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 1. Situația economico-financiară a 

SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2012 
 

 

În contexul economic actual, rezultatele Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana (“SIF Banat-

Crișana” sau “Societatea”) din primul semestru al anului 2012 confirmă stabilitatea financiară a 

companiei. Profitul net înregistrat a fost de 96,5 milioane lei, valoare peste nivelul previzionat. 

În anexa 1 la prezentul raport sunt prezentate Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2012 și 

notele explicative întocmite în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2011 privind  reglementările 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților 

autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), 

aprobat prin Ordinul Președintelui CNVM nr. 13/2011.  

Situațiile financiare întocmite la 30 iunie 2012 au fost revizuite de către auditorul independent 

KPMG Audit SRL. 

În continuare sunt prezentate comentarii asupra principalelor elemente ale situațiilor financiare și 

asupra realizării bugetului în primele șase luni ale anului 2012. 

 

Bilanțul contabil 

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 31 decembrie 2011 30 iunie 2012 

Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări 590.765.130 746.874.589 

Creanțe 584.861 7.295.190 

Investiții financiare pe termen scurt 136.234.798 183.460.808 

Alte active 6.344.874 5.889.396 

Total active 733.929.663 943.519.983 

Datorii curente 37.863.920 91.368.529 

Provizioane 53.467.411 45.882.611 

Capitaluri proprii 642.598.332 806.268.843 

Total pasive 733.929.663 943.519.983 

 

Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări cuprind în principal valoarea titlurilor de 

participare deținute la societățile din portofoliu, evidențiate în contabilitate la costul istoric ajustat 

cu pierderile de valoare stabilite la 31 decembrie 2011, având ponderea cea mai însemnată în 
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totalul activelor. Creșterea cu 26,4% a valorii contabile a titlurilor financiare imobilizate la 30 iunie 

2012 față de 31 decembrie 2011 se datorează în principal recunoașterii la valoarea de emisiune a 

acțiunilor Erste Group Bank AG, dobândite ca urmare a aportării la capitalul social cu acțiuni BCR.  

Nivelul creanțelor prezintă o creștere semnificativă față de începutul anului, ca efect al înregistrării 

dividendelor aferente anului 2011 cuvenite de la societățile din portofoliu.  

Investițiile financiare pe termen scurt sunt în creștere cu 34,7% la 30 iunie 2012 față de începutul 

anului, ca urmare a direcționării spre depozite bancare a plasamentelor monetare obținute pe 

piața de capital. Ponderea acestora în totalul activelor se menține la nivel apropiat celui existent la 

începutul anului 2012. 

Categoria altor active cuprinde în principal imobilizările corporale și necorporale deținute de 

Societate, volumul acestora menținându-se la același nivel și pondere în cadrul activelor totale.  

Datoriile curente ale societății cuprind în principal datoriile referitoare la dividendele curente și 

restante neridicate de acționari pentru exercițiile financiare anterioare, datoriile comerciale, în 

legătură cu personalul, fiscale și alte datorii. Ponderea acestora în totalul pasivului a crescut, 

evoluția fiind legată de majorarea volumului datoriilor față de acționari ca urmare a repartizării din 

profitul net al anului 2011 a unui dividend brut pe acțiune de 0,1000 lei. 

În cadrul Provizioanelor, pondere însemnată o dețin provizioanele pentru impozitul pe profit 

amânat calculat asupra rezervelor aferente titlurilor imobilizate, rezervelor din reevaluarea 

imobilizărilor corporale și a rezervelor din facilități fiscale. Reducerea volumului provizioanelor la 

30 iunie 2012 față de începutul perioadei se datorează reluării la venituri a provizionului constituit 

la 31 decembrie 2011 pentru stimulente pentru participarea la profit a salariaților și 

administratorilor, ca urmare a acordării acestor sume.  

