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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru 

anul 2020 
 

Cadrul economic internațional 

Pandemia de coronavirus rămâne principala sursă de incertitudine pentru economia globală. La 

jumătatea lunii mai, numărul de cazuri noi s-a stabilizat temporar, ceea ce a dus la o ridicare 

treptată a măsurilor de izolare. După ridicarea restricțiilor, numărul îmbolnăvirilor a crescut din 

nou - în special în Statele Unite, în Brazilia și alte economii de piață emergente – aflându-se pe 

un platou de la începutul lunii august. Rata infecției cu COVID-19 rămâne ridicată și numărul de 

cazuri noi crește în Europa și în alte regiuni, alimentând temerile unei reapariții puternice a 

infecțiilor și influențând negativ încrederea consumatorilor. 

Activitatea economică globală a scăzut în al doilea trimestru și a început să revină o dată cu 

ridicarea treptată a măsurilor de izolare de la jumătatea lunii mai. Proiecțiile macroeconomice 

ale ECB din septembrie 2020 prevăd că PIB-ul real mondial (cu excepția zonei euro) se va 

contracta cu 3,7% în acest an și se va extinde cu 6,2% și 3,8% în 2021 și, respectiv, 2022.  

Alte riscuri sunt legate de rezultatul negocierilor privind Brexit, de creșterea protecționismului 

comercial cu efecte negative pe termen lung asupra lanțurilor de aprovizionare globale.1 

Zona EURO  

În T2 2020, PIB-ul zonei euro a scăzut cu 11,8% trimestrial ca urmare a impunerii unor măsuri de 

restricție pe fondul creșterii cazurilor de infectare cu virusul SARS COV2. Spania și Franța s-au 

confruntat cu cele mai semnificative scăderi trimestriale ale PIB-ului (-19% respectiv -14%) 

declanșate de restricții de lungă durată și foarte extinse comparativ cu alte țări din Europa. În 

schimb Germania a înregistrat o scădere a PIB-ului de doar -10% în al doilea trimestru datorită 

managementului de criză prudent.  

Datorită relaxării măsurilor de restricție decise de țările europene de până la sfârșitul lunii 

august, datele economice publicate până în prezent sugerează că se așteaptă o redresare PIB-

ului din zona euro în T3 2020. Cu toate acestea, principalul factor de risc îl reprezintă creșterea 

numărului de cazuri noi de infecții cu COVID-19. 

Rata anuală de creștere a împrumuturilor acordate corporațiilor nefinanciare a rămas în general 

stabilă în iulie, situându-se la 7,0%, comparativ cu 7,1% în iunie. Aceste rate ridicate reflectă 

nevoia crescută de lichiditate a firmelor pentru a-și finanța cheltuielile în curs, fondul de rulment 

și pentru a construi în continuare amortizoare de lichiditate, deși revenirea activității economice 

a dus la o anumită recuperare a veniturilor lor.  

Cadrul economic intern 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat Nota asupra execuției bugetului general consolidat la 31 

august 2020 prin care  a anunțat că acesta a înregistrat un deficit de 54,77 mld lei (5,18% din PIB), 

din care mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de 

epidemia COVID-19. Facilitățile fiscale, investițiile și cheltuieli excepționale adoptate pentru 

combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 au fost în valoare de 31,17 mld lei (2,95% din PIB). 

 
1European Central Bank, Economic Bulletin Issue 6/2020, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb202006.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb202006.en.pdf
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Creșterea deficitul bugetar aferent primelor opt luni ale anului curent, comparativ cu cel 

înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, de evoluția 

nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-august datorită crizei, în timp ce pe partea 

de cheltuieli s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor de investiții cu 5,1 mld lei față de aceeași 

perioadă a anului precedent, precum și plăți cu caracter excepțional generate de epidemia 

COVID-19 de aproximativ 8,62 mld lei.2 

Pe plan intern se evidențiază creșterea investițiilor productive în al doilea trimestru din 2020, 

perioadă în care economia a atins punctul culminant al crizei induse de incidența pandemiei 

COVID-19, evoluție care exprimă perspectiva unei tranziții rapide de la ciclul post-criză la ciclul 

post-pandemie.  

