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Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 

2019  

Potrivit calendarului de comunicare financiară pentru anul 2020, S.I.F. Transilvania prezintă 

rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2019, neauditate. 

Situația poziției financiare și Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global 

la 31 decembrie 2019, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu prevederile Normei 

A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare sunt 

prezentate ca anexe la prezentul raport.  

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 

vor fi supuse auditului statutar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi 

prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului 

independent (statutar) va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul 

adunării generale ordinare a acționarilor. 

Situațiile financiare preliminare pentru exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2019 sunt puse 

la dispoziția acționarilor și investitorilor începând cu data de 19 februarie 2020, ora 18:00, astfel: 

 pe website-ul societății, www.siftransilvania.ro, la Secțiunea „Informații pentru 

investitori/Rapoarte” 

 pe website-ul Bursei de Valori București,  www.bvb.ro și 

 la sediul societăţii, din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Acționariat. 

http://www.siftransilvania.ro/
http://www.bvb.ro/
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Informații suplimentare cu privire la rezultatele financiare preliminare se pot obține și la telefon 0268 

401130, 0268 401134, persoane de contact d-na Diana Vereș, respectiv d-na Adriana Boian. 
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