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PROFIT MAI MARE CU PESTE 80% FAŢĂ DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI PRECEDENT 

 
 
 
 

Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 119, jud. 

Cluj, listată la Bursa de Valori Bucureşti, Categoria I, având simbolul BRK, informează publicul investitor cu privire la 

disponibilitatea consultării Raportului aferent primului semestru al anului 2012. 

Raportul semestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 10.08.2012, 

orele 18.00, în format electronic pe website-ul societăţii, http://www.ssifbroker.ro, categoria “Cine suntem”, 

Subcategoria  “Raportări financiare SSIF Broker”, sau la sediul societăţii de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca, 

începând cu data de 13.08.2012, ora 9. 

Prezentul comunicat de presă precum şi documentele la care se face referire mai sus, au fost transmise concomitent, 

Bursei de Valori Bucureşti şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

 

 

Consideraţii asupra rezultatelor aferente semestrului I al anului 2012 

 

La finele primului semestru al anului 2012 SSIF Broker S.A. înregistrează un profit net de aproximativ 3.13 milioane lei 

faţă de un profit de 1.72 milioane lei în perioada similară din 2011. 

Valoarea activelor imobilizate a scăzut cu 6.6% în primele 6 luni ale anului pe fondul diminuării plasamentelor în 

imobilizări financiare, prin vânzarea participaţiei de 3.03% deţinută la S.C. Rombat S.A., societate provenită din 

divizarea companiei mamă Rombat Bistriţa.   

Valoarea portofoliului tranzacţionabil al SSIF Broker S.A., acţiuni cotate încadrate în categoria investiţiilor financiare 

pe termen scurt, a crescut cu 19.6% în primul semestru până la 34,24 milioane lei pe fondul creşterii expunerii pe 

piaţă în trimestrul al II-lea. 

Lichidităţile proprii şi fondurile băneşti ale clienţilor destinate tranzacţiilor bursiere plasate in depozite pe termen 

scurt, au crescut cu 72.5% faţă de începutul anului până la 10.57 milioane lei; 

La 30 iunie 2012 valoarea capitalurilor proprii se ridica la cca 78.1 milioane lei, în creştere cu 4.2% faţă de nivelul de 

la sfârşitul anului 2011. 

Evoluţia fluctuantă a pieţei locale din primele 6 luni (aprecieri semnificative în T1 şi corecţii puternice în T2) a impus o 

gestiune mai activă a portofoliului propriu, în ton cu miscările direcţionale ale pieţei. Corecţiile din trimestrul al II-lea 

au oferit oportunitatea unei reintrări la cumpărare pe acţiunile lichide din portofoliu (pachete vândute pe parcursul 

trimestrului I) astfel încât valoarea portofoliului de acţiuni cotate a crescut cu 5.4% faţă de nivelul înregistrat la 

sfârşitul anului 2011. 

Din analiza contulului de profit şi pierdere la 30 iunie 2012 comparativ cu perioada similară a anului precedent se 

constată că cifra de afaceri a scăzut cu 19.9% pe fondul diminuării comisioanelor medii de tranzacţionare faţă de  
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aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată, ponderea veniturilor din comisioane încasate pentru tranzacţiile 

intermediate la BVB în totalul cifrei de afaceri a fost  de 79.4% fata de 89.3% in 2011.   

Dinamica cheltuielilor operaţionale a fost influenţată în principal de ajustările privind provizioanele pentru clienţii 

debitori care au scăzut cu 96% de la 1.99 milioane lei la 69 mii lei.  

Pe partea de operaţiuni financiare veniturile au scăzut cu 39% comparativ cu primul semestru din 2011, în contextul 

reducerii căştigurilor din tranzacţii speculative şi scăderea cu 86% a veniturilor din participaţii, majoritatea 

dividendelor urmând a fi înregistrate şi încasate în a II-a parte a anului. Totodata, reluarea sub formă de venituri a 

unor provizioane rămase fără obiect după vânzarea unor acţiuni din portofoliul tranzactionabil a acoperit în totalitate 

cheltuielile financiare generate de cedarea unor active şi achitarea altor obligaţii de natură financiară. 

Pe filiera financiară a activităţii profitul realizat după primele 6 luni se cifrează la 5.48 milioane lei, fiind mai mare cu 

59.3% decât cel înregistrat în urma cu un an. Evoluţia profitului financiar a fost susţinută de valorificarea unor 

plasamente financiare din cadrul portofoliului de acţiuni.  

