
 

 
 
 
 
 
 
Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 
şi 15/2004, a Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 5/2006 precum şi ale Codului B.V.B., cu toate modificările şi 
completările ulterioare, informăm publicul că Raportul semestrial întocmit pentru semestrul I 
2012 va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 10.08.2012, după ora 16:45, astfel: 
 
 1. În format electronic la adresa de internet www.siftransilvania.ro; 
 2. În formă scrisă la sediul social al societăţii din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2. 
 
 Raportul semestrial include: 
 • Formularele de raportare contabilă (Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
Contul de profit şi pierdere şi Date informative), întocmite la 30 iunie 2012, în baza informaţiilor 
obţinute din contabilitatea organizată în conformitate cu Reglementările Contabile armonizate cu 
Directiva a IV-a a Comunităţilor Europene (C.E.E.) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prevăzute în Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 4/2011, cu menţiunea că acestea nu sunt auditate de către auditorul financiar 
(statutar); 
 • Raportul întocmit de Consiliul de administraţie al societăţii pentru semestrul I 2012, 
conform Anexei nr. 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, însoţit de Situaţia fluxurilor de 
trezorerie, Situaţia modificării capitalurilor proprii, Indicatori economico-financiari şi Note la 
situaţiile financiare semestriale (1 la 21); 
 • Raportul întocmit de societate la 30.06.2012, conform Anexei nr. 17 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004; 
 • Declaraţia Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi director general al societăţii, 
întocmită conform Legii Contabilităţii şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Având în vedere Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice sub nr. 881/25 iunie 2012, 
privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 
aplicabil începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012, este posibil ca, în 
funcţie de Decizia pe care o va lua C.N.V.M., S.I.F. Transilvania S.A. să-şi retrateze informaţiile 
din contabilitatea organizată în anul 2012, în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva 
a IV-a a C.E.E., cuprinse în Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui 
C.N.V.M. nr. 13/2011, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale individuale pentru exerciţiul 
financiar 2012, în baza I.F.R.S., ca fiind singurul set de situaţii financiare anuale prezentate. 
 
 Menţionăm că, la această dată, potrivit Instrucţiunii nr. 6/2011, aprobată de C.N.V.M. prin 
Ordinul nr. 116/2011, pentru exerciţiile financiare 2011 şi 2012, S.I.F. Transilvania S.A. are 
obligaţia de a întocmi, doar în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea 
exerciţiului financiar, un al doilea set de situaţii financiare anuale individuale, conforme cu I.F.R.S. 
 
 
 
  

 



 

 

 
Informaţii suplimentare cu privire la Raportul semestrial se pot obţine la telefon 0268/40.11.30 sau 
0268/40.11.34 - persoane de contact dl. Ion Mihăilă sau d-na Adriana Boian. 
 
Preşedinte/Director general, 
Dr. ec. Mihai Fercală 
 
 
Disp.: I.M. 
Red.: I.M. 
Dact.: A.L.            
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