Perspectivele negative asupra României și impactul dezechilibrelor fiscale și externe pot 

influența costurile de împrumut ale statului pe piețele interne și externe, în condițiile în care cele 

mai mari 3 agenții de rating au programate revizuiri ale ratingului suveran al României în 

trimestrul 4 2020 (23 octombrie – Moody’s; 30 octombrie – Fitch; 4 decembrie – S&P) . 

Factorii de risc identificați pentru economia internă pe termen scurt și mediu sunt evoluția 

piețelor financiare internaționale, evoluția și gestionarea crizei sanitare în contextul pandemic 

actual, dinamica indicatorilor macroeconomici din Zona Euro ca principal partener economic al 

României, politicile economice și deciziile din sfera politicilor fiscal-bugetare în context electoral 

și de pandemie. 

Piața de capital - BVB 

Piața locală de capital este influențată în principal de comportamentul piețelor externe, influența 

deciziilor politice asupra bursei este mai degrabă ocazională și impulsivă. Evoluția bursei de la 

București a fost influențată de volatilitatea înregistrată pe piețele externe din ultima perioadă, 

BVB corelându-se cu scăderile acestora, dar nu neapărat și cu amploarea creșterilor.  

Începând cu data de 21 septembrie 2020, piața de capital din România a fost inclusă în categoria 

piețelor emergente secundare, conform deciziei adoptate de FTSE Russell în septembrie 2019. 

Din punct de vedere istoric se poate spune că promovarea în liga emergentă secundară 

reprezintă cel mai important eveniment de la redeschiderea pieței interne de capital în urmă cu 

25 ani și înseamnă o recunoaștere a eforturilor și rezultatelor din această perioadă.  

Evoluția principalilor indici bursieri pentru diferite perioade de timp la data de 29 septembrie 

2020: 
Indice 1W 1M YtD 1Y 

DAX  0.80% -1.56% -3.81% 3.91% 

FTSE 100 -0.10% -1.18% -21.86%  -19.93% 

Euro Stoxx 50 1.75% -2.49% -14.79% -10.60% 

BET BVB -0.13% 0.12% -9.21% -5,92% 

Indicele BET a crescut cel mai puțin de la minimele din martie până în prezent, din perspectiva 

analizei comparative cu indicii burselor americane și europene, în pofida promovării BVB ca piață 

emergentă secundară. 

În schimb, acest eveniment a fost un element important pentru creșterea lichidității la Bursa de 

Valori București, devenind mai atractivă atât pentru investitorii locali cât și pentru cei străini, dar 

mai cu seamă pentru investitorii instituționali, prin includerea unor companii românești în indicii 

de piață emergentă ai FTSE. Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor derulate în anul 2020 (pentru 

 
2 MFP - Notă privind execuția bugetului general consolidat - august 2020, 

https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=buletin&categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-

trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat,comunicari-opc&tab=1 

 

https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=buletin&categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat,comunicari-opc&tab=1
https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=buletin&categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat,comunicari-opc&tab=1
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toate tipurile de instrumente tranzacționate) a fost de aproximativ 66 milioane de lei, un +38% 

în comparație cu anul 2019, când a fost de 47,6 milioane de lei, fiind susținută pe de o parte de 

promovarea pieței de capital de la una de frontieră la emergentă secundară și pe de altă parte 

de volatilitatea determinată de criza COVID-19. 

