,0085% 0,0083% —   1.366.507,00 98.285,00
8 Cheltuielile cu auditul financiar 0,0019% 0,0019% —   313.648,08 313.648,08 
9 Alte obligatii, din care: 1,5001% 1,4764% —   242.583.664,84 178.226.647,52

– dividende de plată 1,2470% 1,2272% —   201.646.831,63 176.824.989,23
– vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute 0,0182% 0,0179% —   2.945.556,99 2.945.556,99
– vărsăminte de efectuat pentru răscumpărarea acţiunilor proprii 0,0096% 0,0095% —   1.559.284,62 1.559.284,62
– impozit pe dividende 0,0826% 0,0813% —   13.352.641,00 5.492.930,00
– onorariul de consultanţă pentru selecţia administratorului Fondului 0,0452% 0,0445% EUR 1.727.501,53 7.314.414,23 -87.584,33
– datorii faţă de acţionari privind capitalul 0,0000% 0,0000% —   0,00 (9.730.381,35)
– salarii si contribuţii salariale 0,0009% 0,0009% —   143.267,00 71.588,00
– impozit pe profit 0,0069% 0,0068% —   1.109.706,93 1.109.706,93
– provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0,0878% 0,0864% —   14.197.829,40 -226.269,00
– alte obligaţii 0,0019% 0,0019% —   314.133,04 266.826,43

III. Valoarea activului net (I–II) 100,0000% 98,4201% 16.171.195.034,04 843.027.185,46 

100,5461% 100,0000% —   15.411.879.343,18 
32,1909% 32,0161% —   4.934.276.388,53 
32,1909% 32,0161% —   4.934.276.388,53 
31,9900% 31,8162% —   4.903.476.207,29 

0,2009% 0,1998% —   30.800.181,24 

— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   

— — —   —   
— — —   —   

59,6615% 59,3374% —   9.145.014.928,04 
59,6615% 59,3374% —   9.145.014.928,04 

6,9889% 6,9509% —   1.071.263.725,89 
6,9889% 6,9509% —   1.071.263.725,89 

— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   

0,0470% 0,0468% 7.207.864,71 
0,0469% 0,0467% —   7.192.034,23 
0,0001% 0,0001% EUR 3.294,97 14.118,29 
0,0000% 0,0000% USD 286,73 901,97 
0,0000% 0,0000% GBP 163,11 810,22 

1,6181% 1,6093% —   248.021.474,90 
1,6181% 1,6093% —   248.021.474,90 

— — —   —   
0,0398% 0,0395% —   6.094.961,11 
0,0265% 0,0264% —   4.069.236,53 
0,0000% 0,0000% —   —   
0,0069% 0,0069% —   1.058.958,07 
0,0053% 0,0053% —   811.131,45 
0,0008% 0,0008% —   124.631,06 
0,0002% 0,0002% —   31.004,00 
0,5461% 0,5432% 83.711.494,60
0,1171% 0,1165% —   17.954.157,30
0,0009% 0,0009% —   132.097,98

— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   
— — —   —   

0,0083% 0,0082% —   1.268.222,00
— — —   —   

0,4199% 0,4176% —   64.357.017,32
0,1619% 0,1611% —   24.821.842,40

— — —   —   
— — —   —   

0,0513% 0,0510% —   7.859.711,00
0,0483% 0,0480% EUR 1.727.501,53 7.401.998,56
0,0635% 0,0631% —   9.730.381,35
0,0005% 0,0005% —   71.679,00
0,0005% 0,0005% —   —   
0,0941% 0,0936% 14.424.098,40
0,0003% 0,0003% —   47.306,61

100,0000% 99,4568% 15.328.167.848,58

ANEXA 1
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Situaţia valorii unitare a activului net

Denumire element 30 Iunie 2011 31 Decembrie 2010 Diferenţe

Valoare activ net 16.171.195.031,26 15.328.167.848,58 843.027.182,68

Număr acţiuni în circulaţie 13.756.955.963 13.778.392.208 (21.436.245)

Valoarea unitară a activului net 1,1754 1,1124 0,0630

Situaţia Detaliată a Investiţiilor la Data de 30 iunie 2011
Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România din care:

1.1 acţiuni cotate tranzacţionate în ultimele 30 zile

                                                                                                                       Data ultimei şedinţe                                                                                                                                                                            Pondere în capitalul      Pondere în activul total    Pondere în activul net al                     
Emitent                                                                           Simbol                în care s-a tranzacţionat     Nr. acţiuni deţinute           Valoare nominală              Valoare acţiune                 Valoare totală          social al emitentuluil     al Fondului Proprietatea     Fondului Proprietatea       Metoda de evaluare

Alcom SA                                                                                  ALCQ                                 29/iun/2011                                     89.249                               2,5                                    52,0000                              4.640.948,00 71,8900% 0,0282% 0,0287%                        preţ de închidere

Alro Slatina SA                                                                            ALR                                 30/iun/2011                              71.586.514                               0,5                                      3,7700                          269.881.157,78 10,0200% 1,6425% 1,6689%                        preţ de închidere

Azomures SA                                                                              AZO                                 30/iun/2011                              56.508.066                               0,1                                      0,7900                            44.641.372,14 10,7400% 0,2717% 0,2761%                        preţ de închidere

IOR SA                                                                                      IORB                                 28/iun/2011                                2.622.273                               0,1                                      0,5700                              1.494.695,61 2,8100% 0,0091% 0,0092%                        preţ de închidere

Mecanoenergetica SA                                                             MEGU                                   3/iun/2011                                1.620.975                               0,3                                      0,0400                                   64.839,00 10,0700% 0,0004% 0,0004%                        preţ de închidere

Conpet SA                                                                                COTE                                 30/iun/2011                                1.736.420                               3,3                                    34,0000                            59.038.280,00 20,0500% 0,3593% 0,3651%                        preţ de închidere

Delfincom SA                                                                            DELF                                 30/iun/2011                                   645.647                               2,5                                      6,2000                              4.003.011,40 65,5000% 0,0244% 0,0248%                        preţ de închidere

Oil Terminal SA                                                                             OIL                                 30/iun/2011                              49.216.526                               0,1                                      0,2500                            12.304.131,50 8,4500% 0,0749% 0,0761%                        preţ de închidere

Romaero SA                                                                            RORX                                 28/iun/2011                                 1.311.691                               2,5                                    15,0000                            19.675.365,00 20,9900% 0,1197% 0,1217%                        preţ de închidere

OMV Petrom SA                                                                         SNP                                 30/iun/2011                        11.391.130.186                               0,1                                      0,3820                       4.351.411.731,05 20,1000% 26,4833% 26,9084%                        preţ de închidere

Transelectrica SA                                                                         TEL                                 30/iun/2011                                9.895.212                                10                                    22,0000                          217.694.664,00 13,4900% 1,3249% 1,3462%                        preţ de închidere

Transgaz SA                                                                               TGN                                 30/iun/2011                                1.764.620                                10                                  230,1000                          406.039.062,00 14,9800% 2,4712% 2,5109%                        preţ de închidere

Primcom SA                                                                               PRIB                                 30/iun/2011                                1.154.234                               2,5                                    17,5900                            20.302.976,06 78,9700% 0,1236% 0,1256%                        preţ de închidere

BRD-Groupe Societe Generale SA                                            BRD                                 30/iun/2011                               15.611.620                                  1                                    14,0000                          218.562.680,00 2,2400% 1,3302% 1,3516%                        preţ de închidere

Banca Transilvania SA                                                                 TLV                                 30/iun/2011                                1.905.500                                  1                                      1,2500                              2.381.875,00 0,1200% 0,0145% 0,0147%                        preţ de închidere

Severnav SA                                                                             SEVE                                 27/iun/2011                                1.971.566                               2,5                                      3,1030                              6.117.769,30 39,1000% 0,0372% 0,0378%                        preţ de închidere

Prestari Servicii SA                                                                  PRVD                                 15/iun/2011                                   200.170                               2,5                                      4,9000                                 980.833,00 70,5500% 0,0060% 0,0061%                        preţ de închidere

Comcereal Fundulea SA                                                          CCFD                                   3/iun/2011                                     59.604                               2,5                                      2,2000                                 131.128,80 5,3500% 0,0008% 0,0008%                        preţ de închidere

Vitacom SA                                                                                VITO                                   8/iun/2011                                   726.175                               0,1                                      0,4500                                 326.778,75 46,4000% 0,0020% 0,0020%                        preţ de închidere

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5.639.693.298,39 34,3239% 34,8749%

1.2 acţiuni cotate dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile

                                                                                                                       Data ultimei şedinţe                                                                                                                                                                            Pondere în capitalul      Pondere în activul total    Pondere în activul net al                     
Emitent                                                                           Simbol                în care s-a tranzacţionat     Nr. acţiuni deţinute           Valoare nominală              Valoare acţiune                 Valoare totală           social al emitentului     al Fondului Proprietatea     Fondului Proprietatea       Metoda de evaluare

Palace SA                                                                                 PACY                                10/mai/2011                                5.832.482                               0,1                                      0,3425                              1.997.625,09 15,4200% 0,0122% 0,0124%                  Capitaluri proprii/acţiune

Mecon SA                                                                                MECP                                 11/feb/2011                                     60.054                              11,6                                      9,7000                                 582.523,80 12,5100% 0,0035% 0,0036%                  Valoarea justă/acţiune: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ultimul preţ de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tranzacţionare

Comcereal Cluj SA                                                                   COCL                                  6/aug/2010                                    256.116                               2,5                                      4,1212                              1.055.505,26 11,3600% 0,0064% 0,0065%                  Capitaluri proprii/acţiune

Comcereal Harghita SA                                                           CHAR                                  12/iul/2007                                     38.813                               2,5                                      4,8649                                 188.821,36 10,0300% 0,0011% 0,0012%                  Capitaluri proprii/acţiune

Forsev SA                                                                                FORS                                26/nov/2009                                   954.376                               2,5                                      7,1407                              6.814.912,70 28,1400% 0,0415% 0,0421%                  Capitaluri proprii/acţiune

Romplumb SA                                                                         ROMR                                   5/oct/2001                                1.595.520                               2,5                                      0,0000                                            0,00 51,0000% 0,0000% 0,0000%                  Valoarea justa/actiune: zero

Transilvania-Com SA                                                               TRVC                                15/aug/2007                                     77.234                               2,5                                    16,5034                              1.274.623,60 39,9900% 0,0078% 0,0079%                  Capitaluri proprii/acţiune

Turdapan SA                                                                            TUSB                                29/dec/2010                                   155.855                               2,5                                      0,6740                                 105.046,27 44,0600% 0,0006% 0,0006%                  Capitaluri proprii/acţiune

Telerom Proiect INPPT SA                                                       TEBV                                 14/feb/2011                                   673.862                              0,11                                      0,0738                                   49.731,02 68,6300% 0,0003% 0,0003%                  Capitaluri proprii/acţiune

Resib SA                                                                                    RESI                                   3/iun/2004                                   894.600                             0,10                                      0,0000                                            0,00 2,8700% 0,0000% 0,0000%                  Evaluată la zero 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (capital propriu negativ)

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.068.789,10 0,0735% 0,0746%                  

Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru:

                                                                                                                     Data ultimei şedinţe în                                                                                                                          Valoare totală    Valoare totală     Pondere în capitalul    Pondere în activul total    Pondere în activul net al                    
Emitent                                                                           Simbol                  care s-a tranzacţionat       Nr. Acţiuni deţinute          Valoare nominală*             Valoare acţiune        in Euro                in LEI           social al emitentului   al Fondului Proprietatea     Fondului Proprietatea     Metoda de evaluare

ERSTE GROUP BANK AG                                                         EBS                                 30/iun/2011                           1.227.870                          EUR 37,3000                        EUR 36,1500       44.387.500,50      187.941.115,87                 0,3200%                                1,1438%                                1,1622%                       preţ de închidere

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                                  RBI                                 30/iun/2011                           1.085.606                          EUR 48,9350                        EUR 35,5350       38.577.009,21      163.338.914,70                0,5500%                                0,9941%                                1,0101%                       preţ de închidere

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              82.964.509,71      351.280.030,57                                                              2,1379%                                2,1723%

* = capitaluri proprii/acţiune la 30 iunie 2011
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Instrumentele menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004 (acţiuni neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată)

