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SSIF Broker a obţinut un profit de 
peste 5,5 milioane de lei în primul semestru 

 

Cluj-Napoca, 12 august 2010. În primele şase luni ale acestui an, SSIF Broker SA a 

obţinut un profit de 5,55 milioane de lei, iar cifra de afaceri realizată în acest interval a fost 

de peste 2 milioane de lei, în creştere cu 39,6% faţă de perioada similară a anului trecut. 

Veniturile totale obţinute de SSIF Broker au fost de 7,83 milioane de lei, în creştere cu 

128,4% faţă de primele şase luni din 2009, în vreme ce cheltuielile totale au scăzut cu 

55,9%, până la 2,28 milioane de lei. 

 

 

� La finele primului semestru din 2010 SSIF Broker a înregistrat un profit net de 5,55 

milioane lei faţă de o pierdere de 1,75 milioane lei în perioada similară din 2009. 

Astfel, gradul de realizare al profitului net propus în cadrul Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe întreg anul a fost de 69%.  

� Cifra de afaceri s-a majorat cu 39,6% in primele şase luni ale anului, până la o 

valoare de 2.049.334 lei, în condiţiile în care valoarea tranzacţiilor intermediate pe 

bursă a crescut cu peste 150%, iar comisionul mediu pe tranzacţie s-a diminuat 

simţitor.  

� Pe partea de operaţiuni financiare veniturile s-au triplat comparativ cu primul 
semestru din 2009, contextul bursier favorabil din primele 4 luni prilejuind 
fructificarea unor poziţii din cadrul portofoliului propriu de acţiuni. Totodată, 
reluarea sub formă de venituri a unor provizioane rămase fără obiect după 
vânzarea unor acţiuni din portofoliul tranzacţionabil a acoperit în totalitate 
cheltuielile financiare generate de cedarea unor active şi achitarea altor obligaţii 
de natură financiară. 

� Valoarea totală a portofoliului (acţiuni cotate + acţiuni necotate + alte valori 
mobiliare) a crescut la 69,26 milioane lei, cu aproximativ 32,5% peste nivelul 
înregistrat în urmă cu 12 luni.   

� La Bursa de Valori Bucureşti, SSIF Broker şi-a îmbunătăţit poziţia în ierarhia 
intermediarilor, urcând pe locul al cincilea după primele şase luni ale acestui an. 
Valoarea tranzacţiilor intermediate s-a ridicat la 437,7 milioane lei, comparativ cu 
172 milioane lei în perioada similară din 2009, iar cota de piaţă a urcat la 5,20%. 

 

 



 

 

 

„Profitul realizat de companie în prima jumătate a acestui an este solid şi a fost obţinut în 

ciuda unei scăderi a volumului tranzacţiilor în luna iunie şi a deprecierilor înregistrate în 

luna mai. Într-o perioadă în care tot mai multe SSIF-uri se confruntă cu dificultăţi de natură 

financiară, unele fiind nevoite chiar să-şi întrerupă activitatea, profitul de peste 5,5 

milioane de lei obţinut de companie demonstrează că măsurile gândite şi implementate 

de echipa managerială de-a lungul ultimului an au fost cele mai potrivite. Astfel, SSIF 

Broker a reuşit ca în doar şase luni să obţină un profit peste cel realizat în întreg anul 

2009”, a declarat directorul general al SSIF Broker SA, Grigore Chiş. 

Raportul semestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu 

data de 12 august 2010 la sediul SSIF Broker SA de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca sau 

în format electronic, pe website-ul societăţii, www.ssifbroker.ro, categoria “Cine suntem”, 

subcategoria “Raportări financiare SSIF Broker” şi pe site-ul BVB.  

 

Despre SSIF Broker 

SSIF Broker SA a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în anul 1994, într-un moment în care 

intermedierea de valori mobiliare făcea primii paşi în România. Compania s-a dezvoltat în paralel 

cu piaţa de capital, fiind membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti.  

În 2005, SSIF Broker a devenit prima - şi până în prezent singura - societate de servicii de investiţii 

financiare listată la Bursa de Valori, la Categoria I. 

SSIF Broker dispune de o amplă reţea de agenţii în principalele oraşe ale ţării: Alba Iulia, Arad, 

Bistriţa, Botoşani, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Slatina, Suceava, Timişoara şi 

Zalău. 
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