Tranzacțiile realizate pe piața negociată DEAL începând cu data de 21 septembrie s-au derulat pe 

un număr redus de emitenți (10), valoarea totală a acestora fiind de 264,54 milioane lei, iar de la 

începutul anului valoarea totală a tranzacțiilor DEAL a fost de 751,28 milioane lei (pentru 25 

emitenți). După consumarea etapei de volatilitate adusă de promovarea propriu-zisă la statutul 

de piață emergentă, Bursa de Valori București a intrat într-o zonă de stagnare, fiind influențată 

și de direcția incertă a piețelor internaționale de acțiuni, aflate în expectativă, pe fondul 

proximității alegerilor prezidențiale din SUA și a unui mix de date macroeconomice care fac 

dificilă conturarea unei direcții clare pe termen scurt. 
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Așa cum a fost precizat în cadrul materialelor informative pentru punctul 5 al ordinii de zi supus 

aprobării AGOA din 27 aprilie 2020, care au însoțit propunerea de buget de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2020, datorită imposibilității de a anticipa cu suficientă fiabilitate la acel moment 

posibilele variații asupra performanței financiare a societății pe parcursul anului 2020, 

conducerea Societății s-a angajat să reanalizeze ipotezele și estimările utilizate la construcția 

bugetului în forma supusă aprobării, luând în considerare posibilitatea revenirii către acționari, 

în cursul exercițiului financiar 2020, cu o propunere revizuită de buget.    

În contextul economic existent, conducerea SIF Banat-Crișana a analizat continuu evoluția 

mediului economic și impactul asupra performanțelor societății induse de criza declanșată de 

pandemia COVID-19, având în vedere că precedenta propunere de buget de venituri și cheltuieli 

pentru exercițiul financiar 2020 a avut la bază estimări ale celor mai importante componente ale 

bugetului influențate de o incertitudine ridicată, și anume: 

- veniturile din dividende – de deciziile adunărilor generale ale societăților respective; 

- câștigul/pierderea din investiții – de volatilitatea ridicată și direcția imprevizibilă a piețelor 

globale și locale de capital.  

Eforturile conducerii și personalului implicat în administrarea participațiilor au fost îndreptate 

preponderent spre ameliorarea efectelor adverse ale declinului economic, atât asupra poziției și 

performanței financiare a Societății cât și asupra principalelor dețineri din portofoliu, urmărindu-

se asigurarea unui nivel confortabil al lichidității și reducerea semnificativă a cheltuielilor în 

condițiile menținerii capacității operaționale și de generare de fluxuri de numerar pe termen 

lung. 

Cu toate acestea, evoluțiile înregistrate de la data aprobării bugetului, impactul prelungit al 

actualei pandemii asupra unor sectoare economice și recuperarea parțială a cotațiilor bursiere 

pentru o parte din emitenții aflați în portofoliul Societății au impus revizuirea principalelor 

categorii de venituri și cheltuieli cuprinse în planificarea anuală. 

Decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor a survenit și pe fondul înregistrării unui 

număr record de cazuri de infectare în rândul populației României (cifre zilnice de peste 2.000 

cazuri în intervalul 30 septembrie – 2 octombrie),  situație care crește semnificativ riscul intrării 

într-o nouă etapă a pandemiei, ale cărei consecințe la nivel macroeconomic, social și al piețelor 

de capital, în eventualitatea impunerii unor restricții suplimentare sau al revenirii temporare la 

starea de urgență, poate fi comparabil ca severitate cu al doilea trimestru al anului 2020. 

În aceste condiții, conducerea Societății a ales o abordare prudentă, dar realistă, legată de 

impactul posibil al ultimului trimestru al anului asupra cifrelor aprobate de acționari în luna 

aprilie 2020, prin Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020. Subliniem aici că principalul efect 

al rectificării asupra sumelor cuprinse în Buget este cel al ajustărilor de valoare (contabile, fără a 

implica ieșiri de numerar) care urmează a fi recunoscute în cadrul cheltuielilor perioadei, în 

eventualitatea în care ipotezele luate în considerare la construcția variantei rectificate de Buget 

vor deveni realitate în ultimul trimestru al anului.  
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Facem mențiunea că aceste diferențe de valoare sunt preponderent efectul a două elemente 

impuse de aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară: (1) aplicarea IFRS 9 – 

