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Profitul SSIF Broker a depăşit 1,2 milioane de lei 
în primele trei luni din 2010 

 

 

 

Cluj Napoca, 14 mai 2010. SSIF Broker a încheiat primul trimestru al anului 2010 cu un profit de 1,2 
milioane de lei, înregistrând o creştere a veniturilor de 173,2%, până la valoarea de 2,89 milioane de lei, în 
contextul în care cheltuielile totale au scăzut cu 49,7%, până la 1,68 milioane de lei. 

 

� Cifra de afaceri s-a triplat comparativ cu cea înregistrată în perioada similară a anului trecut, până 
la valoarea de 1.211.636 lei, sub influenŃa creşterii rulajelor pe piaŃa acŃiunilor de la Bucureşti -  
SSIF Broker intermediind la BVB tranzacŃii în valoare totală de 204,5 milioane lei -, cât şi 
datorită volumului modest al intermedierilor din primele trei luni din 2009; 

� Dinamica ascendentă a pieŃei a condus la o majorare a veniturilor financiare, în special a celor din 
operaŃiuni speculative pe contul HOUSE, veniturile financiare totale avansând cu peste 193% faŃă 
de perioada similară din 2009; 

� Profitul pe filiera financiară a activităŃii se ridică la 1,9 milioane lei, comparativ cu o pierdere de 
2,3 milioane lei în anul precedent;  

� Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 29,7% faŃă de aceeaşi perioadă a anului 2009, avansul 
fiind susŃinut de creşterea “altor cheltuieli de exploatare”  (+107%) datorită majorării cheltuielilor 
privind prestaŃiile externe (cheltuieli cu instituŃiile pieŃei, cheltuieli cu consultanta juridică, etc.); 

� Valoarea portofoliului de acŃiuni deŃinute de SSIF Broker, încadrate în categoria investiŃiilor 
financiare pe termen scurt, a crescut în primul trimestru din 2010 cu 3,8%, în condiŃiile în care 
piaŃa de capital autohtonă a avut o tendinŃă ascendentă în primele trei luni ale anului, iar 
conjunctura favorabilă a pieŃei a permis valorificarea unor deŃineri. 

 

„Am atins un profit de peste un milion de lei în primul trimestru şi sunt încrezător că până la sfârşitul 
anului vom reuşi să obŃinem rezultatul financiar propus în bugetul de venituri şi cheltuieli din 2010. În 
paralel, vom concretiza şi planul de investiŃii, în valoare de 288.000 de euro, care presupune 



 

 

modernizarea infrastructurii informatice şi reamenajarea sediului central şi a sediilor subunităŃilor. 
Vrem ca până la finele acestui an sediul central din Cluj-Napoca şi sediile subunităŃilor din Ńară să 
reflecte imaginea unei instituŃii financiare moderne, de prestigiu, cum este SSIF Broker”, a declarat 
Grigore Chiş, directorul general SSIF Broker. 

 

Profitul obŃinut în primele trei luni ale acestui an este rezultatul măsurilor luate de conducerea societăŃii, prin 
care s-a urmărit eficientizarea activităŃii, dar şi optimizarea raportului dintre venituri şi cheltuieli. Efectele 
acestor măsuri au fost vizibile şi în luna aprilie, când SSIF Broker a urcat până pe locul secund în topul 
intermediarilor de la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria acŃiuni, cu tranzacŃii de peste 86 de milioane de 
lei. 

 

„AcŃionarii SSIF Broker au ales, în cadrul Adunării Generale, un nou Consiliu de AdministraŃie, iar 
în prezent am înfiinŃat două comitete consultative în cadrul acestui for. Astfel, Comitetul de audit are 
drept scop de auditarea tuturor situaŃiilor lunare şi trimestriale transmise de fiecare departament din 
cadrul SSIF Broker, iar Comitetul de remunerare avizează politicile salariale ale societăŃii. Totodată, 
acŃionarii au fost de acord cu stimularea angajaŃilor SSIF Broker, aprobând propunerea Consiliului 
de AdministraŃie de a repartiza salariaŃilor 8% din profitul obŃinut în 2010,”, a declarat domnul Anton 
Ionescu, preşedintele SSIF Broker. 

 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 14 mai 2010 
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, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Slatina, Suceava, Timişoara şi Zalău. 
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