                                                                                                                                                      Preţ de achiziţie                                                                                                         Pondere în activul      Pondere în activul
                                                                                                Nr. Acţiuni               Data                (preţ achiziţie                                                                        Pondere în capitalul  total al Fondului          net al Fondului
Emitent                                                                                      deţinute            achiziţiei**            total acţiuni)      Valoare acţiune        Valoare totală         social al emitentului      Proprietatea                Proprietatea            Stare firmă                                                  Metoda de evaluare
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA              23.159              19/iul/2005                    1.490.898                107,7014                    2.494.256,72                     20,0000%                    0,0152% 0,0154% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA                             32.016              19/iul/2005                    2.652.588                244,1807                    7.817.689,29                     20,0000%                    0,0476% 0,0483% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Carom - Broker Asigurare SA                                                               17.500              19/iul/2005                    1.161.986                  59,4394                    1.040.189,50                     70,0000%                    0,0063% 0,0064% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Celuloza si Otel SA (fost Remat Timis)                                                   3.814              19/iul/2005                       230.675                229,2837                       874.488,03                       8,6200%                    0,0053% 0,0054% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Cetatea SA                                                                                          354.468              19/iul/2005                       118.840                    1,2092                       428.622,71                     20,4300%                    0,0026% 0,0027% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Ciocarlia SA                                                                                            5.298              19/iul/2005                         37.125                  79,6012                       421.727,16                       1,6800%                    0,0026% 0,0026% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA                                    27.554              19/iul/2005                       675.810                144,5292                    3.982.357,58                     20,0000%                    0,0242% 0,0246% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
CN Administratia Canalelor Navigabile SA                                         203.160              19/iul/2005                  15.194.209                  77,1863                  15.681.168,71                     20,0000%                    0,0954% 0,0970% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA                                  21.237              19/iul/2005                    1.351.671                  97,8493                    2.078.025,58                     20,0000%                    0,0126% 0,0129% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
CN Administratia Porturilor Maritime SA                                          1.369.125              19/iul/2005                  52.621.414                  45,1186                  61.773.003,23                     19,9900%                    0,3760% 0,3820% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
CN Aeroporturi Bucuresti SA *                                                         2.875.443              5/feb/2010                131.168.263                112,1258                322.411.346,73                     20,0000%                    1,9622% 1,9937% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Valoarea justă/acţiune (Valoare conform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     raportului evaluatorului independent)
Commetex SA                                                                                       67.533              19/iul/2005                       193.500                    2,6605                       179.671,55                     15,9900%                    0,0011% 0,0011% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Complexul Energetic Craiova SA                                                     6.301.669              19/iul/2005                250.169.153                  42,3386                266.803.843,12                     24,3500%                    1,6238% 1,6499% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Complexul Energetic Rovinari SA                                                    5.525.167              19/iul/2005                137.615.732                  52,5279                290.225.419,66                     23,6000%                    1,7664% 1,7947% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Complexul Energetic Turceni SA                                                    11.387.991              19/iul/2005                282.299.927                  45,8901                522.596.045,79                     24,7800%                    3,1806% 3,2316% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Comsig SA                                                                                            75.655              19/iul/2005                       132.633                    2,0656                       156.272,97                     69,9400%                    0,0010% 0,0010% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
E.ON Gaz Distributie SA                                                                13.158.040              19/iul/2005                  37.470.244                    8,7833                115.571.012,73                     11,9900%                    0,7034% 0,7147% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
E.ON Energie Romania SA (fosta E,ON Gaz Romania SA)            9.903.524              19/iul/2005                  45.765.358                    9,5236                  94.317.201,17                     13,3900%                    0,5740% 0,5832% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
E.ON Moldova Distributie SA                                                         10.994.457              19/iul/2005                131.073.011                  20,0797                220.765.398,22                     22,0000%                    1,3436% 1,3652% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Electrica Distributie Muntenia Nord SA                                            7.796.022              19/iul/2005                165.221.141                  30,5416                238.102.985,52                     21,9900%                    1,4491% 1,4724% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Electrica Distributie Transilvania Nord SA                                       8.167.813              19/iul/2005                113.299.904                  20,9177                170.851.861,99                     22,0000%                    1,0398% 1,0565% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Electrica Distributie Transilvania Sud SA                                         9.327.282              19/iul/2005                125.918.629                  19,6783                183.545.053,38                     21,9900%                    1,1171% 1,1350% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Electroconstructia Elco Cluj SA                                                          322.530              19/iul/2005                       319.656                    1,6702                       538.689,61                       7,6100%                    0,0033% 0,0033% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
ENEL Distributie Banat SA                                                               9.220.644              19/iul/2005                141.578.929                  34,3494                316.723.589,01                     24,1200%                    1,9276% 1,9586% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
ENEL Distributie Dobrogea SA                                                        6.753.127              19/iul/2005                114.760.053                  32,3808                218.671.654,76                     24,0900%                    1,3309% 1,3522% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Enel Distributie Muntenia SA                                                           3.256.396              19/iul/2005                107.277.263                103,5620                337.238.882,55                     12,0000%                    2,0525% 2,0854% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Enel Energie Muntenia SA                                                                  444.054              19/iul/2005                    2.833.769                  84,0910                  37.340.944,91                     12,0000%                    0,2273% 0,2309% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
ENEL Energie SA                                                                             1.680.000              19/iul/2005                  26.124.808                  11,7378                  19.719.504,00                     12,0000%                    0,1200% 0,1219% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
GDF Suez Energy Romania (fost Distrigaz Sud)                             2.127.879              19/iul/2005                  59.982.622                159,1765                338.708.331,64                     12,0000%                    2,0614% 2,0945% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Hidroelectrica SA                                                                           88.570.215              19/iul/2005             3.099.587.796                  37,7147             3.340.399.087,66                     19,9400%                  20,3301% 20,6565% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Nuclearelectrica SA                                                                        24.676.222              19/iul/2005                967.926.936                  29,7879                735.052.833,31                       9,7200%                    4,4736% 4,5454% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Posta Romana SA                                                                          14.871.947              19/iul/2005                  84.664.380                    9,3869                139.601.479,29                     25,0000%                    0,8496% 0,8633% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Romgaz SA                                                                                      5.742.854              19/iul/2005                416.301.444                212,4799             1.220.241.043,63                     14,9900%                    7,4266% 7,5458% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Salubriserv SA                                                                                      43.263              19/iul/2005                       207.601                175,2167                    7.580.400,09                     17,4800%                    0,0461% 0,0469% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Societatea Nationala a Sarii SA                                                       2.005.884             28/iun/2007                 76.347.715                  43,2684                  86.791.391,27                     48,9900%                    0,5282% 0,5367% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
World Trade Hotel SA                                                                           17.912              19/iul/2005                         17.912                    0,9103                         16.305,29                     19,9000%                    0,0001% 0,0001% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Zamur Targu Mures SA                                                                       402.516              19/iul/2005                       319.724                    7,9611                    3.204.470,13                       7,1800%                    0,0195% 0,0198% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Zirom SA                                                                                          3.624.346             28/iun/2007                 36.030.702                  15,9504                  57.809.768,44                   100,0000%                    0,3518% 0,3575% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Capitaluri proprii/acţiune
Electrica Furnizare Muntenia Nord SA                                                572.039              19/iul/2005                    6.412.890                    0,0000                                  0,00                     22,0000%                    0,0000% 0,0000% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Valoarea justa/actiune: zero
Electrica Furnizare Transilvania Nord SA                                           356.309              19/iul/2005                    5.178.405                    0,0000                                  0,00                     22,0000%                    0,0000% 0,0000% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Valoarea justa/actiune: zero
Electrica Furnizare Transilvania Sud SA                                             438.064              19/iul/2005                    6.228.377                    0,0000                                  0,00                     22,0000%                    0,0000% 0,0000% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Valoarea justa/actiune: zero
BAT Service SA                                                                                   194.022              19/iul/2005                       656.686                    0,0000                                  0,00                     33,0000%                    0,0000% 0,0000% Dizolvare                                                           Evaluată la zero
Carbid Fox SA                                                                                10.191.630              19/iul/2005                       927.357                    0,0000                                  0,00                       7,9600%                    0,0000% 0,0000% Faliment                                                             Evaluată la zero
FECNE SA                                                                                          778.442              19/iul/2005                                  0                    0,0000                                  0,00                     12,1200%                    0,0000% 0,0000% Faliment                                                             Evaluată la zero
Gerovital Cosmetics SA                                                                   1.350.988              19/iul/2005                       340.996                    0,0000                                  0,00                       9,7600%                    0,0000% 0,0000% Dizolvare                                                           Evaluată la zero
Plafar SA                                                                                             132.784             28/iun/2007                   3.160.329                    0,0000                                  0,00                     48,9900%                    0,0000% 0,0000% Insolvenţă                                                          Evaluată la zero
Petrotel - Lukoil SA                                                                          2.152.291              19/iul/2005                    2.787.316                    0,0000                                  0,00                       2,1800%                    0,0000% 0,0000% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Evaluată la zero (capital propriu negativ)
Retizoh SA                                                                                               3.611              19/iul/2005                         64.560                    0,0000                                  0,00                       7,3700%                    0,0000% 0,0000% Lichidare                                                            Evaluată la zero
Simtex SA                                                                                           132.859             28/iun/2007                   3.059.858                    0,0000                                  0,00                     30,0000%                    0,0000% 0,0000% Faliment                                                             Evaluată la zero
Uzina Mecanica Bucuresti SA                                                          2.951.053              19/iul/2005                  20.024.890                    0,0000                                  0,00                     36,5900%                    0,0000% 0,0000% Fondul Proprietatea nu apare înscris în            Evaluată la zero
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Registrul Acţionarilor societăţii                          
World Trade Center Bucuresti SA                                                       198.860              19/iul/2005                         42.459                    0,0000                                  0,00                     19,9000%                    0,0000% 0,0000% Societăţi nelistate, în stare de funcţionare        Evaluată la zero (capital propriu negativ)
Total                                                                                                                                                              6.679.028.144                                            9.381.756.016,93                                                       57,0986% 58,0152%                                                                                                                   

Legendă: * = societate înfiinţată în urma fuziunii prin contopire între CN “Aeroportul International Henri Coandă - Bucureşti” S.A. şi S.N. “Aeroportul International Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu” S.A.

** = pentru cazurile în care data achiziţiei menţionată este mai veche decât data înfiinţării Fondului Proprietatea (28 decembrie 2005), data achiziţiei reprezintă data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 247 / 19 iulie 2005 în baza căreia s-au stabilit participaţiile ce se vor transfera in portofoliul Fondului Proprietatea în momentul înfiinţării acestuia

Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale

Certificate de trezorerie cu discount

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Valoare           Pondere în activul total       Pondere în activul net al                                                              
Seria şi nr emisiunii                                                     Nr. titluri             Data achiziţiei         Data scadenţei     Valoare iniţiala     Crestere zilnica                 Dobânda cumulata        actualizată        al Fondului Proprietatea         Fondului Proprietatea       Banca intermediară       Metoda de evaluare
RO1111CTN060                                                                        1.600                      18/feb/2011                 17/aug/2011            15.488.867,36               2.839,63                                  377.670,23                15.866.537,59                      0,0966%                                      0,0981%                           Raiffeisen Bank            Preţ achiziţie cumulat cu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         valoarea dobânzii zilnice
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aferente perioadei scurse  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         de la data achiziţiei
Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15.866.537,59                      0,0966%                                      0,0981%
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Depozite bancare

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pondere în activul total       Pondere în activul net al            
Denumire bancă                                                              Data constituirii              Scadenţa                   Valoare iniţială                     Dobânda zilnică                Dobânda cumulată                  Valoare actualizată      al Fondului Proprietatea        Fondului Proprietateat              Metoda de evaluare

Banca Comerciala Romana                                                          30/iun/2011                        1/iul/2011 RON     35.000.000,00                   RON 3.743,06                            RON 3.743,06                       RON 35.003.743,06 0,2130% 0,2165%

Banca Comerciala Romana                                                          22/iun/2011                      20/iul/2011 RON     70.000.000,00                 RON 10.888,89                          RON 98.000,00                       RON 70.098.000,00 0,4266% 0,4335%

Banca Comerciala Romana                                                          27/iun/2011                      25/iul/2011 RON     35.000.000,00                   RON 5.104,17                          RON 20.416,67                       RON 35.020.416,67 0,2131% 0,2166%

BRD Groupe Societe Generale                                                    24/iun/2011                      15/iul/2011 RON     52.700.000,00                   RON 7.465,83                          RON 52.260,83                       RON 52.752.260,83 0,3211% 0,3262%

Marfin Bank (Romania)                                                                 28/iun/2011                      28/iul/2011 RON     80.000.000,00                 RON 16.666,67                          RON 50.000,00                       RON 80.050.000,00 0,4872% 0,4950%

RAIFFEISEN Bank                                                                       27/iun/2011                       11/iul/2011 RON     50.000.000,00                   RON 6.041,67                          RON 24.166,67                       RON 50.024.166,67 0,3045% 0,3093%

RAIFFEISEN Bank                                                                       28/iun/2011                      15/iul/2011 RON     44.500.000,00                   RON 5.438,89                          RON 16.316,67                       RON 44.516.316,67 0,2709% 0,2753%

UNICREDIT TIRIAC Bank                                                            30/iun/2011                        4/iul/2011 RON     33.700.000,00                   RON 4.212,50                            RON 4.212,50                       RON 33.704.212,50 0,2051% 0,2084%

UNICREDIT TIRIAC Bank                                                            23/iun/2011                        7/iul/2011 RON     66.100.000,00                   RON 8.262,50                          RON 66.100,00                       RON 66.166.100,00 0,4027% 0,4092%

UNICREDIT TIRIAC Bank                                                            28/iun/2011                       11/iul/2011 RON     44.500.000,00                   RON 5.933,33                          RON 17.800,00                       RON 44.517.800,00 0,2709% 0,2753%

BRD Groupe Societe Generale                                                    30/iun/2011                        1/iul/2011 RON   141.567.847,97                 RON 16.201,65                          RON 16.201,65                     RON 141.584.049,62 0,8617% 0,8755%

BANCPOST                                                                                  30/iun/2011                        1/iul/2011 RON     19.416.680,61                   RON 1.510,19                            RON 1.510,19                       RON 19.418.190,80 0,1182% 0,1201%

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             672.855.256,82 4,0951% 4,1608%

Evoluţia activului net şi a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani

An T-2 An T-1 / 31 Dec 2010 An T / 30 Iunie 2011

Activ net 15.328.167.848,58                                       16.171.195.031,26

VUAN 1,1124                                                                    1,1754

Valoare depozit bancar cumulată
cu valoarea dobânzii zilnice
aferente perioadei scurse de la
data constituirii

Bancpost S.A.