Instrumente financiare și, implicit, obligativitatea clasificării unor active financiare, care nu 

reprezintă instrumente de capitaluri proprii în sensul strict al definiției acestora din IAS 32, ca 

fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și (2) obligativitatea măsurării la valoare 

justă a diferențelor de valoare aferente participațiilor în filiale și entități asociate, în conformitate 

cu IFRS 10, în urma aplicării de către Societate a excepției privind entitățile de investiții. Ambele 

elemente impun recunoașterea în cadrul cheltuielilor (și, pe bază netă, în cadrul liniei 

profit/pierdere netă din investiții din cadrul Bugetului) a unor sume care reprezintă efectul 

evoluției negative a valorilor juste ale portofoliului de active financiare, fără a reprezenta pierderi 

efective, respectiv ieșiri de numerar. 

Din aceste considerente, înaintăm Adunării Generale a Acționarilor varianta rectificată a 

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020, conform datelor din tabelul de 

mai jos, elaborată pe baza următoarelor ipoteze revizuite: 

 Realizările elementelor de venituri, câștiguri (pierderi) din investiții respectiv cheltuieli la 

data de 31 august 2020; 

 Veniturile din dividende estimate a fi realizate până la finalul exercițiului financiar, în 

funcție de structura portofoliului la 31 august 2020 și informațiile disponibile privind 

distribuirea de dividende de către societățile comerciale din portofoliu; 

 Nivelul mediu al ratelor dobânzii obținute la plasamentele efectuate pe parcursul anului 

2020 și volumul estimat al lichidităților plasate în instrumente monetare în intervalul 

septembrie – decembrie 2020; 

 Pierderea netă din marcarea la piață a investițiilor în active financiare evaluate la valoarea 

justă prin profit sau pierdere (FVTPL), determinată în funcție de sumele deja recunoscute 

în rezultatul exercițiului la 30 iunie 2020, respectiv de nivelul estimat, ponderat cu 

probabilitățile de realizare ale fiecărui scenariu luat în considerare, privind nivelul 

diferențelor de valoare rezultate din marcarea la piață la 31 decembrie 2020, atât pentru 

investițiile pentru care se determină valori juste de nivel 1 (preț de piață) cât și pentru 

cele de nivel 3 (rapoarte de evaluare), conform prevederilor IFRS 13. Subliniem  că aceste 

diferențe negative recunoscute în cadrul cheltuielilor nu echivalează cu o pierdere 

efectivă din tranzacționare și nu implică o ieșire de numerar din partea Societății, fiind 

numai efectul aplicării IFRS 9 și IFRS 10 (excepția privind entitățile de investiții), cerințele 

exprese ale acestora fiind ca anumite active financiare să fie recunoscute și evaluate la 

valoare justă prin profitul sau pierderea perioadei; 

 Nivelul cel mai probabil al cheltuielilor operaționale și de funcționare ale Societății în 

intervalul septembrie – decembrie 2020, în funcție de nivelul mediu efectiv al acestora 

din lunile anterioare și de aspectele operaționale planificate și estimate a genera 

cheltuieli până la sfârșitul exercițiului financiar 2020. 
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PROPUNERE REVIZUITĂ A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 

 

Nr. 

crt. 

Specificații 

 

- Lei-  

Propuneri 2020 

(aprobate de AGOA 

din 27 aprilie 2020) 

Propuneri 2020 

revizuite 

noiembrie 2020  

I. Venituri   

 Venituri din dividende 101.000.000 85.000.000 

 Venituri din dobânzi 4.500.000 8.500.000 

 Alte venituri operaționale 130.200 150.000 

    

II. Câștig/(Pierdere) din investiții   

 Câștig/(Pierdere) din investiții imobiliare 2.466.000 2.500.000 

 Câștig/(Pierdere) din evaluarea 

instrumentelor financiare la valoarea justă, 

diferențe de curs valutar 

(29.000.000) (88.700.000) 

a    

III. Cheltuieli   

 Cheltuieli cu comisioanele 3.396.500 3.756.000 

 Alte cheltuieli operaționale 22.588.800 21.225.100 

    

