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D E C L A R A Ţ I E 

 
 

Această declaraţie este dată conform art. 112^1 alin. 1 (c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, 

modificat, în legătură cu situaţiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crişana SA întocmite la 31 

decembrie 2008, privind măsura în care acestea prezintă în mod corect din toate punctele de 

vedere semnificative, poziţia financiară a SIF Banat Crişana S.A. şi a societăţilor comerciale din 

portofoliul acesteia la 31 decembrie 2008 şi a rezultatului operaţiilor sale încheiate la această dată, 

în conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România şi anume: 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,  

- Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor 

autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

- Decizia nr. 2492/03.12.2007 emisă de CNVM, privind obligativitatea societăţilor de investiţii 

financiare de a întocmi situaţii financiare consolidate începând cu exerciţiul financiar 2007, în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 

Europeană. 

 

Având în vedere faptul că la întocmirea situaţiilor financiare consolidate nu au putut fi respectate 

cerinţele reglementărilor contabile mai sus amintite, datorită stadiului actual al cerinţelor privind 

întocmirea şi furnizarea situaţiilor financiare pe bază de IFRS de către societăţile din portofoliul 

SIF, aşa cum este prezentat şi în Notele la situaţiile financiare, situaţiile financiare consolidate nu 

prezintă de o manieră fidelă şi relevantă situaţia patrimoniului, rezultatele financiare şi poziţia 

financiară a SIF Banat-Crişana şi societăţilor comerciale din portofoliul acesteia. Ca atare, noi nu 

ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă şi relevanţa informaţiilor din prezentele 

situaţii financiare în conformitate cu reglementările legale mai sus enumerate. 

Astfel, prezentele situaţii financiare nu sunt destinate în luarea unor decizii de către utilizatori.   
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