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Raport curent:
Prezentarea situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea
Europeana (“IFRS”) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
Conform calendarului de comunicare financiara 2013, SIF Moldova pune la dispozitia
actionarilor/investitorilor “Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu
IFRS, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012” (Situatii financiare IFRS
2012).
Situatiile financiare individuale sunt insotite de “Raportul auditorului independent”
Deloitte Audit SRL (Opinie auditor IFRS 2012); opinia exprimata este fara rezerve:
„În opinia noastră, situaţiile financiare individuale prezintă fidel, din toate punctele de
vedere semnificative, poziția financiara individuală a SIF Moldova S.A. la 31 decembrie
2012, şi performanţa sa financiară individuală şi fluxurile sale de numerar pentru anul
încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană.”
Consideratii:

 relevanta
Situatiile financiare individuale conform IFRS se intocmesc pentru a raspunde cerintelor
de informare ale utilizatorilor si reglementarilor ASF. Necesitatea adoptarii IFRS este tot
mai pregnanta, in contextul sustinerii si promovarii unui limbaj global de comunicare
financiara, pentru cresterea transparentei si credibilizarea raportarii financiare.
SIF Moldova a prezentat pentru prima data situatii financiare individuale intocmite in
conformitate cu IFRS pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011. (v. Raport curent
din 29.06.2012).

 prezentarea situatiilor financiare
SIF Moldova a adoptat o prezentare a situatiilor financiare bazata pe lichiditate, in cadrul
situatiei pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura
lor, in cadrul situatiei rezultatului global, aceasta metoda de prezentare oferind informatii
credibile si relevante.
Situatiile financiare IFRS individuale sunt intocmite pe baza conventiei valorii juste pentru
instrumentele financiare derivate, activele si datoriile financiare la valoarea justa prin
contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vanzare, cu exceptia
acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil. Alte active si datorii
financiare, precum si activele si datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost amortizat,
valoare reevaluata sau cost istoric. SIF Moldova a prezentat instrumentele de capitaluri
proprii, pentru care nu a putut fi determinata o piata activa, la cost mai putin eventualele
ajustari de depreciere, iar la cost amortizat, investitiile pastrate pana la scadenta
(obligatiuni, titluri de stat, depozite).
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Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor
prezentate in situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS.

 comparatia Reglementarilor Contabile Romanesti (RAS) / IFRS
Evidentele contabile ale SIF Moldova sunt mentinute in lei, in conformitate cu
Reglementarile Contabile Romanesti (RAS). Aceste conturi au fost retratate pentru a
reflecta diferentele existente intre principiile contabile RAS si cele conform IFRS. In mod
corespunzator, conturile conform RAS sunt ajustate, in cazul în care este necesar, pentru a
armoniza situatiile financiare individuale, în toate aspectele semnificative, cu IFRS
adoptate de Uniunea Europeana.
Modificarile cele mai importante aduse situatiilor financiare intocmite în conformitate cu
RAS pentru a le alinia cerintelor IFRS, au vizat:
 gruparea unor elemente in categorii mai cuprinzatoare;
 ajustari ale elementelor de active, datorii si capitaluri proprii;
 calculul rezultatului global si al impozitului pe profit amanat.
Avand in vedere ca economia romaneasca a fost o economie hiperinflationista pana la 31
decembrie 2003, au fost calculate ajustari ale elementelor de activ, datorii si capitaluri
proprii.

 Situatia comparativa RAS - IFRS la 31.12.2012:
RAS 2012
a.Pozitia financiara
Total active
Total datorii
Capitalurile proprii
b.Rezultatul global
Profitul net al exercitiului
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global aferent perioadei

IFRS 2012

Diferente (IFRS – RAS)

758.279.824
124.724.513
630.555.311

1.196.725.614
146.178.996
1.050.546.619

438.445.790
21.454.483
419.991.308

137.076.800
137.076.800

93.173.721
100.525.712
193.699.433

(43.903.079)
100.525.712
56.622.633

Analiza diferentelor IFRS/RAS releva urmatoarele aspecte pe fiecare pozitie
semnificativa in parte:
 „Total active” – prezinta o crestere motivata in principal de inregistrarea diferentelor
de valoare justa aferente activelor financiare conform IFRS;
 „Total datorii” – prezinta o crestere motivata de recalcularea impozitului pe profit
amanat aferent noilor diferente de valoare justa;
 „Profitul net al exercitiului” – prezinta o scadere ca influenta a aplicarii prevederilor
IAS 39 in ceea ce priveste recunoasterea castigurilor din vanzarea „activelor financiare
disponibile pentru vanzare”.
 „Alte elemente ale rezultatului global” - rezultatul este generat, in cea mai mare parte,
de cresteri ale rezervei din reevaluarea la valoare justa a activelor financiare.
Detalierea diferentelor intre RAS si IFRS se regasesc in Notele 28 si 29– parte integranta a
notelor explicative care insotesc situatiile financiare.
 Situatia comparativa a trecerii de la RAS la IFRS la 31.12.2011:
RAS 2011
a.Pozitia financiara
Total active
Total datorii
Capitalurile proprii
b.Rezultatul global
Profitul net al exercitiului
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global aferent perioadei

691.008.496
124.853.096
566.155.400
92.922.595
192.922.595

IFRS 2011

Diferente (IFRS – RAS)

1.105.423.492
134.713.904
970.709.588

414.414.996
9.860.808
404.554.188

330.324.173
(539.771.190)
(209.447.017)

137.401.578
(539.771.190)
(402.369.612)
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