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Rezultatul SSIF Broker SA de pe anul 2011  

influenţat negativ de constituirea de provizioane 

 

 

Cluj, 16 februarie, 2012. SSIF Broker SA a încheiat anul 2011 cu o pierdere netă de 15.399.709 lei, însă 

o contribuţie semnificativă la aceste pierderi au avut-o mai multe elemente cu caracter discountinuu. 

În continuare detaliem structura pierderilor:  

 

Pierderea din exploatare în valoare de 8.5 milioane lei a fost generată de:  

 constituirea unor provizioane suplimentare de 5 milioane lei pentru acoperirea riscului de 

pierdere a procesului penal intentat fostei angajate a sucursalei Deva a SSIF Broker SA, Adriana 

Constantin, în cadrul căruia societatea noastră are calitatea de parte responsabilă civilmente. 

Prin suplimentarea acestui provizion conducerea societăţii a dorit acoperirea riscul de pierdere 

asociat procesului penal. Menţionăm că şi în anul 2010 au fost constituite provizioane cu 

aceeaşi destinaţie în valoare de 2.5 milioane lei. 

 constituirea unor provizioane suplimentare de 200.000 lei pentru clienţii debitori. 

 cheltuieli suplimentare în valoare de 2 milioane lei ca urmare a încheierii de convenţii în 

vederea închiderii conturilor în marjă.  

 

Pierderile de 6.89 milioane lei din activitatea financiară se datorează constituirii unor provizioane 

suplimentare de 11.8 milioane lei pentru deprecierea activelor financiare din portofoliul SSIF Broker SA 

în contextul evoluţiei negative a pieţei bursiere în a II-a jumătate a anului 2011. 

,,Mare parte din pierderile pe 2011 se datorează politicii prudente pe care am aplicat-o, prin 

constituirea de provizioane. Pe de altă parte cheltuielile au fost generate de investiţiile în dezvoltare 

şi infrastructură. Noua platformă de tranzacţionare şi diversificarea serviciilor oferite clienţilor vor 

contribui în 2012, atât la creşterea surselor actuale de venit ale societăţii cât şi la crearea altora noi.“ 

declară domnul Grigore Chiş, Director General al SSIF Broker SA. 



 
 

 

 

Despre SSIF Broker SA 

Înfiinţată ca societate pe acţiuni în anul 1994, compania s-a dezvoltat în paralel cu piaţa de capital.  

Fiind membru fondator al BVB – Bursa de Valori Bucureşti şi SIBEX- Sibiu Stock Exchange, SSIF Broker 

SA a ajuns să dobândească un renume bine meritat în domeniul său. Reţeaua amplă ce cuprinde 

principalele oraşe ale ţării: Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Piteşti, Suceava, Timişoara, Ploieşti şi Botoşani 

oferă  suport celor care doresc să realizeze tranzacţii la bursă precum şi comoditate şi încredere 

clienţilor fideli.  

Anul 2012 aduce cu sine noi ambiţii de perfecţionare în domeniu. Alături de lansarea unei platforme de 

tranzacţionare performante, SSIF Broker SA îşi regândeşte şi prezenţa online, dorind să îşi consolideze 

locul deţinut în topul intermediarilor.  
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