
 
 

 
 
 

 
 

CREŞTERE A VOLUMULUI DE TRANZACŢIONARE ŞI A COTEI DE PIAŢĂ PENTRU SSIF BROKER SA 
PE SEGMENTUL PRODUSELOR STRUCTURATE ÎN ANUL 2012 

 
 

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 financiar preliminar, aferent anului 

2012. 

Raportul financiar preliminar anual, poate fi consultat începând cu data de 15.02.2013, orele 18.00, în 

format electronic pe website-ul societăţii, la adresa: http://www.ssifbroker.ro/ro/s/rapoarte-anuale, sau 

la sediul societăţii de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca, începând cu data de 18.02.2013, 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 anului 2012 

Confruntat cu o piaţă care s-a contractat în mod continuu (în termeni de lichiditate a pieţei), 

managementul companiei a căutat în mod activ soluţii pentru diversificarea surselor de venit. Astfel anul 

2012 a devenit pentru SSIF Broker anul inovaţiei, un prim pas în aceasta direcţie fiind făcut prin lansarea 

unor produse structurate din categoria certificatelor turbo şi listarea acestora pe segmentul dedicat din 

cadrul pieţei de la Bucureşti. Începând cu luna mai 2012 au fost lansate primele certificate turbo având 

ca activ suport indicele american Dow Jones Industrial Average, în timp ce din luna noiembrie a fost 

lansată o altă serie de certificate turbo, de această dată activul suport fiind indicele Eurostoxx 50. 

Lansarea acestor produse structurate a fost un real succes pentru companie, generând o creştere a cotei 

de piaţă a SSIF Broker SA pe acest segment de la 2,18% la 31.12.2011 până la 8,26% la 31.12.2012, iar în 

ceea ce priveşte volumul de tranzacţionare, acesta a crescut de la 19.098.585 lei la finele anului 2011 

până la 113.563.244 lei la finele anului 2012, reprezentând o creştere de peste 500%.   

Văzut de mulţi specialişti ca un an al relansării economice, anul 2012 a reprezentat mai degrabă o 

dezamăgire atât din punct de vedere economic (creştere economică de doar 0.2%, inflaţie de peste 5%, 

în afara tinţei BNR, etc.) cât şi în termeni bursieri, tranzacţiile pe piaţa de capital de la Bucureşti 

înregistrând un declin cu 25% per global şi o scădere chiar mai accentuată (-31) pe segmentul de acţiuni. 

În acest context şi ţinând cont de faptul că SSIF Broker este obligată să-şi reevalueze la sfârşitul fiecărui 

an toate poziţiile din cadrul portofoliului propriu, a fost foarte dificil ca ţintele prevăzute în buget să fie 

atinse, în special în privinţa profitului.   

Veniturile din comisioane au continuat să scadă în anul 2012 în ton cu dinamica generală a pieţei, 

consemnând o scădere cu 9.8%, în principal datorită declinului veniturilor din comisioane aferente 

tranzacţiilor la BVB. Pe de altă parte, interesul în creştere al clienţilor pentru tranzacţiile derulate la 

Bursa din Viena a determinat o creştere semnificativă a rulajelor pe această piaţă şi a condus la o 

creştere exponentială a veniturilor din comisioane. De altfel, veniturile din comisioane generate de 



 
 

 
 
 

tranzacţiile intermediate la Bursa din Viena au ajuns să contribuie cu peste 25% la totalul comisioanelor 

încasate de SSIF Broker în anul 2012, în anii anteriori ponderea acestora fiind nesemnificativă. 

SSIF Broker a încheiat anul 2012 cu un profit net de 0.8 milioane lei, faţă un profit net preliminar de 3.7 

milioane lei cât a fost raportat în cadrul raportului lunar privind activul net de la sfârsitul lunii decembrie 

2012. Acest rezultat final pentru anul 2012 a fost influenţat de înregistrarea unor ajustări de valoare 

pentru deprecierea activelor financiare, ajustări determinate de marcarea la piaţă (la preţul de 

închidere) a tuturor poziţiilor din portofoliul de acţiuni tranzacţionabil1, respectiv ajustări faţă de 

valoarea justă stabilită conform standardelor internaţionale de evaluare pentru toate deţinerile 

clasificate ca plasamente pe termen lung2 denumit şi portofoliul netranzacţionabil, care s-au cifrat la 

valoarea de 3.16 milioane lei.  

Întarzierea procesului de relansare economică şi propagarea neuniformă a efectelor crizei la nivelul 

diferitelor sectoare economice ne-a determinat să aplicăm o serie de teste de depreciere asupra 

titlurilor din cadrul portofoliului, în special portofoliul netranzacţionabil, pentru a putea prezenta o 

situaţie conformă cu realităţile economice prezente. Aplicând aceleaşi teste de depreciere ex-post, 

pentru finele anului 2011, s-a constatat că cea mai mare parte din deprecieri vizează perioada anterioara 

datei de 31.12.2011, iar conform principiului intangibilităţii bilanţului aceste ajustări ar trebui să fie 

cuprinse în rezultatele aferente exerciţiului financiar 2011. Prin urmare, la finele anului 2012 suma de 

11.926.785 lei, reprezentând ajustări de valoare pentru depreciere, a fost înregistrată în contul de 

rezultat reportat. 

Precizăm că situaţiile financiare preliminare pentru anul 2012 nu au fost auditate. 

 

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 

                                                           
1
 Categoria investitiilor pe termen scurt - Titluri disponibile la tranzactionare  

2
 Categoria imobilizarilor financiare – Titiluri disponibile pentru vanzare,  ce include actiuni necotate si actiuni 

cotate care nu au o piata activa  



 
 

 
 
 

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. 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