IV. Profit/(Pierdere) înainte de impozitare 53.110.900 (17.531.100) 

V. Impozit pe profit și pe dividendele brute 

cuvenite 

2.915.900 2.050.000 

VI. Profit/(Pierdere) netă al exercițiului 50.195.000 (19.581.100) 

 

Principalele modificări ale pozițiilor bugetate, revizuite în funcție de impactul ipotezelor de mai 

sus, sunt la nivelul elementelor non-monetare (diferențe de valoare justă din marcarea la piață 

conform prevederilor IFRS), care influențează semnificativ nivelul rezultatului anual rectificat. 

Accentuăm că rezultatul politicii investiționale se reflectă pozitiv într-un volum prognozat al 

veniturilor totale pentru 2020 care se ridică la 93,65 milioane lei, chiar și în contextul mediului 

investițional dificil, acestea situându-se cu numai 11% sub varianta aprobată anterior.  

- Veniturile din dividende - înregistrează o scădere de 16 milioane lei comparativ cu 

varianta de buget aprobată anterior, în condițiile în care o serie de societăți din portofoliu 

fie au diminuat nivelul dividendelor distribuite, comparativ cu propunerile inițiale, fie au 

renunțat la distribuirea de dividende în cursul anului 2020; 

 Veniturile din dobânzi - prezintă o creștere de 4 milioane lei față de nivelul prevăzut 

anterior, în condițiile în care anumite plasamente în instrumente cu venit fix și cu o rată 

a cuponului semnificativ peste media pieței au fost păstrate în portofoliu, obținându-se 

un flux de dobânzi superioare mediei pieței pentru un interval de timp mai îndelungat 

decât cel estimat inițial; 

 Câștigul/(Pierderea) din investiții - cu o evoluție nefavorabilă față de varianta aprobată 

în aprilie 2020, în condițiile în care, în varianta inițială, nu s-au luat în considerare la 

dimensionarea pierderii din marcarea la piață efectele adverse ale declinului economic 

cauzat de pandemia Covid-19 asupra plasamentelor în societățile închise (filiale, entități 

asociate).  
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La data respectivă, nu au existat informații fiabile privind principalele ipoteze luate în 

calcul la determinarea valorilor juste determinate prin tehnici de evaluare conform 

Standardelor Internaționale de Evaluare. Reiterăm că aceste diferențe de valoare 

recunoscute în cadrul cheltuielilor (și prezentate pe bază netă în cadrul acestei categorii 

din Buget) nu reprezintă pierderi efectiv realizate și nu sunt asociate cu ieșiri de numerar 

din Societate.  

Cheltuielile totale au fost menținute aproximativ la nivelul aprobat în bugetul anterior, având 

în vedere că eforturile de reducere a cheltuielilor de funcționare au fost parțial afectate de 

creșterea unor categorii de cheltuieli ocazionate de adaptarea organizațională și asigurarea 

funcționării continue în condiții de pandemie, respectiv de creșterea unor cheltuieli independent 

de influența managementului societății (cheltuielile cu comisioanele). 

Impozitul pe profit și pe dividendele brute cuvenite este dimensionat în funcție de impactul 

în rezultatul fiscal al modificării structurale a veniturilor și cheltuielilor estimate, valoarea supusă 

aprobării reprezentând exclusiv impozitul pe dividendele brute cuvenite, în conformitate cu 

prevederile Codului fiscal în vigoare.  

 

În concluzie, subliniem încă o dată caracterul prudent-realist al propunerii de rectificare 

a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și orientarea acestuia către consolidarea 

poziției financiare a SIF Banat-Crișana S.A., având în vedere că, în termeni de fluxuri de 

numerar, există o diferența pozitivă de aproximativ 70 milioane lei între veniturile totale 

(încasate sau de încasat) și cheltuielile totale (plătite sau de plătit) bugetate pentru anul 

2020. 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 

 

 


