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Profitul SSIF Broker a crescut cu 90,1% în primul 
trimestru din 2011 

 

 

 

Cluj-Napoca, 13 mai 2011. SSIF Broker a încheiat primul trimestru al anului 2011 cu un profit de 2,28 

milioane de lei, cu 90,1% mai mare decât profitul raportat în primele trei luni din 2010. Rezultatul a fost 

obţinut în contextul realizării unor venituri totale de 7,289 milioane de lei, în vreme ce cheltuielile totale au 

însumat 5 milioane de lei. 

� Evoluţia ascendentă a pieţei locale a condus la o majorare a veniturilor financiare, în special a 
celor din operaţiuni speculative pe portofoliul propriu de acţiuni, veniturile financiare totale 
crescând de peste 3,6 ori faţă de perioada similară din 2010. 

 
� Cifra de afaceri a scăzut cu 22,1% până la valoarea de 944.000 de lei pe fondul diminuării 

comisioanelor medii aplicate tranzacţiilor intermediate de SSIF Broker, cu toate că valoarea 
rulajelor derulate de companie pe piaţa acţiunilor de la Bucureşti a crescut cu 5,2% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată, ponderea veniturilor din comisioane încasate pentru 
tranzacţiile intermediate la BVB în totalul cifrei de afaceri a fost de 88,1%, faţă de 85,1% în 2010.   

 
� Valoarea capitalurilor proprii la 31 martie 2011 se ridica la circa 94,9 milioane lei, în creştere cu 

2,5% comparativ cu începutul anului. 
 

„În primele trei luni din 2011 am înregistrat un profit de peste 2,2 milioane de lei, ceea ce mă face 

încrezător că vom reuşi să atingem profitul bugetat pentru anul 2011. În paralel cu preocuparea 

constantă pentru creşterea veniturilor din activitatea de intermediere, ne vom concentra şi asupra 

modernizării infrastructurii informatice, prin achiziţia de echipamente IT, de securitate şi de softuri. Nu 

pot omite faptul că, în primele trei luni ale acestui an, SSIF Broker a devenit market-maker pentru FP, la 

BVB şi Sibex, dar şi pe contractele futures de la Sibiu având ca activ suport SIF4 şi preţul petrolului”, a 

declarat Grigore Chiş, directorul general SSIF Broker. 



 

 

 

La sfârşitul lunii martie, SSIF Broker s-a plasat pe poziţia a şaptea în ierarhia SSIF-urilor de la Bursa de Valori 

Bucureşti, cu o cotă de piaţă de 3,33% pe segmentul de acţiuni şi unităţi de fond, valoarea tranzacţiilor 

intermediate fiind de peste 215 milioane lei, faţă de 204,5 milioane în perioada similară din 2010. În topul 

intermediarilor de pe piaţa derivatelor de la Sibiu, SSIF Broker a ocupat locul al cincilea, cu o cotă de piaţă 

de aproximativ 17,5%. 

 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 13 mai 

2011 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”. 

 

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. Capitalul social al companiei s-a majorat în cei 16 ani de activitate, de la 58,5 milioane 

de lei vechi la momentul înfiinţării, la peste 72,3 milioane RON (723 miliarde de lei vechi) în prezent. 

Începând cu data de 1 septembrie 2010, SSIF Broker este membru al Bursei de la Viena, iar clienţii societăţii pot 

tranzacţiona pe piaţa de capital din Austria de la începutul anului 2011. 

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 şi este printre cele 10 companii care intră în componenţa principalului indice al BVB, 

indicele BET.  Compania dispune de o amplă reţea de agenţii în principalele oraşe ale ţării: Arad, Bacău, Botoşani, 

Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Satu Mare, Suceava şi Timişoara. 
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