Capitalurile proprii dețin ponderea majoritară în structura pasivului și includ în principal rezervele 

aferente titlurilor imobilizate și cele constituite ca surse proprii de finanțare. Nivelul capitalurilor 

proprii este în creștere față de începutul anului ca urmare a includerii în rezerve a diferenței dintre 

valoarea de emisiune a acțiunilor Erste Group Bank AG dobândite și valoarea contabilă a acțiunilor 

BCR aportate la majorarea capitalului social al Erste Bank. 

 

Contul de profit și pierdere 

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 30 iunie  2011 30 iunie 2012 

Venituri din imobilizări financiare 12.151.083 13.932.865 

Venituri din investiții financiare cedate 19.365.114 104.306.868 

Venituri din provizioane, creanțe reactivate si debitori diverși 5.405.526 9.065.211 

Venituri din diferențe de curs valutar 2.171.780 1.908.364 

Venituri din dobânzi 3.083.819 4.673.968 

Alte venituri 896.115 1.137.129 

Total venituri 43.073.437 135.024.405 

Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 16.272.403 13.070.096 

Cheltuieli din diferențe de curs valutar 2.841.689 243.747 

Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 1.221.466 1.264.895 

Amortizări, provizioane și pierderi din creanțe 210.660 214.614 

Alte cheltuieli din activitatea curentă 7.659.646 7.835.508 

Total cheltuieli 28.205.864 22.628.860 

Profit brut 14.867.573 112.395.545 

Impozit pe profit 634.576 15.906.700 

Profit net 14.232.997 96.488.845 

Nivelul veniturilor totale realizate a înregistrat o majorare semnificativă în semestrul I al anului 2012 

comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior ca efect al realizării unui volum mai ridicat de 

venituri din investiții financiare cedate, ca urmare a realizării tranzacțiilor cu acțiuni BCR. 
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Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea: 

Veniturile din imobilizări financiare (dividende) au înregistrat un trend ascendent față de semestrul I 

2011, dar ponderea acestora în totalul veniturilor s-a redus de la 28,2% la 30 iunie 2011 la 10,3% la 

30 iunie 2012.  

Veniturile din investiții financiare cedate (vânzări titluri de participare și titluri de plasament) au avut 

o evoluție favorabilă pe primele șase luni din 2012 comparativ cu semestrul I al anului 2011. 

Ponderea acestora în formarea veniturilor totale fiind în creștere semnificativă, de la 45,0% în 

semestrul I 2011 la 77,3% în semestrul I 2012 ca rezultat al cedării participației deținută la BCR.  

Veniturile din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși includ în principal valoarea ajustărilor 

pentru pierdere de valoare aferente titlurilor financiare imobilizate ieșite din portofoliu și valoarea 

provizionului pentru stimulentele acordate. În semestrul I 2012 aceste venituri sunt în creștere față 

de cele realizate în primele 6 luni ale anului 2011, creșterea regăsindu-se la veniturile din reluări de 

ajustări de valoare aferente titlurilor financiar imobilizate.    

Veniturile din diferențe de curs valutar sunt în ușoară scădere față de perioada corespunzătoare 

anului precedent și sunt aferente în principal, plasamentelor monetare în valută. 

Veniturile din dobânzi (depozite și obligațiuni) bonificate la instrumentele cu venit fix sunt mai mari 

decât în perioada similară a anului anterior, ca efect al majorării volumului lichidităților comparativ 

cu perioada similară a anului precedent. 

Evoluția cheltuielilor totale la 30 iunie 2012 comparativ cu perioada similară din 2011 este 

determinată de realizarea planului de tranzacții cu acțiuni al societății, de restructurarea 

portofoliului de titluri (inclusiv prin operațiuni de lichidare judiciară) și de activitatea de plasamente 

pe piața monetară (diferențele de curs valutar). 

Evoluția principalelor elemente de cheltuieli se prezintă astfel: 

Cheltuielile privind investițiile financiare cedate dețin ponderea majoritară în totalul cheltuielilor 

perioadei, nivelul acestora fiind influențat de volumul vânzărilor de titluri realizate și de raportul 

existent între costul istoric al acestor titluri și eventualele rezerve aferente titlurilor dobândite cu 

titlu gratuit.  În semestrul l 2012, volumul acestor cheltuieli este sub nivelul celui existent la 30 

iunie 2011, în condițiile în care volumul veniturilor din tranzacții a crescut semnificativ.  