 

Creştere continuă a cotei de piaţă pe segmentul produselor structurate 

 

Urmare a lansării produselor structurate emise de SSIF Broker SA având ca activ suport indicele DOW JONES, cota de 

piaţa a SSIF Broker SA pe acest segment a crescut de la 2,65% la 30.06.2011 până la 3,84% la 30.06.2012, iar volumul 

de tranzacţionare comparativ cu perioada 01.01.2011-30.06.2011, a crescut de la 6.353.828,60 lei până la 

29.165.401,79 lei, reprezentând o creştere de peste 400%.   

 

“ Această creştere a volumului tranzacţionat pe segmentul de produse structurate, vine să demonstreze că lansarea 

de către SSIF Broker SA a  certificatelor turbo cu activ suport indicele DOW JONES, a răspuns  aşteptărilor clienţilor cu 

apetit crescut pentru risc. Diversificarea produselor oferite clienţilor rămâne principalul obiectiv al SSIF Broker S.A. 

deoarece credem în continuare că produsele noi contribuie decisiv la dezvoltarea pieţei de capital din România. 

Pentru viitor ne propunem lansarea şi a altor produse, care să atragă atenţia clienţilor oferindu-le posibilitatea de a 

tranzacţiona pe piaţa din România produsele de tip complex tranzacţionate pe bursele internaţionale. În acest sens, 

noua platformă de tranzacţionare, la a cărei versiune DEMO clienţii au déjà acces,va aduce ca noutate posibilitatea 

pentru fiecare client de a-şi gestiona eficient riscul asumat, uşurând tranzacţionarea produselor complexe. ” – a 

declarat dl. Grigore Chiş, director general al societăţii. 

  

Despre SSIF Broker SA 

SSIF Broker SA este membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti, şi al SIBEX – Sibiu Stock Exchange, acţionar la 

Depozitarul Central S.A. Bucureşti, Casa Română de Compensaţie, Casa de Compensaţie Bucureşti, Fondul de 

Compensare al Investitorilor şi membru al Bursei de la Viena, una dintre primele burse fondate din lume (1771). 

SSIF Broker SA funcţionează pe baza deciziei de reautorizare a CNVM nr. 3097- 3098/10.09.2003, a autorizaţiei de 

negociere în Bursă nr. D8/19.04.1995 şi a atestatului CNVM nr. 457/27.06.2006 (numarul în registrul CNVM: 

PJR01SSIF/12007). 

Veritabil pionier în promovarea pieţei de capital, SSIF Broker S.A. s-a implicat în listarea la Bursa de Valori Bucureşti a 

unora dintre cele mai prestigioase societăţi din România, şi a cotat 11 dintre cele 12 societăţi listate iniţial la BVB, 

pregătind şi introducând la tranzacţionare un număr de 45 societăţi printre care se numară Antibiotice Iaşi, 

Azomureş Târgu-Mureş, Terapia Cluj-Napoca, Artrom Slatina, Astra Vagoane Arad şi altele. 

În anul 2005, SSIF Broker SA a devenit prima şi până în prezent singura societate de investiţii financiare listată la 

Bursa de Valori Bucureşti, la categoria I. 
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SSIF Broker SA Cluj-Napoca are în prezent mai mult de 12.000 de acţionari persoane fizice şi juridice. Cel mai 

important acţionar persoană juridică este SIF Muntenia, cu o deţinere de 12,514% din capitalul social.  

Capitalul social subscris şi integral vărsat este în prezent de 84.670.466,75 lei. 

SSIF Broker SA este o societate înfiinţată cu capital privat integral românesc. De la înfiinţare şi până în prezent nici un 

acţionar nu a deţinut controlul asupra societăţii; prin actul constitutiv se prevede că nici un acţionar nu poate să 

deţină mai mult de 15% din capitalul social al SSIF Broker SA.  

Din punct de vedere al valorii tranzacţiilor efectuate atât în numele clienţilor căt şi în nume propriu, la Bursa de 

Valori Bucureşti, SSIF Broker SA s-a situat în permanenţă între primele societăţi de valori mobiliare din ţară. 

În ceea ce priveşte tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate la Bursa Sibex, SSIF Broker SA s-a situat de 

asemenea în permanenţă pe primele locuri. 

SSIF Broker S.A., are în prezent o sucursală în Bucureşti şi mai multe agenţii în ţară, care răspund necesităţilor 

clienţilor societăţii facilitând relaţia de afaceri cu aceştia. 

 

 

 

Denisa Seician 

Dept. Marketing – Comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii şi relaţii suplimentare se regăsesc pe pagina web a societăţii la adresa  www.ssifbroker.ro, şi la nr. de 

telefon 0364 – 401.709. 