Cecilia Vlăsceanu Ionuţ Vlad
Director, Direcţia Servicii Titluri Şef Serviciu

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, 
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny Marius Nechifor
Reprezentant Legal Reprezentant Compartiment de Control Intern
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1. Informa%ii generale 

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau „Fondul”) este un organism de plasament 
colectiv, sub forma unei societ!"i de investi"ii de tip închis, înfiin"at prin Legea 247/2005 #i 
Hot!rârea de Guvern 1481/2005, fiind înregistrat! în Bucure#ti la data de 28 decembrie 2005. 
Adresa sediului social al Fondului este  în Strada Buze#ti, nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, Bucure#ti.    

Fondul î#i deruleaz! activitatea în conformitate cu Legea 247/2005 privind reforma în domeniile 
propriet!"ii #i justi"iei, precum #i unele m!suri adiacente, cu modific!rile #i complet!rile 
ulterioare, Legea 297/2004 privind pia"a de capital, cu modific!rile ulterioare #i Legea 31/1990 
privind societ!"ile comerciale, republicat! #i modificat!.       

În conformitate cu actul s!u constitutiv, principala activitate desf!#urat! de Fond o constituie 
administrarea #i gestionarea portofoliului. Fondul desf!#oar! #i alte activit!"i auxiliare #i 
adiacente, în conformitate cu reglement!rile în vigoare. 

Fondul a fost constituit pentru a realiza plata prin echivalent a desp!gubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în timpul regimului comunist, în cazul în care 
respectivele imobile nu au fost retrocedate în natur!.  

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucure#ti 
(„Administratorul Fondului”) a fost numit managerul #i administratorul unic al Fondului în data 
de 29 septembrie 2010. 

Începând cu data de 25 ianuarie 2011, Fondul Proprietatea este o societate listat! pe pia"a la 
vedere administrat! de Bursa de Valori Bucure#ti, la categoria 1 (Ac"iuni) a Sectorului Titluri de 
capital, având codul ISIN ROFPTAACNOR5, sub simbolul „FP”. 

Aceste situa"ii financiare individuale, simplificate, pentru perioada de 6 luni încheiat! la 30 
iunie 2011 nu sunt auditate. 

 

2. Bazele întocmirii 

(a)   Declara%ia de conformitate 

Situa"iile financiare individuale simplificate, interimare, pentru perioada de 6 luni încheiat! la 
30 iunie 2011, au fost întocmite în conformitate cu cerin"ele IAS 34 “Raport!ri financiare 
interimare”. Situa"iile financiare individuale simplificate, interimare trebuie citite împreun! cu 
situa"iile financiare individuale anuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010, care au fost 
întocmite în conformitate cu cerin"ele Standardelor Interna"ionale de Raportare Financiar!. 

Fondul a întocmit aceste situa"ii financiare individuale interimare pentru a oferi utilizatorilor 
informa"ii financiare suplimentare cu privire la pozi"ia sa financiar!. Fondul nu va întocmi #i 
publica, situa"iile financiare consolidate pentru perioada de 6 luni încheiat! la 30 iunie 2011.  

(b)   Bazele evalu$rii 

Situa"iile financiare individuale simplificate, interimare au fost întocmite pe baza costului 
istoric, cu excep"ia instrumentelor de capitaluri proprii listate pe o pia"! activ!, care sunt 
evaluate la valoare just!. 
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NOTE LA SITUA!IILE FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE 
PENTRU PERIOADA DE #ASE LUNI ÎNCHEIAT" LA 30 IUNIE 2011 
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dac$ nu se precizeaz$ altfel) 
 

  

2. Bazele întocmirii (continuare) 

(c)   Moneda func%ional$ &i de prezentare 

Aceste situa"ii financiare interimare sunt prezentate în Lei (RON). Leul reprezint! #i moneda 
func"ional! a Fondului. Toate informa"iile financiare prezentare în Lei au fost rotunjite la cea 
mai apropiat! unitate.  

(d)   Comparative 

Fondul a întocmit pentru prima dat! situa"ii financiare individuale simplificate, interimare, 
pentru perioada de #ase luni încheiat! la 30 iunie 2011. Drept urmare, nu sunt disponibile, 
comparativele, respectiv pentru perioada de #ase luni încheiat! la 30 iunie 2010 pentru Situa"ia 
interimar! simplificat! a rezultatului global, Situa"ia interimar! simplificat! a modific!rilor 
capitalurilor proprii, Situa"ia interimar! simplificat! a fluxurilor de numerar. 

(e)   Utilizarea estim$rilor   

Întocmirea situa"iilor financiare în conformitate cu cerin"ele Standardelor Interna"ionale de 
Raportare Financiar! implic! din partea conducerii utilizarea unor ra"ionamente, estim!ri #i 
ipoteze ce afecteaz! aplicarea politicilor contabile #i valoarea raportat! a activelor, datoriilor, 
veniturilor #i cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de aceste estim!ri. 

Estim!rile #i ipotezele sunt revizuite periodic. Modific!rile estim!rilor contabile sunt 
recunoscute în perioada în care estim!rile sunt revizuite #i în perioadele viitoare, dac! acestea 
sunt afectate.  

Informa"iile referitoare la principalele incertitudini în estimare #i ra"ionamente legate de 
aplicarea politicilor contabile, care au un impact semnificativ asupra sumelor recunoscute în 
situa"iile financiare, sunt incluse în urm!toarele note: 

• Nota 6 – Alte cheltuieli opera"ionale; 

• Nota 9 – Evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii; 

• Note 10 – Recunoa#terea crean"elor privind impozitul pe profit amânat; 

• Nota 11 – Alte datorii; 

• Note 13 – Contingen"e. 

 

3. Politici contabile semnificative 

Politicile contabile sunt consistente cu cele din situa"iile financiare anuale de la 31 decembrie 
2010.
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NOTE LA SITUA!IILE FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE 
PENTRU PERIOADA DE "ASE LUNI ÎNCHEIAT# LA 30 IUNIE 2011 
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4. Active %i datorii financiare  

Clasific$ri contabile %i valori juste  

Tabelul urm!tor prezint! valorile contabile "i valorile juste aferente activelor "i datoriilor financiare ale Fondului: 
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4. Active %i datorii financiare (continuare) 

 

 

La 30 iunie 2011 "i 31 decembrie 2010, conducerea a estimat c! dividendele de încasat pentru care nu au fost recunoscute pierderi din 

depreciere vor fi colectate într-o perioad! scurt! de timp "i prin urmare valoarea lor contabil! era aproximativ egal! cu valoarea lor just!. 
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5. Venituri brute din dividende 

 

Veniturile brute din dividende au fost impozitate (impozitul fiind re!inut la surs"), cu o cot" de 
16% în cazul celor ob!inute de la companii din România #i cu o cot" de 5% în cazul 
dividendelor obtinu!e de la companii din Austria. În cazul în care procentul de de!inere a fost 
mai mare de 10% din capitalul social pentru o perioad" neîntrerupt" de cel pu!in doi ani anterior 
distribuirii dividendului, nu se pl"te#te impozit pe dividende. 

 

6. Alte cheltuieli opera%ionale  
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7. Cheltuieli cu impozitul pe profit  

 

Cota de impozitare efectiv" utilizat" pentru determinarea impozitului amânat pentru perioada de 
6 luni încheiat" la 30 iunie 2011 a fost de 16% (cota de impozitare standard). 
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7.   Cheltuieli cu impozitul pe profit (continuare) 

 

 

8. Dividende de încasat 
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PENTRU PERIOADA DE "ASE LUNI ÎNCHEIAT# LA 30 IUNIE 2011 
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dac$ nu se precizeaz$ altfel) 
 

  

9. Instrumente de capitaluri proprii 

Conform Legii 247/2005, modificat" prin Ordonan!a de Urgen!" 209/2005, Fondul a primit, la 
constituire în data de 28 decembrie 2005, ac!iuni la 117 societ"!i ca aport în natur" de la statul 
român, în calitate de unic ac!ionar.  

În iunie 2007, Ordonan!a de Urgen!" 81/2007 a intrat în vigoare, conform c"reia: 

• Au fost ad"ugate 32 de noi participa!ii la portofoliul Fondului ca #i aport în natur" la 
capitalul social (21 de participa!ii în societ"!i aflate deja în portofoliu #i unsprezece 
participa!ii în societ"!i care nu existau în portofoliu anterior); 

• Au fost eliminate 39 de participa!ii din portofoliul Fondului fiind transferate înapoi statului. 

Evaluarea ac!iunilor primite de la statul român în decembrie 2005 #i iunie 2007 a fost realizat" 
în octombrie 2007 de c"tre un evaluator independent (Finevex S.R.L. Constan!a), care a 
respectat metodologia de evaluare specificat" în Ordonan!a de Urgen!" 81/2007. Valoarea 
ac!iunilor determinat" de evaluator reprezint" costul instrumentelor de capitaluri proprii. 

Instrumentele de capitaluri proprii sunt active financiare disponibile pentru vânzare #i sunt 
înregistrate la valoare just", cu excep!ia acelor instrumentelor a c"ror valoare just" nu poate fi 
determinat" credibil, care sunt înregistrate la cost minus depreciere.  

Valorile juste la 30 iunie 2011 #i 31 decembrie 2010, au fost determinate prin raportare la 
cota!iile de pre! publicate de bursele unde ac!iunile sunt tranzac!ionate, unde este cazul. 
Instrumentele de capitaluri proprii listate la Bursa de Valori Bucure#ti, dar care nu sunt 
tranzac!ionate pe o pia!" activ", #i ac!iunile nelistate sunt înregistrate la cost minus ajustarea 
pentru depreciere.   

La 30 iunie 2011 #i 31 decembrie 2010, în cazul instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la 
cost, nu au putut fi determinate valorile juste utilizând tehnici de evaluare, deoarece intervalul 
de estim"ri rezonabile ale acestora a fost larg #i probabilit"!ile asociate diverselor estim"ri nu au 
putut fi determinate în mod rezonabil.  

Modificarea valorilor contabile ale instrumentelor de capitaluri proprii este 
urm"toarea:
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9.   Instrumente de capitaluri proprii (continuare) 

În cursul primului semestru al anului 2011, Fondul #i-a majorat participa!iile de!inute în Alro 
S.A., Azomures S.A. #i BRD-Groupe Societe Generale S.A.. Fondul a ad"ugat de asemenea trei 
noi participa!ii în portofoliul s"u: Banca Transilvania S.A., Erste Group Bank AG #i Raiffeisen 
Bank International AG. 

În aceea#i period", Fondul a vândut în întregime participa!iile de!inute în Marlin S.A., Familial 
Restaurant S.A. #i Laromet S.A., prin licita!ii publice, la pre!uri mai mari decât valoarea net" 
contabil", #i o parte din de!inerile sale în Vitacom S.A. #i Oil Terminal S.A., prin pia!a 
reglementat". 

În primul semestru din 2011 erau în curs urm"toarele fuziuni în cadrul societ"!ilor aflate în 
portofoliul Fondului: 

• În 2010 Guvernul a emis o hot"râre prin care sectorul energetic urma s" fie restructurat #i 
dou" societ"!i noi urmau s" fie înfiin!ate. Cele dou" societ"!i urmau s" fie denumite Electra 
#i Hidroenergetica. Electra urma s" fie constituit" prin fuziunea Nuclearelectrica, Societ"!ii 
Na!ionale a Lignitului Oltenia, Complexului Energetic Turceni, Complexului Energetic 
Rovinari #i Complexului Energetic Craiova cu câteva dintre filialele Hidroelectrica, #i 
anume filialele Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Jiu #i Hidroserv Râmnicu Vâlcea. 
Hidroenergetica urma s" fie constituit" prin fuziunea restului filialelor Hidroelectrica cu 
dou" filiale Termoelectrica - Electrocentrala Deva #i Electrocentrala Bucuresti. 
Administratorul Fondului #i-a exprimat dezacordul cu privire la planul de fuziune propus #i 
a votat împotriv" la Adun"rile Generale ale Ac!ionarilor care au aprobat fuziunea pe data de 
19 noiembrie 2010. Fondul a ini!iat ulterior ac!iuni în justi!ie împotriva deciziilor 
ac!ionarilor #i ca urmare planul de fuziune este la ora actual" suspendat în instan!". 

• În noiembrie 2010, Adun"rile Generale ale Ac!ionarilor Electrica Furnizare Transilvania 
Nord SA, Electrica Furnizare Muntenia Nord SA #i Electrica Furnizare Transilvania Sud SA 
au aprobat în principiu fuziunea celor trei societ"!i #i au delegat Consiliilor de Administra!ie 
ale acestora responsabilitatea elabor"rii proiectului de fuziune. 

Pe 17 martie 2011, Adun"rile Generale a Ac!ionarilor ale tuturor celor trei societ"!i au 
aprobat fuziunea acestora sub numele de SC Electrica Furnizare SA. În iunie 2011, 
Tribunalul Bucure#ti a aprobat cererea de înregistrare a fuziunii la Registrul Comer!ului. 
Înregistrarea noii companii, Electrica Furnizare, la Registrul Comer!ului a fost finalizat" în 
data de 22 iulie 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          S.C. Fondul Proprietatea S.A. Raportul semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011           46



                                                          S.C. Fondul Proprietatea S.A. Raportul semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011           47

FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
NOTE LA SITUA!IILE FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE 
PENTRU PERIOADA DE "ASE LUNI ÎNCHEIAT# LA 30 IUNIE 2011 
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dac$ nu se precizeaz$ altfel) 
 

  

9.   Instrumente de capitaluri proprii (continuare) 

Structura portofoliului Fondului era urm"toarea: 

Instrumentele de capitaluri proprii nu sunt gajate drept garan!ii pentru datorii. 
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9.   Instrumente de capitaluri proprii (continuare) 

Ierarhia valorilor juste  

Tabelul de mai jos analizeaz" instrumentele financiare înregistrate la valoarea just" în func!ie de 
metoda de evaluare.  

