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Eveniment  important  de  raportat: Situaţii  financiare  consolidate  şi  raportul  consolidat, 
întocmite experimental şi în scop informativ

Aşa cum am arătat şi în Rapoartele curente din 07.08.2008, respectiv din 03.11.2008, precum 
şi în nota explicativă 6 litera „o” ,”Aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele 
europene”,  care  a însoţit  situaţiile  financiare  individuale  întocmite  de societate  pentru exerciţiul 
financiar 2008 şi respectiv semestrul I 2009, toate societăţile comerciale la care S.I.F. Transilvania 
deţine direct sau indirect controlul, se încadrează în toate cele trei excepţii menţionate în Cap.II, pct.
20 din Reglementările contabile aprobate de C.N.V.M. prin Ordinul nr.74/2005, excepţii care prevăd 
excluderea  de  la  consolidare.  Aceste  excepţii  au  fost  luate  în  considerare  şi  de  C.N.V.M.  prin 
emiterea Atestatului nr.238/17.07.2008.

Din dorinţa  de a furniza celor interesaţi  un minim de informaţii  referitoare la activitatea 
societăţii  privită  ca un potenţial  grup,  conducerea  S.I.F.  Transilvania  a decis  totuşi  ca  şi  pentru 
exerciţiul  financiar  2008,  societatea  să  prezinte  pe  site-ul  propriu  la  adresa  de  internet 
www.siftransilvania.ro, un set de situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat întocmite de 
societate  la  31.12.2008 experimental  şi  cu  caracter  strict  informativ.  Precizăm că  aceste  situaţii 
consolidate nu au fost supuse auditării şi certificării de către auditorul financiar al societăţii (datorită 
costurilor  foarte  ridicate  şi  imposibilitatea  verificării  datelor  de  către  auditor  la  companiile  din 
perimetrul de consolidare, în care S.I.F. Transilvania deţine sub 50 % din capitalul social).

Aceste situaţii vor fi transmise totodată şi la C.N.V.M. şi la B.V.B, atât în format electronic 
cât şi în forma listată.
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