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D E C L A R A Ţ I E 
 

 

 

Această declaraţie este dată conform art. 65 alin. 2 (c) din Legea nr. 24/2017,  în legătură cu situaţiile financiare 

interimare simplificate ale SIF Banat-Crişana SA întocmite la 30 iunie 2018, privind măsura în care acestea 

prezintă în mod corect din toate punctele de vedere semnificative, poziţia financiară a SIF Banat-Crişana SA 

la 30 iunie 2018 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 și 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.  

 

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu 

reglementările legale mai sus enumerate. Confirmăm în cunoştinţă de cauză şi cu încredere că:   

 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare interimare simplificate sunt în 

conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015;  

 

b) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite la 30 iunie 2018 oferă o imagine corectă şi 

conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii și a altor 

elemente ale rezultatului global și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de 

Societate; 

 

c) Societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate; 

 

d) Raportul consiliului de administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor 

societăţii şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.   

 

 

 

 

 

Președinte, Director General      Director Economic 

           Bogdan Alexandru Drăgoi                                            Ştefan Doba  

 

 

 