Nivelele au fost definite dup" cum urmeaz":  

• Nivelul 1: pre!uri listate (neajustate) în pie!e active pentru active sau datorii identice   

• Nivelul 2: valori, altele decât pre!urile listate incluse in Nivelul 1 care sunt observabile 
pentru active sau datorii , fie direct (ex: pre!uri) fie indirect (ex: derivate din pre!uri) 

• Nivelul 3: intr"ri pentru active sau datorii care nu sunt bazate pe date observabile din pia!" 
(intr"ri neobservabile).   

La 30 iunie 2011: 

   

 

La 31 decembrie 2010: 
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10.   Crean%e privind impozitul amânat  

Cotele de impozitare efective utilizate pentru determinarea impozitului amânat la 30 iunie 2011 
#i 31 decembrie 2010 au fost de 16% (cota de impozitare standard). 

 

11. Alte datorii  

 

Adunarea General" a Ac!ionarilor Fondului a aprobat în septembrie 2010 distribuirea unui 
dividend brut de 0,0816 Lei pe ac!iune, pl"tibil ac!ionarilor începând din octombrie 2010 #i 
reprezentând profitul distribuibil atât pentru anul 2008 cât #i pentru 2009. Pân" la sfâr#itul 
primului semestru din 2011, ac!ionarii au colectat 99% din totalul dividendelor distribuite 
înainte de data de 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2010: 98%). 

 

Diferenţe temporare impozabile

Total creanţe privind impozitul pe profit amănat
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11. Alte datorii (continuare) 

În aprilie 2011 Adunarea General" a Ac!ionarilor Fondului a aprobat distribuirea unui dividend 
brut de 0,03141 Lei pe ac!iune, pl"tibil c"tre ac!ionari începând cu data de 30 iunie 2011, care 
reprezint" profitul distribuibil pentru anul 2010. Pân" la data de 30 iunie 2011, ac!ionarii au 
colectat 58% din aceste dividende. 

În iunie 2009, Franklin Templeton Investment Management Ltd a fost selectat ca societate de 
administrare a investi!iilor #i administrator unic al Fondului Proprietatea.  

Contractul de administrare a investi!iilor a fost semnat în februarie 2010 #i a intrat în vigoare pe 
data de 29 septembrie 2010, Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom 
Sucursala Bucure#ti („Administratorul Fondului”) devenind managerul #i administratorul unic al 
Fondului. 

Provizioane  au  fost recunoscute pentru modific"rile în structurile de guvernan!" corporativ", 
 

Comisionul CNVM se datoreaz" ca urmare a înregistrarii Fondului la Comisia Na!ional" a 
Valorilor Mobiliare („CNVM”) în august 2010. În martie 2010, CNVM a emis Regulamentul 
4/2010 privind înregistrarea la CNVM #i func!ionarea Societ"!ii Comerciale "Fondul 
Proprietatea" - S.A., precum #i tranzac!ionarea ac!iunilor emise de aceasta. 

12. Capitaluri proprii 

(a)   Capitalul social  

La 30 iunie 2011 capitalul social autorizat #i emis cuprindea 13.778.392.208 ac!iuni ordinare, 
având o valoare nominal" de 1 Leu pe ac!iune, din care 21.436.245 erau ac!iuni nepl"tite. 
Ac!iunile nepl"tite reprezint" o contribu!ie a statului român reprezentat de Ministerul Finan!elor 
Publice, anulat" datorit" deciziei Înaltei Cur!i de Justi!ie #i Casa!ie, care în luna mai 2011, a 
respins în mod irevocabil cererea Fondului Proprietatea de a fi înregistrat ca ac!ionar al 
Electromecanica Ploie#ti S.A. (vezi nota 13). Ac!iunile nepl"tite nu au conferit de!in"torilor 
dreptul de a vota #i de a primi dividende. 

La 31 decembrie 2010 capitalul social autorizat #i emis cuprindea 13.778.392.208 ac!iuni 
ordinare, având o valoare nominal" de 1 Leu pe ac!iune, capitalul social subscris al Fondului 
fiind înregistrat ca integral v"rsat. 

Pân" la data de 30 iunie 2011, participa!ia statului român în Fondul Proprietatea a sc"zut la 
19,05% (31 decembrie 2010: 38,88%). 

(b)   Rezerva de valoare just$ aferent$ activelor financiare disponibile pentru vânzare 

Rezerva de valoare just" în sum" de 2.393.530.265 Lei la 30 iunie 2011 (31 decembrie 2010: 
1.951.138.494 Lei) cuprinde modificarea cumulat" net" a valorii juste a activelor financiare 
disponibile pentru vânzare pân" în momentul derecunoa#terii sau deprecierii acestora. 

(c) Ac%iuni proprii 

În septembrie 2010 Adunarea General" a Ac!ionarilor Fondului a aprobat programul de 
r"scumparare de ac!iuni proprii, reprezentând cel mult 10% din capitalul social, cu pre!uri 
cuprinse între 0,2 - 1,5 Lei, program valabil pân" în martie 2012.  
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12. Capitaluri proprii (continuare) 

Ac!iunile proprii r"scumparate pot fi anulate, iar capitalul social poate fi redus, doar pe baza 
aprob"rii ac!ionarilor. 

Programul de r"scumparare de ac!iuni proprii a început în mai 2011, iar pân" la data de 30 iunie 
2011, Fondul a achizi!ionat 70.590.400 ac!iuni, cu o valoare totala de achizi!ie de 35.284.927 
Lei. Ac!iunile r"scump"rate nu au fost anulate pân" la data de 30 iunie 2011. 

(d)   Dividende 

Adunarea General" a Ac!ionarilor Fondului a aprobat în aprilie 2011 repartizarea unui dividend 
brut de 0,03141 Lei pe ac!iune, aferente profitului statutar al exerci!iului financiar 2010. 

Adunarea General" a Ac!ionarilor Fondului a aprobat în septembrie 2010 repartizarea unui 
dividend brut de 0,0816 Lei pe ac!iune, aferente profiturilor statutare ale exerci!iilor financiare 
2008 #i 2009. 

13. Contingen%e 

La 30 iunie 2011 Fondul era implicat în diverse litigii, fie în calitate de reclamant fie în calitate 
de pârât. Conform cerin!elor IAS 37 „Provizioane, datorii #i active contingente“, Fondul a 
prezentat în situa!iile financiare doar litigiile care ar putea avea un impact semnificativ asupra 
pozi!iei financiare sau profitabilit"!ii acestuia. Cele mai importante litigii au fost urm"toarele: 

1 Fondul este implicat în mai multe litigii legate de penalit"!i de întârziere aplicate societ"!ilor 
care nu au pl"tit dividendele pentru anul 2005 (anumite dividende au fost pl"tite Fondului 
ulterior, în urma câ#tig"rii proceselor de c"tre acesta). În primul semestru al anului 2011, în  
general, hot"rârile judec"tore#ti au dat câ#tig de cauz" cererilor f"cute de c"tre Fond.  

Preten!iile formulate de Fond sunt în conformitate cu Legea 31/1990 republicat" #i 
modificat" ulterior, iar aceste sume sunt cuvenite #i trebuie pl"tite Fondului. Sumele trebuie 
recunoscute ca venituri când colectibilitatea lor devine foarte probabil" (respectiv când 
tribunalul s-a pronun!at irevocabil în favoarea Fondului). 

 
2 La data de 30 iunie 2011, Fondul era în litigiu cu societatea Romarm SA de la care nu au 

fost transferate Fondului, participa!iile la Uzina Mecanic" Bucure#ti SA #i Electromecanica 
SA Ploie#ti (ambele filiale ale Romarm SA) în conformitate cu Ordonan!a de Urgen!" a 
Guvernului 81/2007. Prevederile art.1 alin.2 Titlul II din Ordonan!a de Urgen!" nr.81/2007 
stabilesc c" "Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prev"zute la alin. (1) se 
realizeaz" de drept de la data intr"rii în vigoare a prezentei ordonan!e de urgen!", 
administratorii societ"!ilor comerciale, societ"!ilor na!ionale #i companiilor na!ionale 
emitente ale ac!iunilor transferate având obliga!ia de a actualiza din oficiu registrele 
ac!ionarilor #i ac!iunilor. În cazul în care registrele ac!ionarilor societ"!ilor comerciale,  
societ"!ilor na!ionale #i companiilor na!ionale respective sunt !inute de Depozitarul Central 
sau de societ"!i de registru, actualizarea registrelor se realizeaz" de Depozitarul Central sau 
de societatea de registru dup" caz, pe baza cererii Fondului."  
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13. Contingen%e (continuare) 

      Totodat! art.1 alin.1 stabile"te c! de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se 
vor transfera c!tre Fond un num!r de 1.002.301 ac#iuni ale Electromecanica SA Ploie"ti 
(punctul 2.23) "i un num!r de 2.951.053 ac#iuni ale Companiei Na#ionale Romarm filiala 
Uzina Mecanic! Bucure"ti (punctul 2.24). 

Electromecanica SA Ploie"ti "i Uzina Mecanic! Bucure"ti sunt filiale ale Romarm, societate 
de#inut! 100% de AVAS la data intr!rii în vigoare a OUG 81/2007, iar în prezent de c!tre 
Ministerul Economiei, Comer#ului "i Mediului de Afaceri. Având în vedere faptul c! în 
textul ordonan#ei se men#ioneaz! faptul c! aceste pachete de ac#iuni se transfer! de la 
AVAS "i nu de la Romarm, societ!#ile au refuzat înregistrarea Fondului ca ac#ionar, de"i au 
existat mai multe solicit!ri în acest sens.  

Totodat!, Fondul a solicitat AVAS în calitate de ac#ionar unic al Romarm, s! întreprind! 
toate demersurile necesare pentru a dispune reprezentan#ilor acestei societ!#i comerciale ca 
în cadrul Adun!rii Generale a Ac#ionarilor la Compania Na#ional! Romarm filiala Uzina 
Mecanic! Bucure"ti SA "i Electromecanica Ploie"ti s! mandateze consiliile de administra#ie 
ale acestora s! înregistreze Fondul atât în registrul ac#ionarilor cât "i la Oficiul Na#ional 
Registrul Comer#ului, transferul dreptului de proprietate operându-se cu data intr!rii în 
vigoare a OUG 81/2007. 

În ceea ce prive"te litigiul referitor la de#inerile Fondului în Electromecanica Ploie"ti, Înalta 
Curte de Casa#ie "i Justi#ie a respins în mod irevocabil solicitarea Fondului de a fi înregistrat 
ca ac#ionar al Electromecanica SA Ploie"ti. Drept urmare a acestei decizii irevocabile, 
Fondul a emis o decizie stipulând câ Statul Român reprezentat de Ministerul Finan#elor 
Publice nu a v!rsat integral capitalul social al SC Fondul Proprietatea SA "i în consecin#! a 
blocat num!rul de ac#iuni corespunz!tor cu de#inerile Fondului în Electromecanica SA 
Ploie"ti (21.436.245 ac#iuni ),  ac#iuni ce apar#in Statului Român. 

Cel!lalt dosar pe care Fondul îl are pe rolul Cur#ii de Apel Bucure"ti "i Cur#ii Supreme de 
Justi#ie este litigiul împotriva Uzina Mecanic! Bucure"ti SA. În situa#ia în care instan#a nu 
va da câ"tig de cauz! Fondului în acest litigiu, Fondul va transmite hot!rârea irevocabil! 
Ministerului Finan#elor Publice cu solicitarea de a pl!ti valoarea men#ionat! în raportul de 
evaluare întocmit în octombrie 2007 de c!tre un evaluator independent (Finevex S.R.L. 
Constan#a) pentru ac#iunile prezumate a fi de#inute de c!tre Fond la Uzina Mecanic! 
Bucure"ti, deoarece în fapt Ministerul Finan#elor Publice nu a contribuit cu aceast! sum! la 
capitalul social al Fondului.       

3 În prezent pe rolul instan#elor exist! dou! litigii care implic! Fondul "i Nuclearelectrica SA: 

În primul dosar, Fondul a chemat în judecat! Nuclearelectrica SA "i Ministerul Economiei 
"i Comer#ului (în prezent Ministerul Economiei Comer#ului "i Mediului de Afaceri) "i a 
solicitat instan#ei s! înregistreze în registrul ac#ionarilor Nuclearelectrica SA transferul unui 
num!r de 20.077.653 ac#iuni din portofoliul Ministerului Economiei "i Comer#ului în 
portofoliul Fondului pentru a actualiza participa#ia ini#ial! a Fondului la capitalul social al 
Nuclearelectrica SA luând în considerare major!rile care au avut loc între data de 1 
februarie 2006 "i data de 13 noiembrie 2007.  
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13. Contingen%e (continuare) 

Litigiul a fost solu!ionat în prim" faz" de c"tre Tribunalul Bucure#ti, instan!a respingând 
cererea Fondului. Fondul a formulat apel.  

În situa!ia în care instan!a nu va da câ#tig de cauz" în acest litigiu Fondului, Fondul va 
transmite hot"rârea irevocabil" Ministerului Finan!elor Publice cu solicitarea de a pl"ti suma 
reprezentând diferen!a între suma prezentat"  în raportul de evaluare Finevex pentru 
ac!iunile prezumate a fi de!inute de c"tre Fond la Nuclearelectrica #i suma reprezentând 
valoarea real" a ac!iunilor de!inute de Fond la Nuclearelectrica, deoarece în fapt Ministerul 
Finan!elor Publice nu a v"rsat aceste sume la capitalul social al Fondului. 

