
 

 
Nr. 8617/08.08.2013 

 
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  
  - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor nr. 1/2006 şi 
15/2004 şi a Instrucţiunii nr. 5/2006 emise de C.N.V.M. (actualmente A.S.F.) precum şi ale Codului 
B.V.B., cu toate modificările şi completările ulterioare, informăm publicul că Raportul întocmit 
pentru semestrul I 2013 va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 09.08.2013, 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: 
 • Situaţiile financiare (Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Contul de profit şi 
pierdere şi Date informative), întocmite de societate la 30 iunie 2013, în baza informaţiilor obţinute 
din contabilitatea organizată în conformitate cu Reglementările Contabile armonizate cu Directiva 
a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (actualmente AUTORITATEA DE 
SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ) 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 societate pentru semestrul I 2013, în conformitate cu Anexa 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 30.06.2013, în conformitate cu Anexa nr. 17 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; 
 • Declaraţia Preşedintelui executiv - director general al societăţii, întocmită în conformitate 
cu Legea Contabilităţii şi cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Informaţii suplimentare cu privire la Raportul semestrial se pot obţine la telefon 0268/40.11.30, 
0268/40.11.20 sau 0268/40.11.34 - persoane de contact dl. Ion Mihăilă, dl. Valentin Raţă sau d-na 
Adriana Boian. 
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