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Comunicat 

 

 
 Conducerea SSIF „Broker” SA a luat notă de decizia Consiliului 

Bursei de monitorizare a societăţii până în momentul în care se refac 

raportările către Bursa de Valori Bucureşti privind situaţia activului net. 

 În ce priveşte modul de calcul al activului net am urmat cerinţele 

cuprinse în Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1.752/2005 /Anexa 1 

Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţi 

Economice Europene /Secţiunea 7.3.3 Investiţii pe termen scurt, unde la 

punctul 137. (1) se precizează : “ La intrarea în entitate, investiţiile pe 

termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul 

de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor”. Iar la acelaşi 

punct aliniatul (2) se arată : „ La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen 

scurt se aplică prevederile pct. 131.(4). Metoda costului mediu 

ponderat(CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza 

mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul 

perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul 

perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie.”  

 Am acceptat punctul de vedere al Consiliului Bursei privitor la modul 

de calcul al activului net redat în Regulamentul nr. 15/2005 art. 202(2) lit. 

(a) al CNVM numai ca o dovadă a respectului care-l purtam faţă de 

conducerea executivă a Bursei de Valori Bucureşti fiindcă sub aspect 

raţional se menţine părerea că am procedat corect. În articolul menţionat in 
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Regulamentul nr. 15 nu se precizează despre ce preţ mediu ponderat este 

vorba. În timp ce în Ordinul Ministrului Finanţelor  nr. 1752/2005  şi în 

Directiva a IV-a a Uniunii Europene se precizează clar „preţul mediu de 

achiziţie”. 

 În raportările transmise la Bursa de Valori Bucureşti de la admiterea 

noastră la cotă şi până în prezent am folosit preţul mediu de achiziţie în 

situaţia intitulată „Activul net” iar în situaţia  „Structura detaliată a 

portofoliului” am folosit preţul de piaţă din ultima zi a intervalului pentru a 

nu duce în eroare investitorii în acţiunile Broker. 

 Ieri, 8 octombrie 2008 am transmis la Bursa de Valori Bucureşti 

situaţia activului net pe luna august întocmită potrivit cerinţelor explicite 

formulate, iar în zilele următoare vom reface şi raportările anterioare în 

acelaşi mod. 

 

               Preşedinte-Director General 
                     prof. univ. dr. Petru Prunea 


