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Eveniment important de raportat: Situaţiile financiare anuale auditate, întocmite în scop informativ 

pentru exerciţiul financiar 2013, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară (IFRS).   

În conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr.6/2011, aprobată de C.N.V.M. prin Ordinul nr. 

116/21.12.2011, completată şi modificată prin instrucţiunea A.S.F. nr.1/2013 aprobată prin Ordinul A.S.F. 

nr.1/15.05.2013 şi în termenul prevăzut de aceasta, S.I.F. Transilvania a întocmit, în scop informativ, pentru 

exerciţiul financiar 2013, un al doilea set de situaţii financiare anuale, în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).  

 
 Reamintim faptul că pentru exerciţiile financiare 2011-2013, potrivit Instrucţiunii nr. 6/2011, aprobată de 

C.N.V.M. prin Ordinul nr. 116/2011 completată şi modificată prin Instrucţiunea A.S.F.nr.1/2013, S.I.F. Transilvania 

întocmeşte, în scop informativ, un al doilea set de situaţii financiare individuale anuale, în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, situaţii care se obţin prin retratarea informaţiilor prezentate 

în situaţiile financiare individuale anuale întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor 

Contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., prevăzute în Regulamentul nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul 

C.N.V.M. nr. 13/2011. 

 

Menţionăm că situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt destinate exclusiv 

pentru a fi utilizate de societate, acţionarii săi şi de către A.S.F. şi nu pot fi invocate ca fundament al unor decizii 

de investire/dezinvestire. 

 



 

 

 Cel de-al doilea set de situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2013, astfel cum am arătat anterior, 

însoţit de Raportul de audit financiar întocmit de către auditorul statutar PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT S.R.L., va  fi 

postat pe website-ul societăţii, va fi transmis la A.S.F. şi la B.V.B. şi va fi disponibil pentru consultare la sediul societăţii, 

începând cu data de 30.06.2014, după ora 18:00. 

 

 Informaţii suplimentare cu privire la situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS se pot obţine la tel. 

0268/40.11.32 - persoană de contact dl. Ionel Radu. 
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