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Eveniment important de raportat: Situaþii financiare individuale, auditate, întocmite pentru exerciþiul financiar 2014 în 
conformitate cu IFRS  

  În conformitate cu prevederile Instrucþiunii CNVM nr. 6/2011, completatã ºi modificatã prin Instrucþiunea A.S.F. nr. 1/2013, S.I.F. 
Transilvania a întocmit, în scop informativ, pentru exerciþiul financiar 2014 un al doilea set de situaþii financiare anuale, în conformitate cu 
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS).

  Potrivit instrucþiunii sus-menþionate, societatea a întocmit pentru exerciþiile financiare 2011-2014, în scop informativ, un al doilea set de 
situaþii financiare individuale anuale, în conformitate cu IFRS, situaþii care se obþin prin retratarea informaþiilor prezentate în situaþiile 
financiare individuale anuale întocmite în baza evidenþei contabile organizate potrivit Reglementãrilor Contabile conforme cu Directiva a 
IV-a a C.E.E., prevãzute în Regulamentul CNVM nr. 4/2011. 

  Menþionãm cã situaþiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de cãtre 
societate, acþionarii sãi ºi A.S.F. ºi nu pot fi invocate ca fundament al unor decizii de investire/dezinvestire.

  Situaþiile financiare întocmite pentru exerciþiul financiar 2014 în conformitate cu IFRS, însoþite de Raportul de audit financiar întocmit de 
cãtre auditorul statutar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., vor fi disponibile pe website-ul societãþii (www.siftransilvania.ro, 
secþiunea Informaþii pentru investitori/Rapoarte periodice) ºi la sediul societãþii, începând cu data de 29.06.2015, dupã ora 18:30.

  Informaþii suplimentare cu privire la situaþiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS se pot obþine la tel. 0268/40.11.32 - persoanã 
de contact dl. Ionel Radu.
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