În al doilea dosar, prin cererea de chemare în judecat", Fondul a solicitat instan!ei anularea 
par!ial" a Hot"rârii Adun"rii Generale Extraordinare a Ac!ionarilor nr.14 din 26 septembrie 
2006 a Nuclearelectrica SA prin care a fost majorat capitalul social al societ"!ii cu suma de 
363.368.250 Lei reprezentând contravaloarea cantit"!ii de ap" grea de 315 tone care a fost 
transferat" din rezerva de stat f"r" a face vreo plat" la Nuclearelectrica SA #i alocarea unui 
num"r suplimentar de 7.267.365 de ac!iuni nou emise de c"tre Nuclearelectrica SA în urma 
acestei major"ri de capital social.  

Pe 25 februarie 2010, Tribunalul Bucure#ti a respins cererea înaintat" de c"tre Fond 
men!ionând c" Hot"rârea Adun"rii Generale Extraordinare a Ac!ionarilor din 26 septembrie 
2006 a Nuclearelectrica S.A. respect" în totalitate legea nr. 297 / 2006, care este derogatorie 
de la textul legii societ"!ilor comerciale. De asemenea, Tribunalul a interpretat, sub textul 
legii, transferul de ac!iuni ca reprezentând o contribu!ie la capitalul social al 
Nuclearelectrica SA a statului român #i nu ca pe o subven!ie acordat" acestei societ"!i, ceea 
ce d" dreptul Ministerului Economiei, Comer!ului #i Mediului de Afaceri de a ob!ine un 
num"r suplimentar de ac!iuni ca urmare a particip"rii la cre#terea capitalului social al 
Nuclearelectrica S.A.  

În cel de-al doilea litigiu, pe 10 mai 2010, Fondul a f"cut apel împotriva sentin!ei emis" de 
c"tre Tribunalul Bucure#ti, iar apelul formulat a fost respins în data de 24 ianuarie 2011. 
Fondul a formulat  un al doilea apel împotriva acestei hot"râri #i urm"torul termen de 
judecata va fi în data de 25 octombrie 2011. 

La data de 30 iunie 2011 #i 31 decembrie 2010, Fondul de!inea o participa!ie de 9,72% din 
capitalul social al Nuclearelectrica înregistrat" la Registrul Comer!ului. 

4 Pe rolul instan!elor de judecat" sunt mai multe litigii ale Fondului împotriva planurilor de 
fuziune ale Electra #i Hidroenergetica; în multe dintre aceste dosare instan!ele au decis 
suspendarea fuziunii. În prezent, fuziunea #i procesul de creare a Electra #i Hidroenergetica 
sunt blocate. 

5 Doi ac!ionari minoritari ai Fondului au chemat în judecat" Fondul solicitând anularea 
anumitor decizii ale Adun"rii Generale a Ac!ionarilor 

Alte contingen!e ale Fondului includ urm"toarele: 

1 Fondul  trebuie s" încaseze urm"toarele sume de la statul român: 

a suma rezultat" din tranzac!ionarea prin bursele din România sau str"in"tate a primelor 
3% din ac!iunile Romtelecom S.A. 
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13. Contingen%e (continuare) 

b 20% din sumele rezultate din privatizarea Romtelecom S.A.;  

c 9,9% din sumele rezultate din privatizarea C.E.C. S.A. 

Aceste sume trebuie înregistrate drept o cre#tere a capitalului social din partea ac!ionarului 
semnificativ.  

2 Crean!e aferente World Trade Center S.A.: 

Titlul II, articolul 4 din O.U.G. 81/2007 stipuleaz" transferul de la AVAS c"tre Fond a 
crean!elor aferente World Trade Center S.A. în valoare de 68.814.198 USD (reprezentând 
ratele de principal ini!iale, dobânzile #i penalit"!ile asociate) la 29 iunie 2007.  

În data de 1 octombrie 2007 a fost încheiat între AVAS #i Fond procesul verbal de predare-
primire nr. 633, pe baza c"ruia toate documentele asociate crean!elor World Trade Center 
Bucure#ti S.A. au fost transferate Fondului. În data de 4 octombrie 2007, Fondul a notificat 
World Trade Center Bucure#ti S.A. cu privire la cesiunea crean!elor. Între timp, transferul a 
fost înregistrat la Arhiva Electronic" de Garan!ii Reale Mobiliare. 

S-a ini!iat procedura de insolven!" pentru World Trade Center S.A, urm"torul termen de 
judecat" fiind stabilit pentru 30 noiembrie 2011. 

În 2008 World Trade Center Bucure#ti S.A. a pl"tit 200.000 USD Fondului, în 2009, 
200.000 USD iar în 2010, 110.130,69 USD, 148.700,76 EUR #i 8.724.887,92 Lei. În cursul 
perioadei de #ase luni încheiat" la 30 iunie 2011 nu a fost efectuat" nici o astfel de plat" 
c"tre Fond. Conform O.U.G. 81/2007, numerarul încasat a redus soldul crean!elor privind 
capitalul subscris nev"rsat. 

Având în vedere caracterul nesigur al recuper"rii crean!elor World Trade Center Bucure#ti 
S.A., acestea  au fost recunoscute în situa!iile financiare ale Fondului pe m"sura încas"rii 
lor. 

 

14. P$r%i afiliate 

(a)   Ac%ionarul semnificativ 

Statul român reprezentat de Ministerul Finan!elor Publice a controlat Fondul in 2010, dar la 30 
iunie 2011 participa!ia sa sc"zuse sub nivelul pragului de control. 

 (b)   Personalul cheie din conducere 

 

Nu au existat împrumuturi sau alte tranzac!ii între Fond #i conducerea sa în 2010 sau in primul 
semestru din 2011. 
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14.   P$r%i afiliate (continuare) 

În februarie 2010 Fondul a semnat contractul de administrare a investi!iilor care a intrat în 
vigoare pe data de 29 septembrie 2010, Franklin Templeton Investment Management Ltd 
United Kingdom Sucursala Bucure#ti („Administratorul Fondului”) devenind managerul #i 
administratorul unic al Fondului. 

Tranzac!iile derulate în primul semestru din 2011 între Fond #i Administratorul Fondului sunt: 

 

La 30 iunie 2011, Fondul datora Administratorului Fondului, suma de 15.197.756 Lei (31 
decembrie 2010: 17.963.827 Lei). 

(c)   Filiale 

Filialele Fondului sunt urm"toarele, toate înregistrate în România: 
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14.   P$r%i afiliate (continuare) 

 

(d)   Entit$%i asociate  

Fondul are un singur asociat, care este înregistrat în România: 

 

În cursul primului semestru din 2011, Fondul a înregistrat #i încasat de la OMV Petrom S.A. 
dividende în sum" de 201.623.004 Lei. 

 

15. Evenimente ulterioare datei bilan%ului  

Listarea pe o pia!" secundar" 

În cursul lunii iulie, Administratorul Fondului a anun!at c" va recomanda ac!ionarilor Fondului, 
listarea secundar" a Fondului la Bursa de Valori din Var#ovia, inten!ionat" a se realiza în primul 
trimestru al anului 2012. Administratorul Fondului inten!ioneaz" s" combine listarea secundar" 
cu o ofert" de pân" la 10% din ac!iunile existente ale Fondului. Listarea secundar" necesit" 
aprobarea ac!ionarilor. 
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privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

LA 30 IUNIE 2011
SITUAŢIA COD 10

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

Formatul situaţiilor financiare la 30 iunie 2011 pentru entităţile autorizate,  reglementate şi supravegheate

de C.N.V.M. pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv

Tip situaţie financiară: SI
Judeţul: Municipiul Bucureşti Forma de proprietate: 22 
Persoană juridică: S.C. Fondul Proprietatea S.A. Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea Bucureşti, sectorul 1, (denumire grupă CAEN): 643
str. Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7 Cod clasă CAEN: 6430

Telefon: 021/2009600, fax: 021/2009631 Cod unic de înregistrare: 18253260
Număr din registrul comerţului: J40/21901/2005

10 (Lei)

Sold
Nr. Rd. Nota nr. 01 ianuarie 2011 30 iunie 2011

A B 1 2

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate
(ct. 261 – 2961) 12 70.077.549 63.011.132

3. Interese de participare
(ct. 263 – 2963) 14 3.816.028.612 4.351.411.730

5. Titluri şi alte instrumente financiare deţinute
ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 – 2696 –
2962 – 2964) 16 7.004.416.770 7.588.716.004

TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 1 10.890.522.931 12.003.138.866

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 06 + 11 + 18) 19 10.890.522.931 12.003.138.866

B. ACTIVE CIRCULANTE 

II. CREANŢE

1. Creanţe comerciale 
(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* – 2966* –
2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) 24 85.547 889

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 -
496 + 5187) 27 12.352.520 327.658.542

TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 2 12.438.067 327.659.431

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



Sold
Nr. Rd. Nota nr. 01 ianuarie 2011 30 iunie 2011

A B 1 2

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

2. Alte investiţii financiare pe termen scurt
(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 
5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 –
593 – 595 – 596 – 597 – 598 +5113 + 5114) 31 248.021.476 15.866.537

TOTAL: (rd. 30 la 31) 32 248.021.476 15.866.537

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 
5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 
5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 33 1.071.973.391 702.335.982

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34 1.332.432.934 1.045.861.950

C. CHELTUIELI ÎN AVANS
(ct. 471) 35 31.004 128.895

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ DE UN AN

3. Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 38 — 283.938

4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 39 25.529.058 22.982.382

7. Sume datorate privind interesele de participare
(ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) 42 — 2.945.557

8. Alte datorii. inclusiv datorii fiscale şi alte
datorii pentru asigurările sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 
446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 
457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 43 43.758.337 219.184.243

TOTAL: (rd. 36 la 43) 44 2 69.287.395 245.396.120

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 
RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

(rd. 34 + 35 - 44 - 60.2) 45 1.263.176.543 800.594.725

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 19 + 45) 46 12.153.699.474 12.803.733.591

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

LA 30 IUNIE 2011
SITUAŢIA COD 10

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

10 (Lei)
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Sold
Nr. Rd. Nota nr. 01 ianuarie 2011 30 iunie 2011

A B 1 2

H. PROVIZIOANE

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 57 14.138.306 14.138.306

3. Alte provizioane
(ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 58 285.792 59.523

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) 59 14.424.098 14.197.829

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: 61 4 13.778.392.208 13.778.392.208

– capital subscris nevărsat (ct. 1011) 62 — 21.436.245
– capital subscris vărsat (ct. 1012) 63 13.778.392.208 13.756.955.963

IV. REZERVE (rd. 68 – 69 + 70 + 71 + 72 + 73 +74 ) 67 (2.146.209.927) (1.571.077.624)

1. Rezerve legale (ct. 1061) 68 102.524.308 102.524.308

2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderea de
valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 - sold debitor) 69 (2.369.140.506) (1.794.008.203)

4. Rezerve constituite din valoarea titlurilor/acţiunilor 
dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065) 71 106.715 106.715

7. Alte rezerve (ct. 1068) 74 120.299.556 120.299.556

ACŢIUNI PROPRII (ct. 109 – sold debitor) 75 4 — (35.284.927)

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold Creditor 78 74.278.645 74.364.048

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) 
Sold Creditor 80 456.183.821 543.142.057
Repartizarea profitului (ct. 129 – sold debitor) 82 23.369.371 —

TOTAL CAPITALURI PROPRII 
(rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 -
77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)   83 12.139.275.376 12.789.535.762

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Întocmit,

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

LA 30 IUNIE 2011
SITUAŢIA COD 10

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

10 (Lei)

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA DATA DE 30 IUNIE 2011 

SITUAŢIA COD 20
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

20 (Lei)

Semestrul încheiat la

Denumirea indicatorului Nr. Rd Nr. nota 30 iunie 2010 30 iunie 2011

A B 1 2

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

TOTAL (rd. 02 la 11) 01 267.749.209 593.708.256

1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 02 6 173.185.462 513.207.854

4. Venituri din investiţii financiare cedate
(ct. 758 (parţial) + 764) 05 — 9.706.333

6. Venituri din provizioane, creanţe reactivate
şi debitori diverşi (ct. 754 + 781 + 786) 07 — 28.780.922

7. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 08 41.103.388 1.466.344

8. Venituri din dobânzi (ct. 766) 09 53.421.869 29.195.557

10. Alte venituri din activitatea curentă
(ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 
(parţial) + 767 + 76 + 7815) 11 38.490 11.351.246

  B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 

TOTAL (rd. 13 la 20) 12 50.173.359 48.521.622

12. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
(ct. 658 (parţial) + 664) 14 — 3.980.309

13. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
(ct. 665) 15 40.790.968 630.762

14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 16 210 13

15. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile (ct. 622) 17 2.880 8.998.887

16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
(ct. 627) 18 65.210 18.771

17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanţe 
şi debitori diverşi (ct. 654 + 681 + 686) 19 82.078 11.705.864

18. Alte cheltuieli din activitatea curentă
(rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27) 20 9.232.013 23.187.016

a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) 21 107.071 332

b. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605) 22 19.254 —

c. Cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 24 + 25) 23 2.569.404 508.121

c1.salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 644) 24 2.026.682 417.346

c2.cheltuieli privind asigurările şi protecţia 
socială (ct. 645) 25 542.722 90.775

d. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 
612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 
628 + 658 (parţial) + 667 + 668) 26 2.594.784 22.559.002

e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate (ct. 635) 27 3.941.500 119.561

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA DATA DE 30 IUNIE 2011 

SITUAŢIA COD 20
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

20 (Lei)

Semestrul încheiat la

Denumirea indicatorului Nr. Rd Nr. nota 30 iunie 2010 30 iunie 2011

A B 1 2

C. REZULTATUL CURENT
– Profit (rd. 01 – 12) 28 217.575.850 545.186.634

19. TOTAL VENITURI (rd. 01+ 30) 34 267.749.209 593.708.256

20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31) 35 50.173.359 48.521.622

