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Nr.înreg. 2329/29.08.2011 

 

 

Către, 

 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

DIRECŢIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECŢIA EMITENŢI 

 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

SERVICIUL DE TRANZACŢIONARE ŞI SUPRAVEGHERE A PIEŢEI 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, vă comunicăm în anexă un comunicat 

de presă referitor la situaţiile financiare consolidate pentru anul 2010. 

Comunicatul de presă va fi publicat într-un cotidian de circulaţie naţională şi va fi 

postat pe site-ul societăţii la adresa www.sif1.ro. 

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

Preşedinte, Director General 

 

IOAN CUZMAN  
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29 august  2011 

Comunicat de presă  
 

Situaţiile financiare consolidate pentru anul 2010 

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. (SIF Banat-Crişana) 

a aprobat, în şedinţa din data de 24 august 2011, Raportul privind Situaţiile financiare 

consolidate pentru exerciţiul financiar 2010 întocmite în baza dispoziţiilor Ordinului CNVM 

nr. 74/2005 şi a Deciziei CNVM nr. 2492/2007.  

Având în vedere că: 

− societățile comerciale care intră în perimetrul de consolidare nu au obligația de a 

întocmi situații financiare individuale în baza Standardelor Internaţionale de 

Raportare Contabilă (IFRS) şi 

− prin Dispunerea de măsuri nr. 9/15.06.2011 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

(CNVM) a suspendat aplicarea până la 31 decembrie 2011 a Instrucțiunii nr. 3/2011, 

cu privire la obligativitatea întocmirii de către societățile de investiții financiare a 

situațiilor financiare individuale în baza IFRS,  

nu sunt disponibile situații financiare individuale întocmite în baza IFRS nici ale SIF Banat-Crişana 

și nici ale societăților care intră în perimetrul de consolidare și, prin urmare, întocmirea 

situațiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS nu este posibilă.  

Astfel, principalele aspecte care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare consolidate 

sunt următoarele:  

a. Retratarea în baza IFRS a situaţiilor financiare individuale ale SIF Banat-Crişana la 

31 decembrie 2010 a constat doar în evaluarea participaţiilor la valoarea justă şi 

înregistrarea datoriei privind impozitul amânat aferent rezervelor din evaluarea la 

valoarea justă, acestea fiind influenţele semnificative faţă de situaţiile întocmite în 

baza reglementărilor naţionale. Situaţiile financiare individuale retratate în baza 

IFRS nu sunt auditate; 

b. În cazul societăţilor unde SIF Banat-Crişana deţine o participaţie peste 50% din 

capitalul social, au fost preluate situaţiile financiare la 31 decembrie 2010 

întocmite în baza reglementărilor statutare, respectiv Directiva a IV-a a CEE; 

c. În cazul societăţilor unde SIF Banat-Crişana deţine o participaţie sub 50%, 

valoarea justă la 31 decembrie 2010 a fost stabilită în baza prevederilor 

Regulamentului CNVM nr. 15/2004, după cum urmează: 

 preţul mediu pentru ultimele 90 de zile, în cazul societăților listate; 

 capitalurile proprii din bilanţurile depuse la Ministerul Finanțelor Publice la 30 

iunie 2010, ca ultime date disponibile, pentru societăţile comerciale nelistate. 

Valoarea justă a participaţiilor în aceste societăţi are o pondere sub 5% din 

valoarea portofoliului SIF Banat-Crişana; 
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 capitalurile proprii stabilite în baza Reglementărilor contabile armonizate cu 

Directiva a IV-a CEE raportate lunar către BNR, pentru societăţile bancare 

nelistate, respectiv capitalurile proprii stabilite în baza IFRS în cazul BCR.  

Datorită circumstanţelor expuse mai sus, care nu permit întocmirea situațiilor financiare 

consolidate în conformitate cu cerinţele IFRS, situațiile financiare consolidate nu prezintă 

într-o manieră fidelă și relevantă situația patrimoniului, rezultatele financiare și poziția 

financiară a SIF Banat-Crișana și a societăților comerciale din portofoliu. 

Situaţiile financiare consolidate nu au fost auditate, datorită costurilor de auditare 

nejustificate în raport cu relevanţa informaţiilor furnizate investitorilor.   

În acest context, prezentarea situaţiilor financiare consolidate vine în respectarea 

prevederilor legale, dar Consiliul de Administraţie consideră că situațiile financiare 

consolidate nu reflectă imaginea fidelă a SIF Banat-Crişana și a societăților din portofoliul 

acesteia şi ca atare, ele nu sunt destinate pentru luarea unor decizii investiționale de către 

utilizatori. 

Situaţiile financiare consolidate întocmite pentru exerciţiul financiar 2010 şi Raportul 

Consiliului de Administraţie asupra acestor situaţii au fost transmise Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare şi Bursei de Valori Bucureşti şi sunt disponibile pe site-ul societăţii, la 

adresa www.sif1.ro. 

 

 

Ioan Cuzman 

Președinte, Director General 

 

 
Control Intern 

Eugen Cristea, RCCI 
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