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Profit de 5 milioane de lei  

în primele nouă luni pentru SSIF Broker 
 
 
 
 
 
Cluj-Napoca, 13 noiembrie. La finele lunii septembrie 2009 SSIF Broker SA a înregistrat un 
profit brut de 4.993.439 lei. Anularea unor provizioane în valoare de 17,1 milioane de lei constituite 
la sfârşitul anului 2008 pentru o parte dintre deŃinerile financiare a fost factorul determinant în 
obŃinerea profitului înregistrat în primele nouă luni ale acestui an. 
 

� Veniturile totale ale companiei au fost de 6.877.781 lei, iar cheltuielile totale au 
reprezentat 1.884.342 lei; 

� Capitalurile proprii la 30 septembrie 2009 s-au cifrat la 91,5 milioane de lei, în 
creştere cu 5,77% faŃă de finele anului 2008; 

� LichidităŃile din conturile curente s-au dublat în primele nouă luni ale anului, până la 
18,8 milioane lei, pe fondul diminuării expunerii pe piaŃa de capital prin vânzarea 
parŃială a unor pachete de acŃiuni şi datorită rambursării de împrumuturi în marjă din 
partea unor clienŃi; 

� Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cifra de afaceri a companiei s-a 
comprimat puternic (-66,7%), până la o valoare de 2,47 milioane de lei. Pe fondul 
creşterii rulajelor de tranzacŃionare în cea de-a doua a parte a anului şi datorită unei 
prezenŃe mai active a clienŃilor pe piaŃă, cifra de afaceri a urcat la peste un milion de 
lei la nivelul trimestrului al III-lea, înregistrând totuşi o scădere cu 27% faŃă de T3 
2008; 

� Procesul de restructurare a reŃelei teritoriale de subunităŃi şi optimizarea costurilor la 
nivelul centralei şi în teritoriu au presupus eforturi financiare suplimentare, care s-au 
repercutat într-un nivel ridicat al cheltuielilor operaŃionale. Efectele programului de 
restructurare vor fi vizibile în trimestrele următoare. 

 
„Am anulat parŃial provizioanele constituite în 2008 şi astfel am obŃinut un profit de 

aproape 5 milioane de lei la sfârşitul lunii septembrie. Estimez că până la finele anului, dacă 

piaŃa nu va fi afectată de fluctuaŃii negative majore, profitul SSIF Broker ar putea creşte cu 
încă 2-4 milioane de lei”, a declarat Grigore Chiş, director general SSIF Broker. 

Provizioanele constituite de SSIF Broker SA la finele anului 2008 au fost în valoare de peste 
66 milioane lei, reprezentând diferenŃa dintre valoarea portofoliului de acŃiuni deŃinute la 31 
decembrie 2008, şi valoarea de la data achiziŃiei acestora. 
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„Decizia Consiliului de AdministraŃie de a apela la o nouă echipă managerială a fost 

benefică, deoarece în primele nouă luni ale acestui an SSIF Broker a obŃinut un profit de 5 

milioane de lei, după ce la finalul primului trimestru înregistra o pierdere de aproape 2,3 

milioane de lei. Suntem conştienŃi că evoluŃia unei companii este dată de profesionalismul, 

performanŃele şi coeziunea echipei. De aceea, una dintre preocupările noastre a fost să creăm 
un mediu de lucru plăcut, fără tensiuni, în conformitate cu legislaŃia muncii”, a declarat domnul 
Anton Ionescu, preşedintele SSIF Broker SA.  
 

SSIF Broker SA depune eforturi substanŃiale pentru a soluŃiona pe cale amiabilă litigiile în 
care este implicată societatea, o dovadă în acest sens fiind faptul că în ultimele patru luni au fost 
stinse, în urma negocierilor, nu mai puŃin de cinci litigii aflate pe rolul instanŃelor, prin încheierea de 
comun acord a unor contracte de tranzacŃii. SoluŃionarea diferendelor prin negociere este, în opinia 
conducerii SSIF Broker, o modalitate elegantă şi rapidă, fiind avantajoasă atât pentru SSIF Broker şi 
investitorii acestei companii, cât şi pentru celelalte părŃi implicate. 
 

În acest interval de timp, restabilirea relaŃiilor de colaborare cu principalele entităŃi care 
activează pe piaŃa de capital a reprezentat o prioritate pentru SSIF Broker. „După schimbarea 

conducerii, am întreprins toate demersurile necesare pentru a normaliza relaŃia dintre SSIF 

Broker şi Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare (CNVM), afectată de comportamentul şi 

luările de poziŃie ale fostului preşedinte şi director general. Am avut o atitudine similară şi în 

cazul colaborării SSIF Broker cu celelalte instituŃii de pe piaŃa de capital şi pot să afirm că în 
prezent colaborarea instituŃională se desfăşoară la parametri optimi”, a declarat domnul 
Ionescu. 
 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data 
de 13 noiembrie 2009 la sediul SSIF Broker SA de pe Str. MoŃilor, nr. 119, Cluj-Napoca sau în 
format electronic, pe website-ul societăŃii, www.ssifbroker.ro, categoria “Cine suntem”, subcategoria 
“Raportări financiare SSIF Broker”.  
 
Despre SSIF Broker 
SSIF Broker SA a fost înfiinŃată ca societate pe acŃiuni în anul 1994, într-un moment în care intermedierea de 
valori mobiliare făcea primii paşi în România. Compania s-a dezvoltat în paralel cu piaŃa de capital, fiind 
membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti. Capitalul social al companiei s-a majorat în cei 15 ani de 
activitate, de la 58,5 milioane de lei vechi la momentul înfiinŃării, la peste 144,7 milioane RON (1.447 
miliarde de lei vechi) în prezent. 
În 2005, SSIF Broker a devenit prima - şi până în prezent singura - societate de servicii de investiŃii financiare 
listată la Bursa de Valori, la Categoria I. 
SSIF Broker dispune de o amplă reŃea de agenŃii în principalele oraşe ale Ńării: Alba Iulia, Arad, BistriŃa, 
Botoşani, Brad, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Orăştie, Ploieşti, Satu Mare, Slatina, Suceava, Timişoara şi 
Zalău. 
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