G. REZULTATUL BRUT:
– Profit (rd. 34 – 35) 36 217.575.850 545.186.634

21. IMPOZITUL PE PROFIT
– cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) 38 5 b) 7.084.629 2.044.577

H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
– Profit (rd. 36 – 38 – 39) 40 210.491.221 543.142.057

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Întocmit,

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară 

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

(Lei)

Semestrul încheiat la

30 iunie 2010 30 iunie 2011

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:

Plăţi către furnizori şi asimilate (2.752.008) (25.998.522)

Plăţi către angajaţi, administratori şi asimilate, 
inclusiv contribuţii la bugete (4.601.692) (436.052)

Plăţi legate de alte taxe şi comisioane (3.959.448) (8.119.391)

Alte încasări, nete de alte plăţi — 97.339

Dobânzi plătite (210) (13)

Impozit pe profit plătit (3.252.084) —

Trezorerie netă din activităţi de exploatare (14.565.442) (34.456.639)

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:

Dividende încasate 4.880.002 228.639.164

Dobânzi încasate 71.448.684 36.710.525

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi necorporale (22.426) —

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 73.169 —

Achiziţia de imobilizări financiare — (558.743.016)

Încasări din vânzarea de imobilizări financiare — 9.984.271

Alte încasări 38.488 1.885.901

Încasări nete aferente certificatelor de trezorerie scoase din gestiune — 230.783.642

(Achiziţii)/Încasări nete de depozite cu maturitate mai mare de 3 luni (260.467.966) 378.486.499

Trezorerie netă din activităţi de investiţie (184.050.049) 327.746.986

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:

Încasări de la acţionari pentru majorarea capitalului social vărsat 13.341.950 —

Dividende plătite, inclusiv impozitul reţinut la sursă (187.169) (250.411.127)

Plăţi pentru acţiuni proprii răscumpărate — (33.725.643)

Trezorerie netă din activităţi de finanţare 13.154.781 (284.136.770)

Creşterea/(Scăderea) netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie (185.460.710) 9.153.577

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei 842.566.966 693.486.892

Diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută 374.099 (304.487)

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul perioadei 657.480.355 702.335.982

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Întocmit,

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară 

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SITUATIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

(Lei)

Creşteri Reduceri

Sold la Sold la
01 ianuarie din care din care 30 iunie

Denumirea elementului 2011 Total prin transfer: Total prin transfer: 2011

Capital subscris vărsat 13.778.392.208 — — 21.436.245 21.436.245 13.756.955.963

Capital subscris nevărsat — 21.436.245 21.436.245 — — 21.436.245

Rezerve legale—sold creditor 102.524.308 — — — — 102.524.308

Rezerve constituite din ajustările
pentru pierderi de valoare 
a imobilizărilor financiare—
sold debitor 2.369.140.506 582.599.835 — 1.157.732.138 — 1.794.008.203

Alte rezerve—sold creditor 120.299.556 — — — — 120.299.556

Rezerve constituite din valoarea 
acţiunilor dobândite cu titlu 
gratuit—sold creditor 106.715 — — — — 106.715

Acţiuni proprii—sold debitor — 35.284.927 — — — 35.284.927

Rezultatul provenit din corectarea 

erorilor contabile—sold creditor 74.136.468 — — — — 74.136.468

Rezultatul reportat reprezentând

profit nerepartizat—sold creditor 142.177 432.814.449 432.814.450 432.729.046 — 227.580

Rezultatul perioadei (profit)—

sold creditor 456.183.821 543.142.057 — 456.183.821 456.183.821 543.142.057

Repartizarea profitului—sold debitor 23.369.371 — — 23.369.371 23.369.371 —

Total Capitaluri Proprii 12.139.275.376 379.507.989 454.250.695 (270.752.397) 454.250.695 12.789.535.762

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Întocmit,

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară 

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situaţii financiare

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări financiare

Modificările portofoliul de titluri deţinute ca imobilizări financiare şi a altor creanţe imobilizate sunt prezentate
mai jos:

(Lei)

Titluri de participare
deţinute ca imobilizări

Valoare brută (cost achiziţie)

Sold la 1 ianuarie 2011 13.268.167.034

Achiziţii 562.650.903

Ieşiri-participaţii vândute (3.980.309)

Alte ieşiri (21.436.245)

Sold la 30 iunie 2011 13.805.401.383

Ajustări pentru pierderi de valoare

Sold la 1 ianuarie 2011 (2.377.644.103)

Ajustari pentru pierderi de valoare constituite în cursul perioadei (ct. 1062) (582.599.835)

Ajustari pentru pierderi de valoare în cursul perioadei reluate prin rezerve (ct. 1062) 1.157.732.138

Ajustari pentru pierderi de valoare în cursulperioadei reluate la venituri (ct. 7863) 249.283

Sold la 30 iunie 2011 (1.802.262.517)

Valoarea netă contabilă la 1 ianuarie 2011 10.890.522.931

Valoarea netă contabilă la 30 iunie 2011 12.003.138.866

În cursul semestrului întâi al anului 2011, Fondul şi-a majorat participaţiile în Alro SA, Azomureş SA şi BRD
Groupe Societe Generale SA. Fondul a adăugat de asemenea trei noi participaţii în portofoliul său: Banca 
Transilvania SA, Erste Group Bank AG şi Raiffeisen Bank International AG.

În timpul aceleiaşi perioade Fondul a vândut în întregime deţinerile sale în Marlin SA, Familial Restaurant SA 
şi Laromet SA, prin intermediul unor oferte publice, la preţuri care depăşesc valoarea contabilă, şi o parte din
deţinerile sale în Vitacom SA şi Oil Terminal SA, pe piaţa reglementată. 

Scoaterea din evidenţă a participaţiei în Electromecanica Ploieşti S.A., în sumă de 21.436.245 Lei a fost rezultatul
deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a respins irevocabil în mai 2011 cererea Fondului de a fi înregistrat
ca acţionar la această societate. În acelaşi timp suma de 21.436.245 Lei a fost reflectată ca şi capital social subscris
şi nevărsat, contribuţia statului român reprezentat de Ministerului Finanţelor Publice corespunzătoare acestei
sume fiind anulată.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE  (continuare)

În primul semestru al anului 2011 erau în curs următoarele fuziuni în cadrul societăţilor aflate în portofoliul
Fondului: 

• În 2010 Guvernul a emis o hotărâre prin care sectorul energiei urma să fie restructurat şi două societăţi noi
urmau să fie înfiinţate. Cele două societăţi urmau să fie denumite Electra şi Hidroenergetica. Electra urma să
fie constituită prin fuziunea Nuclearelectrica, Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia, Complexului Energetic
Turceni, Complexului Energetic Rovinari şi Complexului Energetic Craiova cu câteva dintre filialele Hidroelectrica,
şi anume filialele Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Jiu şi Hidroserv Râmnicu Vâlcea. Hidroenergetica urma să
fie constituită prin fuziunea restului filialelor Hidroelectrica cu două filiale Termoelectrica - Electrocentrala
Deva şi Electrocentrala Bucureşti (centrale termo-electrice). Administratorul Fondului şi-a exprimat dezacordul
cu privire la planul de fuziune propus şi a votat împotrivă la Adunările Generale ale Acţionarilor care au aprobat
fuziunea în data de 19 noiembrie 2010. Fondul a iniţiat ulterior acţiuni în justiţie împotriva deciziilor acţionarilor
şi ca urmare planul de fuziune este la ora actuală suspendat în instanţă.

• În noiembrie 2010, Adunările Generale ale Acţionarilor Electrica Furnizare Transilvania Nord SA, Electrica
Furnizare Muntenia Nord SA şi Electrica Furnizare Transilvania Sud SA au aprobat în principiu fuziunea celor
trei societăţi şi au delegat Consiliilor de Administratie ale acestora responsabilitatea elaborării proiectului de fuziune.

La data de 17 martie 2011 Adunarea Generală a Acţionarilor celor trei societăţi a aprobat în mod oficial fuziunea
sub denumirea de SC Electrica Furnizare SA. În iunie 2011 Tribunalul Bucureşti a aprobat înregistrarea fuziunii
la Registrul Comerţului. Înregistrarea noii companii, Electrica Furnizare, la Registrul Comerţului a fost finalizată
în data de 22 iulie 2011.  

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

2. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

(Lei)

Termen de lichiditate

Creanţe 30 iunie 2011 Sub 1 an Peste 1 an Peste 5 ani

Col.1=2+3+4 2 3 4

Creanţe privind dividende de încasat, net 317.028.457 317.028.457 — —

Alte creanţe 10.275.558 10.275.558 — —

Dobânzi de încasat 354.527 354.527 — —

Creanţe comerciale 889 889 — —

TOTAL 327.659.431 327.659.431 — —

Termen de lichiditate

Creanţe 01 ianuarie 2011 Sub 1 an Peste 1 an Peste 5 ani

Col.1=2+3+4 2 3 4

Dobânzi de încasat 6.498.199 6.498.199 — —

Creanţe privind dividende de încasat, net 4.069.237 4.069.237 — —

Creanţe privind impozitul pe profit 934.870 934.870 — —

Alte creanţe 850.214 850.214 — —

Creanţe comerciale 85.547 85.547 — —

TOTAL 12.438.067 12.438.067 — —

La data de 30 iunie 2011 şi 31 decembrie 2010 “Dobânzile de încasat” includeau dobânzile de încasat aferente
depozitelor bancare. 

La data de 30 iunie 2011 “Creanţele privind dividende de încasat, net” includeau dividende declarate de către societăţile
din portofoliu în cursul primului semestru al anului 2011 în valoare de 288.723.087 Lei şi dividende aferente anilor
financiari 2005 – 2007 în valoare de 28.305.370 Lei. La data de 31 decembrie 2010 “Creanţele privind dividende de
încasat, net” includeau dividende de încasat de la societăţile din portofoliu pentru anul financiar 2009, în valoare de
3.501.711 Lei şi dividende aferente anilor financiari 2005 – 2007, în valoare de 567.525 Lei.

La 30 iunie 2011, “Alte creanţe” includeau penalităţi pentru plata cu întârziere a dividendelor aferente anului
financiar 2005, de către societăţile din portofoliu şi recuperarea cheltuielilor de judecată aferente, în valoare de
10.236.475 Lei (31 decembrie 2010: 811.131 Lei). 

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

2. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (continuare)

(Lei)

Termen de lichiditate

Datorii 30 iunie 2011 Sub 1 an Peste 1 an Peste 5 ani

Col.1=2+3+4 2 3 4

Dividende de plată 201.646.831 201.646.831 — —

Furnizori facturi de întocmit 15.330.127 15.330.127 — —

Alte impozite şi taxe 14.719.153 14.719.153 — —

Datorii comerciale - furnizori 7.652.255 7.652.255 — —

Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2.945.557 2.945.557 — —

Creditori diverşi 1.565.285 1.565.285 — —

Impozit pe profit 1.109.707 1.109.707 — —

Avansuri încasate de la clienţi 283.938 283.938 — —

Datorii faţă de personal 74.159 74.159 — —

Impozite şi taxe aferente salarii şi indemnizaţii 69.108 69.108 — —

TOTAL 245.396.120 245.396.120 — —

Termen de lichiditate

Datorii 01 ianuarie 2011 Sub 1 an Peste 1 an Peste 5 ani

Col.1=2+3+4 2 3 4

Dividende de plată 24.821.842 24.821.842 — —

Furnizori facturi de întocmit 18.086.255 18.086.255 — —

Datorii către acţionari privind capitalul 9.730.381 9.730.381 — —

Alte impozite şi taxe 9.127.933 9.127.933 — —

Datorii comerciale - furnizori 7.442.803 7.442.803 — —

Datorii faţă de personal 44.739 44.739 — —

Impozite şi taxe aferente salariilor şi indemnizaţiilor 26.943 26.943 — —

Creditori diverşi 6.499 6.499 — —

TOTAL 69.287.395 69.287.395 — —

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

2. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (continuare)

La data de 31 decembrie 2010 “Datoriile către acţionari privind capitalul”, reprezentau sume transferate de către
acţionarul semnificativ al Fondului (Statul Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice) în numerar şi
în natură, neconvertite încă în capital social. Din suma de 9.730.381 Lei, 9.395.641 Lei reprezentau transferuri
în numerar, sume obţinute din recuperarea parţială a creanţelor de la World Trade Center Bucureşti SA de către
Fond şi 334.740 Lei transfer în natură, acţiuni la societăţile din portofoliu transferate cu titlu gratuit, în conformitate
cu OUG 81/2007.

La data de 30 iunie 2011 “Dividende de plată” includeau dividendele de plată către acţionari pentru anul financiar
2010 în sumă de 188.350.400 Lei şi dividende pentru anii financiari 2006-2010 în sumă de 13.296.431 Lei.

În aprilie 2011 Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului a aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,03141 Lei
pe acţiune, plătibil către acţionari începând cu data de 30 iunie 2011, care reprezintă profitul distribuibil pentru
anul 2010. Din această sumă la data de 30 iunie 2011, acţionarii au încasat 244.378.645 Lei (sumă brută), adică
aproximativ 58% din totalul sumei distribuite de 432.729.046 Lei.

La data de 30 iunie 2011, “Furnizori facturi de întocmit” includeau comisioanele de administrare şi gestionare a
investiţiilor datorate Administratorului Fondului, în valoare de 15.187.791 Lei (31 decembrie 2010: 17.954.157 Lei)

“Datoriile comerciale - furnizori” la data de 30 iunie 2011 includeau onorariul de success datorat consultantului
Fondului pentru serviciile de selectare a administratorului Fondului, în valoare de 7.314.414 Lei (31 decembrie 2010:
7.401.999 Lei). 

3. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

Aceste situaţii financiare interimare pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2011 au fost întocmite în conformitate
cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) nr. 4/2011 privind Reglementările contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate
şi supravegheate de CNVM.

Aceste situaţii financiare interimare trebuie citite împreună cu situaţiile financiare anuale pentru anul încheiat 
la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităţii Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM,
aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005.

Fondul nu şi-a modificat politicile contabile în cursul semestrului încheiat la 30 iunie 2011.
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4. SURSE DE FINANŢARE

Capitalul social 

La 30 iunie 2011 capitalul social subscris era de 13.778.392.208 Lei, reprezentând 13.778.392.208 acţiuni cu 
o valoare nominală de 1 leu/acţiune, din care 21.436.245 acţiuni erau neplătite.

Acţiunile neplătite reprezintă o contribuţie a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice anulată
datorită deciziei Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie, care a respins în mod irevocabil cererea Fondului de a fi
înregistrat ca acţionar al Electromecanica Ploieşti S.A.. Acţiunile neplătite nu conferă deţinătorului lor dreptul de
a vota sau de a primi dividende.

Structura acţionariatului la 30 iunie 2011 era următoarea:

Număr acţiuni deţinute % din capitalul social

Ministerul Finanţelor Publice 2.603.992.163 18,90%

Acţionari instituţionali români 1.021.450.778 7,42%

Acţionari instituţionali nerezidenţi 3.765.821.518 27,33%

Acţiuni proprii 67.678.300 0,49%

Acţiuni neplătite 21.436.245 0,15%

Subtotal - Persoane Juridice 7.480.379.004 54,29%

Persoane fizice române 5.101.040.410 37,02%

Persoane fizice nerezidende 1.196.972.794 8,69%

Subtotal - Persoane Fizice 6.298.013.204 45,71%

Total 13.778.392.208 100,00%

La 30 iunie 2011 numărul total al acţionarilor era de 9.888.

Cele 67.678.300 acţiuni, reprezentând 0,49% din capitalul social al Fondului, sunt acţiuni proprii răscumparate
ca urmare a programului de răscumparare aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului (vezi secţiunea
Acţiuni proprii de mai jos).

Acţiuni proprii

În septembrie 2010 Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului a aprobat programul de răscumparare de acţiuni
proprii în proporţie de cel mult 10% din capitalul social, cu preţuri cuprinse între 0,2 – 1,5 Lei, program valabil
până în martie 2012. Acţiunile proprii răscumparate pot fi anulate iar capitalul social poate fi redus conform
aprobării acţionarilor.

Programul de răscumparare de acţiuni proprii a inceput în mai 2011 iar până la data de 30 iunie 2011 Fondul 
a achiziţionat 70.590.400 acţiuni, având un cost total de 35.284.927 Lei (numărul acţiunilor decontate pâna 
la data de 30 iunie 2011: 67.678.300). Niciuna dintre acţiunile răscumparate nu a fost anulată până la data de 
30 iunie 2011.

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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5. ALTE INFORMAŢII

a) Informaţii cu privire la prezentarea Fondului

Fondul Proprietatea S.A. (numit “Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) este un organism de plasament colectiv,
sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, înfiinţată în baza Legii nr. 247/2005 şi Hotărârii Guvernului
nr. 1481/2005, fiind înregistrată în Bucureşti în 28 decembrie 2005. În perioada de raportare, adresa sediului
social al Fondului a fost Strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti. 

În cursul anului 2010, Fondul a fost o entitate controlată de Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor
Publice, dar la data de 30 iunie 2011 participaţia acestuia la capitalul social al Fondului a scăzut sub nivelul de control.

Fondul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piaţa
de capital, cu modificările ulterioare, şi Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată. 

În conformitate cu actul său constitutiv, principala activitate desfăşurată de Fond o constituie efectuarea de investiţii
financiare (Cod CAEN 6430 – fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare). Fondul desfăşoară şi alte activităţi
auxiliare şi adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Fondul a fost constituit pentru a realiza plata prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod
abuziv de statul român în timpul regimului comunist, în cazul în care respectivele imobile nu au putut fi retrocedate
în natură.

Evidenţa acţiunilor şi a acţionarilor Fondului este ţinută de Depozitarul Central SA Bucureşti, în conformitate cu
prevederile legale. 

În iunie 2009 Franklin Templeton Investment Management Limited a fost selectat pentru administrarea şi managementul
Fondului. Contractul de management al investiţiilor a fost semnat în februarie 2010 şi a intrat în vigoare la data
de 29 septembrie 2010, când Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucureşti (Administratorul Fondului), a devenit Administratorul Unic şi Managerul Fondului.

Începând cu data de 25 ianuarie 2011, Fondul Proprietatea este o societate listată pe piaţa reglementată la vedere
administrată de Bursa de Valori Bucureşti în categoria I (Acţiuni) din Sectorul Titluri de Capital, având codul
ISIN ROFPTAACNOR5 şi simbolul de piaţă FP. 

Aceste situaţii financiare pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2011 nu sunt auditate.
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5. ALTE INFORMAŢII (continuare)

b) Informaţii referitoare la impozitul pe profitul curent

(Lei)

30 iunie 2010 30 iunie 2011

Profit brut 217.575.850 545.186.634

Deducere fiscală aferentă alocării profitului la rezerva legală — (1.598.939)

Cheltuieli cu provizioane şi ajustări pentru pierderi de valoare –
nedeductibile fiscal — 11.705.864

Venituri din reluarea provizioanelor – neimpozabile — (28.780.922)

Venituri din dividende – neimpozabile (173.185.462) (513.207.853)

Alte cheltuieli nedeductibile 185.465 17.389

Profit impozabil pentru perioada curentă 44.575.853 13.322.173

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi — (543.566)

Profit impozabil luând în considerare pierderea fiscală de recuperat 
din anii precedenţi 44.575.853 12.778.607

Impozit pe profit (16%) (7.132.136) (2.044.577)

Deduceri din impozit pe profit în legătură cu cheltuielile de sponsorizare 47.507 —

Cheltuiala cu impozitul pe profit (7.084.629) (2.044.577)

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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6. VENITURI DIN DIVIDENDE
(Lei)

Societatea 30 iunie 2010 30 iunie 2011

   OMV Petrom SA — 201.623.004 

Romgaz SA 87.829.620 106.010.598 

Hidroelectrica SA 6.501.711 52.478.624 

Transgaz SA 22.975.352 50.768.117 

ENEL Distribuţie Banat SA — 20.161.712 

Primcom SA 1.731.351 14.276.720 

ENEL Distribuţie Dobrogea SA — 13.529.334 

CN Aeroporturi Bucureşti SA – Fuziune companii — 9.932.510 

Conpet SA 3.810.281 6.984.786 

Delfincom SA — 5.633.501

CN Administraţia Porturilor Maritime SA — 3.742.594 

Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia SA 353.329 1.536.108 

Transelectrica SA 494.761 1.147.845 

Societatea Naţionala a Sării SA — 754.995 

CN Administraţia Porturilor Dunarii Fluviale SA 368.363 564.468 

CN Administraţia Porturilor Dunarii Maritime SA 18.210 193.493 

CN Administraţia Canalelor Navigabile SA 244.827 174.677 

Oil Terminal SA 37.391 172.289 

Electrica Furnizare Transilvania Sud — 88.801

Romaero — 52.525

Complexul Energetic Rovinari SA 124.947 20.711

Complexul Energetic Craiova SA 114.721 7.828

IOR SA 162 88

Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu SA 714.645 —

Aeroportul Internaţional Henri Coanda Bucureşti SA 5.869.426 —

Carom 27.636 —

GDF Suez Energy România 30.000.001 —

Alro SA 11.964.287 13.460.806

Raiffeisen Bank International AG — 4.498.767

Erste Group Bank AG — 3.338.347

BRD - Group Societe General S.A. — 2.038.853

Ciocârlia SA — 15.753

Retizoh 4.441 —

TOTAL 173.185.462 513.207.854

* În cursul anului 2010, CN Aeroportul Internaţional Henri Coandă S.A a fuzionat cu SN Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu S.A. în vederea
creării noii CN Aeroporturi Bucureşti SA
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6. VENITURI DIN DIVIDENDE (continuare)

Corecţia veniturilor din dividende pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2010

Fondul a înregistrat ca parte a veniturilor din dividende pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2010:

• un dividend net de la GDF Suez Energy România în valoare de 30.000.001 Lei. Această companie nu 
a declarat dividende în cursul anului 2010

• un dividend net de la Alro în valoare de 11.964.287 Lei, calculat prin aplicarea unui impozit pe dividende de
10%, în loc de un impozit pe dividende de 16%, aplicabil la data plăţii  dividendelor. 

Corecţiile au fost efectuate în evidenţele Fondului în octombrie 2010, după numirea Administratorului Fondului.
Valorile comparative de la 30 iunie 2010 nu au fost ajustate astfel încât sa reflecte aceste corecţii.

7. ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE 

La 30 iunie 2011 Fondul era implicat în anumite litigii, fie în calitate de reclamant fie în calitate de pârât.
Conform cerinţelor IAS 37 “Provizioane, datorii şi active contingente“, Fondul a prezentat în situaţiile
financiare doar litigiile care ar putea avea un impact semnificativ asupra poziţiei financiare sau profitabilităţii
acestuia. Cele mai importante litigii au fost următoarele:

1. Fondul este implicat în mai multe litigii legate de penalităţi de întârziere aplicate societăţilor care nu au plătit
dividendele pentru anul 2005 (anumite dividende au fost plătite Fondului ulterior, în urma câştigării
proceselor de către acesta). Aceste litigii nu sunt încă finalizate. În  general, în cursul  primului semestru al
anului 2011, hotărârile judecătoreşti au dat câştig de cauză cererilor făcute de către Fond. 

Pretenţiile formulate de Fond sunt în conformitate cu Legea 31/1990 republicată şi modificată ulterior, iar
aceste sume sunt cuvenite şi trebuie plătite Fondului. Sumele trebuie recunoscute ca venituri când
colectibilitatea lor devine foarte probabilă (când tribunalul s-a pronunţat irevocabil în favoarea Fondului).

2. La data de 30 iunie 2011 Fondul se află în litigiu cu societatea Romarm SA de la care nu au fost transferate
participaţiile la Uzina Mecanică Bucureşti SA şi Electromecanica SA Ploieşti (ambele filiale ale Romarm SA).
Prevederile art.1 alin.2 Titlul II din Ordonanţa de Urgenţă nr.81/2007 stabilesc că “Transferul dreptului de
proprietate asupra activelor prevăzute la alin. 1 se realizează de drept de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă administratorii societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale
emitente ale acţiunilor transferate având obligaţia de a-şi actualiza propriile registre ale acţionarilor şi acţiunilor.
În cazul în care registrele acţionarilor societăţilor comerciale,  societăţilor naţionale şi companiilor naţionale
respective sunt ţinute de depozitarul central sau de societăţi de registru, actualizarea registrelor se realizează
de depozitarul central sau de societatea de registru după caz, pe baza cererii Fondului.”

Totodată art.1 alin.1 stabileşte că de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor se vor transfera către Fond
un număr de 1.002.301 acţiuni Electromecanica SA Ploieşti (punctul 2.23) şi un număr de 2.951.053 acţiuni
ale Companiei Naţionale Romarm filiala Uzina Mecanică Bucureşti (punctul 2.24).

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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7. ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (continuare)

Electromecanica Ploieşti şi Uzina Mecanică Bucureşti sunt filiale ale Romarm, societate deţinută 100% de AVAS
la data intrării în vigoare a OUG 81/2007 şi de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în
prezent. Având în vedere faptul că în textul ordonanţei se menţionează faptul că aceste pachete de acţiuni se transferă
de la AVAS şi nu de la Romarm societăţile au refuzat înregistrarea Fondului ca acţionar, deşi au existat mai multe
solicitări în acest sens. 

Totodată, Fondul a solicitat AVAS în calitate de acţionar unic al Romarm, să întreprindă toate demersurile necesare
pentru a dispune reprezentanţilor acestei societăţi comerciale ca în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la
Compania Naţională Romarm filiala Uzina Mecanică Bucureşti SA şi Electromecanica Ploieşti să mandateze
consiliile de administraţie ale acestora să înregistreze Fondul atât în registrul acţionarilor cât şi la Oficiul Naţional
Registrul Comerţului.

În ceea ce priveşte litigiul referitor la deţinerile Fondului în Electromecanica Ploieşti, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a respins în mod irevocabil solicitarea SC Fondul Proprietatea SA de a fi înregistrată ca acţionar a Electromecanica
Ploieşti. Urmare a acestei decizii irevocabile, Fondul a emis o decizie prin care a declarat că Statul Român reprezentat
de Ministerul Finanţelor Publice nu a vărsat integral capitalul social al Fondului şi în consecinţă a luat măsuri în
vederea blocării unui număr de acţiuni corespunzător deţinerii Fondului în Electromecanica Ploieşti SA (21.436.245
acţiuni), acţiuni aparţinând Statului Român.

Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti se află dosarul privitor la litigiul cu Uzina Mecanică Bucureşti SA. În situaţia
în care instanţa nu va da câştig de cauză Fondului nici în acest litigiu, Fondul va solicita Ministerului Finanţelor
Publice să plăteasca valoarea menţionată în raportul de evaluare întocmit în octombrie 2007 de către un evaluator
independent (Finevex S.R.L. Constanţa) pentru acţiunile prezumate a fi deţinute de către Fond la Uzina Mecanică
Bucureşti, deoarece în fapt Ministerul Finanţelor Publice nu a contribuit cu aceste sume la capitalul social al Fondului.

