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S.I.F. Transilvania S.A. 
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057 
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 
Cod de inregistrare fiscala: RO3047687 
Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92 
Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON 
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. 
 
Eveniment important de raportat: Situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat, întocmite 
experimental şi în scop informativ pentru exerciţiul financiar 2013 
 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că, începând cu data 
de 25.08.2014, va pune la dispoziţia acestora Raportul consolidat al Directoratului, Situaţiile 
financiare consolidate şi Notele explicative aferente întocmite pentru exerciţiul financiar 2013, astfel 
cum acestea au fost aprobate de către Directorat şi Consilul de Supraveghere, după cum urmează: 

• pe website-ul societăţii, la adresa www.siftransilvania.ro; 
• la sediul social al societăţii din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2. 
Menţionăm că situaţiile financiare consolidate nu sunt auditate, acestea fiind întocmite 

experimental şi în scop informativ. 
 

Întocmirea experimentală a acestor situaţii consolidate are ca scop atât informarea publicului 
cu privire la activitatea desfăşurată de S.I.F. Transilvania şi de filialele acesteia privite ca un grup, cât 
şi organizarea unui sistem eficient de colectare şi retratare a datelor de la societăţile intrate în 
perimetrul de consolidare,  inclusiv prin asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate a personalului 
(cu atribuţii în domeniul consolidării) pe linia aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS). 
 

Aşa cum am informat publicul prin Rapoartele curente din datele de 07.08.2008, 03.11.2008, 
31.08.2009, 30.08.2010, 09.09.2011, 10.09.2012 şi 27.08.2013, precum şi prin explicaţiile prezentate 
în notele ataşate situaţiilor financiare individuale întocmite şi publicate de societate în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile pentru exerciţiile financiare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi 
2013, societăţile în care S.I.F. Transilvania deţine direct sau indirect controlul se încadrează în toate 
cele trei excepţii care prevăd excluderile de la consolidare, menţionate iniţial în Cap. II, pct. 20 din 
Reglementările contabile aprobate de C.N.V.M. prin Ordinul nr. 74/2005 (abrogate), excepţii care, 
începând cu anul 2011 se regăsesc menţionate la art. 24 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2011. 
Reamintim faptul că despre încadrarea societăţii în aceste excepţii a luat act şi C.N.V.M., sens in care 
a fost emis Atestatul nr. 238/17.07.2008. 
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În baza Instrucţiunii CNVM nr. 6/2011, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 116/2011, S.I.F. 
Transilvania a elaborat în scop informativ pentru anul 2011 un al doilea set de situaţii financiare 
individuale anuale (separate) conforme cu IFRS, auditate de către auditorul statutar. Cu privire la 
aceste situaţii financiare anuale, societatea a publicat raportul curent din 26.09.2012, care se regăseşte 
pe site-ul societăţii. 

 
În baza Instrucţiunii CNVM nr. 6/2011, modificată şi completată prin Instrucţiunea nr. 1/2013, 

aprobată prin Ordinul nr. 1/15.05.2013 emis de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.), societatea a elaborat pentru anii 2012-2013, de asemenea în scop informativ, cel de-al doilea 
set de situaţii finaciare individuale anuale (separate) conforme cu IFRS, auditate de către auditorul 
statutar. Cu privire la aceste situaţii financiare anuale, societatea a publicat rapoartele curente din  
28.06.2013 şi 30.06.2014, care se regăsesc pe site-ul societăţii. 

În anul 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Sub 
incidenţa acestui Ordin au intrat şi patru filiale din cele cuprinse în perimetrul de consolidare al S.I.F. 
Transilvania, filiale care au elaborat pentru exerciţiul financiar 2012 situaţii financiare individuale 
conforme cu IFRS. 

În aceste condiţii, S.I.F. Transilvania, în calitatea sa de societate-mamă, a hotărât să 
întocmească începând cu  exerciţiul financiar 2012 situaţiile financiare consolidate, utilizând situaţiile 
financiare conforme cu IFRS, în cazul filialelor care aplică reglementările menţionate mai sus şi 
situaţiile financiare individuale conforme cu Reglementările Contabile Româneşti aplicabile, în cazul 
celorlalte filiale incluse în perimetrul de consolidare. 

 
Din dorinţa de a furniza în continuare publicului interesat un minim de informaţii referitoare la 

activitatea societăţii privită ca un potenţial grup, conducerea S.I.F. Transilvania a decis să întocmească 
şi să prezinte şi pentru exerciţiul financiar 2013,  un set de situaţii financiare consolidate neauditate şi 
un raport consolidat, întocmite experimental şi cu caracter strict  informativ.  
 

Precizăm că aceste situaţii consolidate nu au fost supuse auditării din următoarele 
considerente: 
 costurile foarte ridicate ale unei astfel de prestaţii, nejustificate din perspectiva raportului 

costuri/ beneficii ale informaţiilor furnizate; 
 certitudinea neobţinerii unui raport de audit calificat determinată de imposibilitatea verificării  

datelor de către auditorul grupului la companiile incluse în perimetrul de consolidare al S.I.F . 
Transilvania (în special pentru deţinerile de participaţii sub 50 % din capitalul social)  

 
În aceste condiţii, atenţionăm publicul investitor că situaţiile consolidate prezentate nu pot fi 

invocate ca fundament al deciziei de investiţie. 
Situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat, întocmite pentru exerciţiul financiar 

2013, astfel cum am arătat anterior, vor fi postate pe website-ul societăţii, vor fi transmise la A.S.F. şi 
B.V.B. şi vor fi disponibile pentru consultare la sediul societăţii. 
   

Informaţii suplimentare cu privire la situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat se 
pot obţine la tel. 0268/401132-persoana de contact dl. Ionel Radu. 
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