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DECLARAȚIE

Această declarație este dată conform art. 112^1 alin. 1 (c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, modificat, în
legătură cu situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana SA întocmite la 31 decembrie 2016, privind
măsura în care acestea prezintă în mod corect din toate punctele de vedere semnificative, poziția financiară
a SIF Banat Crișana S.A. și a filialelor incluse în procesul de consolidare la 31 decembrie 2016 și a rezultatului
operațiilor sale încheiate la această dată, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România
și anume:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
- Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și
- Decizia nr. 1176/15.09.2010 emisă de CNVM, privind obligativitatea SIF de a întocmi situații financiare anuale
consolidate în conformitate cu IFRS adoptate de UE în termen de 8 luni de la închiderea exercițiului financiar.
Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu
reglementările legale mai sus enumerate. Confirmăm în cunoștință de cauză și cu încredere că:
a)

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate sunt în
conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015;

b)

Situațiile financiare anuale consolidate întocmite la 31 decembrie 2016 oferă o imagine fidelă a
poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea
grupului.
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