3. În prezent pe rolul instanţelor există două litigii care implică Fondul şi Nuclearelectrica SA:

În primul dosar, Fondul a chemat în judecată Nuclearelectrica SA şi Ministerul Economiei şi Comerţului (în prezent
Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri) şi a solicitat instanţei să înregistreze în registrul
acţionarilor Nuclearelectrica SA transferul unui număr de 20.077.653 acţiuni din portofoliul Ministerului
Economiei şi Comerţului în portofoliul Fondului pentru a actualiza participaţia iniţială a Fondului la capitalul
social al Nuclearelectrica SA luând în considerare majorările care au avut loc între data de 1 februarie 2006 
şi data de 13 noiembrie 2007. Litigiul a fost soluţionat în primă fază de către Tribunalul Bucureşti, instanţa
respingând cererea Fondului. Fondul a formulat apel.

În situaţia în care instanţele în mod irevocabil nu vor da câştig de cauză în acest litigiu Fondului, Fondul va
solicita Ministerului Finanţelor Publice să plăteasca suma reprezentând diferenţa între suma prezentată în raportul
de evaluare Finevex pentru acţiunile prezumate a fi deţinute de către Fond la Nuclearelectrica şi suma reprezentând
valoarea reală a acţiunilor deţinute de Fond la Nuclearelectrica, deoarece în fapt Ministerul Finanţelor Publice
nu a contribuit cu aceste sume la capitalul social al Fondului.

În al doilea dosar, prin cererea de chemare în judecată, Fondul a solicitat instanţei anularea parţială a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.14 din 26 septembrie 2006 a Nuclearelectrica SA prin care 
a fost majorat capitalul social al societăţii cu suma de 363.368.250 Lei reprezentând contravaloarea cantităţii de
apă grea de 315 tone care a fost transferată din rezerva de stat fără plată la Nuclearelectrica SA şi alocarea unui
număr suplimentar de 7.267.365 de acţiuni nou emise de către Nuclearelectrica SA în urma acestei majorări de
capital social. 
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7. ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (continuare)

Pe 25 februarie 2010, Tribunalul Bucureşti a respins cererea înaintată de către Fond menţionând că Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 26 septembrie 2006 a Nuclearelectrica S.A. respectă în
totalitate legea nr. 297/2006, care este derogatorie de la textul legii societăţilor comerciale. 

    De asemenea, Tribunalul a interpretat, sub textul legii, transferul de acţiuni ca reprezentând o contribuţie la
capitalul social al Nuclearelectrica SA a statului român şi nu ca pe o subvenţie acordată acestei societăţi, ceea
ce dă dreptul Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri de a obţine un număr suplimentar de
acţiuni ca urmare a participării la creşterea capitalului social al Nuclearelectrica S.A. 

    În cel de-al doilea litigiu, pe 10 mai 2010, Fondul a făcut apel împotriva sentinţei emisă de către Tribunalul
Bucureşti, iar apelul formulat a fost respins în data de 24 ianuarie 2011. Fondul a formulat apel împotriva
acestei hotărâri şi următorul termen de judecata va avea loc în data de 25 octombrie 2011.

    La data de 30 iunie 2011 Fondul deţinea o participaţie de 9,72% din capitalul social al Nuclearelectrica
înregistrată la Registrul Comerţului.

4. Pe rolul instanţelor de judecată sunt multe litigii ale Fondului împotriva planurilor de fuziune ale Electra şi
Hidroenergetica: în multe dintre aceste dosare instanţele au decis suspendarea fuziunii. Fuziunea şi procesul
de creare a Electra şi Hidroenergetica sunt în prezent blocate.

5. Doi acţionari minoritari ai Fondului au chemat în judecată Fondul solicitând anularea anumitor decizii ale
Adunării Generale a Acţionarilor. 

În cursul primului semestru din 2011, alte contingenţe ale Fondului includeau următoarele:

1. Fondul  trebuie să încaseze următoarele sume de la Statul Român:

a) suma rezultată din tranzacţionarea prin bursele din România sau străinătate a primelor 3% din acţiunile
Romtelecom S.A.

b) 20% din sumele rezultate din privatizarea Romtelecom S.A.

c) 9,9% din sumele rezultate din privatizarea C.E.C. S.A.

Aceste sume trebuie înregistrate drept o creştere a capitalului social din partea acţionarului semnificativ la
momentul în care vor fi colectate. 

2. Creanţe aferente World Trade Center S.A.:
Titlul II, articolul 4 din O.U.G. 81/2007 stipulează transferul de la AVAS către Fond a creanţelor aferente
World Trade Center S.A. în valoare de 68.814.198 USD (reprezentând ratele de principal iniţiale, dobânzile şi
penalităţile asociate) la 29 iunie 2007. 

În data de 1 octombrie 2007 a fost încheiat între AVAS şi Fond procesul verbal de predare-primire nr. 633, pe
baza căruia toate documentele asociate creanţelor World Trade Center Bucureşti S.A. au fost transferate Fondului.
În data de 4 octombrie 2007 Fondul a notificat World Trade Center Bucureşti S.A. cu privire la cesiunea
creanţelor. Între timp, transferul a fost înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

În prezent World Trade Center S.A. se afla în stare de insolvenţă, următorul termen de judecată fiind stabilit
pentru 30 noiembrie 2011.

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

LA 30 IUNIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

7. ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (continuare)

În 2008 World Trade Center Bucureşti S.A. a plătit 200.000 USD Fondului, în 2009, 200.000 USD iar în 2010,
110.130,69 USD, 148.700,76 EUR şi 8.724.887,92 Lei. În cursul perioadei de şase luni încheiate la 30 iunie
2011 nu a fost efectuată nicio astfel de plată către Fond. Conform O.U.G. 81/2007, numerarul încasat a redus
soldul creanţelor privind capitalul subscris nevărsat.

Având în vedere caracterul nesigur al recuperării creanţelor World Trade Center Bucureşti S.A., acestea au
fost recunoscute în situaţiile financiare ale Fondului pe măsura încasării lor.

8. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI SITUAŢIILOR FINANCIARE

În cursul lunii iulie, Administratorul Fondului a anunţat că va recomanda acţionarilor Fondului, listarea secundară
a Fondului la Bursa de Valori din Varşovia, intenţionată a se realiza în primul trimestru al anului 2012. Administratorul
Fondului intenţionează să combine listarea secundară cu o ofertă de până la 10% din acţiunile existente ale Fondului.
Listarea secundară necesită aprobarea acţionarilor.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

DATE INFORMATIVE

LA 30 IUNIE 2011

SITUAŢIA COD 30

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)

30 (Lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume (Lei)

1 2

Unităţi care au înregistrat profit 01 1 543.142.057

Unităţi care au înregistrat pierdere 02 — —

Din care:

Nr. rd. Total Pentru Pentru activitatea

II. Date privind plăţile restante Col. 2+3 activitatea curentă de investiţii

A B 1 2 3

Plăţi restante – total

(rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03 7.326.204 7.326.204 —

Furnizori restanţi – total

(rd. 05 la 07), din care: 04 7.326.204 7.326.204 —

– peste 30 de zile 05 — — —

– peste 90 de zile 06 7.314.414 7.314.414 —

– peste 1 an 07 11.790 11.790 —

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total

(rd. 09 la 13), din care: 08 — — —

– contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate 

de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 09 — — —

– contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 10 — — —

– contribuţia pentru pensia suplimentară 11 — — —

– contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 12 — — —

– alte datorii sociale 13 — — —

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 14 — — —

Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15 — — —

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 — — —

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 17 — — —

Credite bancare nerambursate la scadenţă – total

(rd. 19 la 21), din care: 18 — — —

– restante după 30 de zile 19 — — —

– restante după 90 de zile 20 — — —

– restante după 1 an 21 — — —

Dobânzi restante 22 — — —

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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30 (Lei)

III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 23 28 1

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe Nr. rd. Sume

A B 1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice 
române către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 24 —

– impozitul datorat la bugetul de stat 25 —

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice
române către persoane juridice afiliate nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26 —

– impozitul datorat la bugetul de stat 27 —

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române
către persoane juridice afiliate nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care: 28 —

– impozitul datorat la bugetul de stat 29 —

V. Tichete de masă Nr. rd. Sume

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masă
acordate salariaţilor 30 484

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

A B 1 2t

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 31 — —

– din fonduri publice 32 — —

– din fonduri private 33 — —

VII. Cheltuieli de inovare – total
(rd. 35 la 37), din care: 34 — —

– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 35 — —

– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 36 — —

– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 37 — —

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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30 (Lei)

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

Imobilizări financiare, în sume brute(rd. 39 + 46), din care: 38 13.220.032.364 13.805.401.383

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, 
alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume 
brute(rd. 40 la 45), din care: 39 13.219.815.099 13.805.401.383

– acţiuni cotate 40 6.500.083.932 7.126.373.239

– acţiuni necotate 41 6.719.731.167 6.679.028.144

– părţi sociale 42 — —

– obligaţiuni 43 — —

– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 44 — —

– unităţi de fond emise de organismele
de plasament colectiv 45 — —

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care: 46 217.265 —

– creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei,
a căror decontare se face în funcţie de cursul
unei valute (din ct. 267) 47 217.265 —

– creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 48 — —

Creanţe imobilizate scadente într-o perioadă mai
mică de 12 luni (din ct. 267) 49 — —

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor
şi alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 50 6.230 2.377

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate
(ct. 425 + 4282) 51 405 —

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 52 8.696 38.305

Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 53 680.356.632 339.764.939

Dobânzi de încasat (ct. 5187) 54 — 354.527

Investiţii pe termen scurt, în sume brute 
(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507+ din ct. 508) 
(rd. 56 la 61), din care: 55 — 15.866.537

– acţiuni cotate 56 — —

– acţiuni necotate 57 — —

– părţi sociale 58 — —

– obligaţiuni 59 — 15.866.537

– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 60 — —

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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30 (Lei)

VIII. Alte informaţii (continuare) Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

– unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv 61 — —

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 62 — —

Casa în lei şi în valută (rd. 64 + 65), din care: 63 11.650 920

– în lei (ct. 5311) 64 11.643 920

– în valută (ct. 5314) 65 7 —

Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 67 + 68), din care: 66 2.226.585.433 702.335.062

– în lei (ct. 5121) 67 1.691.984.215 702.300.655

– în valută (ct. 5124) 68 534.601.218 34.407

Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 70 + 71), din care: 69 — —

– sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 70 — —

– sume în curs de decontare şi acreditive
în valută (ct. 5125 + 5412) 71 — —

Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 
88 + 89 + 92 to 96), din care: 72 9.236.674 245.396.120

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile
aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)
(rd. 74 + 75), din care: 73 — —

– în lei 74 — —

– în valută 75 — —

Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile
aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198),
(rd. 77 + 78), din care: 76 — —

– în lei 77 — —

– în valută 78 — —

Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile
aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198),
(rd. 80 + 81), din care: 79 — —

– în lei 80 — —

– în valută 81 — —

Credite bancare pe termen lung şi dobânzile
aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682)
(rd. 83 + 84), din care: 82 — —

– în lei 83 — —

– în valută 84 — —

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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30 (Lei)

VIII. Alte informaţii (continuare) Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

Credite externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 86 + 87), din care: 85 — —

– în lei 86 — —

– în valută 87 — —

Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682) 88 — —

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente
(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 90 + 91), din care: 89 — —

– în lei şi exprimate în lei, a căror decontare
se face în funcţie de cursul unei valute 90 — —

– în valută 91 — —

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi
şi alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) 92 301.745 23.266.320

Datorii în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 93 192.327 74.159

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 
444 + 446 + 447 + 4481) 94 7.180.017 15.897.968

Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 +
457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 95 1.562.585 206.157.673

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 96 — —

Capital subscris vărsat (ct. 1012)
(rd. 98 la 100), din care: 97 13.757.592.587 13.756.955.963

– acţiuni cotate 98 — 13.756.955.963

– acţiuni necotate 99 13.757.592.587 —

– părţi sociale 100 — —

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30.06.2010 30.06.2011

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 101 — —

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate 
de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Întocmit,

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este menţionat altfel)
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DECLARAŢIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitaţii nr.82/1991 şi Regulamentul 

CNVM nr. 1/2006 art. 113, litera E, alin. 1,lit. c

S-au întocmit situaţiile financiare semestriale la data de 30 iunie 2011 pentru:

Entitate: S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Adresa: BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. BUZEŞTI NR. 78-80, ETAJ 7
Număr din registrul comerţului: J40/21901/28.12.2005
Forma de proprietate: 22 (proprietate mixta cu capital de stat sub 50%, societate comerciala cu capital de stat 
şi privat autohton şi străin)
Cod si denumire clasa CAEN: 6430 “Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare.”
Cod unic de inregistrare: 18253260

Subsemnaţii Grzegorz Maciej Konieczny, Reprezentant Legal şi Mihaela Moleavin, Manager raportare financiară
ai Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator
unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A., îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare semestriale
la 30 iunie 2011 şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare semestriale sunt în conformitate 
cu reglementările contabile aplicabile.

b) situaţiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare 
şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

d) raportul semestrial de activitate al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom,
Sucursala Bucureşti privind administrarea Fondului  Proprietatea S.A. pentru primul semestru al anului
2011 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor Fondului  Proprietatea S.A., precum şi 
o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti
în calitate de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny Mihaela Moleavin
Reprezentant Legal Manager raportare financiară 

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate administrată în sistem unitar
Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005
Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668

Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.756.955.963 RON
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro 
Internet: www.fondulproprietatea.ro
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