Nivelul cheltuielilor cu diferențele de curs valutar a înregistrat o reducere semnificativă în semestrul I 

2012 față de perioada corespunzătoare anului precedent datorită deprecierii monedei naționale. 

Influența netă din diferențele de curs valutar (venituri minus cheltuieli) la 30 iunie 2012 este una 

favorabilă, determinând scăderea valorii acestor cheltuieli. 

Cheltuielile privind comisioanele și onorariile sunt la nivel apropiat valoric cu cele realizate la 30 iunie 

2011.  

Categoria altor cheltuieli din activitatea curentă cuprinde cheltuielile administrative, cheltuielile de 

personal, cheltuielile cu reclama și publicitatea și alte cheltuieli. Creșterea volumului acestor 

cheltuieli, cu 2,3% față de semestrul I 2011, se datorează majorării volumului cheltuielilor cu 

personalul.  

În tabelul următor se prezintă gradul de realizare a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli 

pentru semestrul I 2012: 

 

 (toate sumele sunt exprimate în 

lei,dacă nu este precizat altfel)  

Realizări Prevederi Realizări grad de realizare față de 

30 iunie 2011 30 iunie 2012 30 iunie 2012 

realizări la 

30 iunie 2011 

prevederi la 

30 iunie 2012 

Venituri - total 43.073.437 65.816.374 135.024.405 313,5% 205,2% 

Cheltuieli totale 28.205.864 23.343.156 22.628.860 80,2% 96,9% 

Rezultat brut 14.867.573 42.473.218 112.395.545 756,0% 264,6% 

Impozit pe profit 634.576 6.960.239 15.906.700 2.506,7% 228,5% 

Rezultat net 14.232.997 35.512.979 96.488.845 677,9% 271,7% 
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Veniturile totale realizate la 30 iunie 2012 depășesc cu 105,2% prevederile pentru această perioadă 

ca urmare a realizării unui volum mai ridicat de venituri din investiții financiare cedate. 

Cheltuielile totale realizate în semestrul I 2012 reprezintă 96,9% din prevederile la 30 iunie 2012. 

Rezultatul net realizat la 30 iunie 2012 depășește cu 171,7% prevederile pentru semestrul I 2012.   

Situația fluxurilor de numerar 

 

  (toate sumele sunt exprimate în lei) Nr. rd.  30 iunie 2011   30 iunie 2012  

A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare       

+ Încasări de la clienți 01          121.214             316.077  

- Plăți către furnizori și angajați 02     (8.066.722)       (6.992.032) 

- Impozitul pe profit plătit 03                      -       (16.888.665) 

  Numerar net utilizat în activitatea de exploatare 04   (7.945.508)   (23.564.620) 

B Fluxuri de numerar din activitatea de investiții       

- Plăți pentru achiziționarea de acțiuni și imobilizări financiare 05        (8.869.004)       (51.664.010) 

- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale 06          (92.236)           (50.541) 

+ Încasări din vânzarea de acțiuni și imobilizări financiare 07    34.835.482        93.045.167  

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 08          468.809                         -    

+ Dobânzi încasate 09      4.495.165          2.359.291  

+ Dividende încasate 10      7.648.488          8.158.965  

- Alte plăți din activitatea de investiții 11     (1.369.458)          (170.804) 

+ Alte încasări din activitatea de investiții 12      5.018.375          1.350.883  

  Numerar net din activitatea de investiții 13    42.135.621       53.028.951  

C Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare       

- Dividende plătite 14   (10.035.149)       (2.535.448) 

  Numerar net utilizat în activitatea de finanțare 15  (10.035.149)      (2.535.448) 

  Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de    

    numerar (A+B+C) 16     24.154.964       26.928.883  

  Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei* 17     92.334.854    120.223.325  

  Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei* 18     116.489.818       147.152.208  
 

   

* numerarul și echivalentele de numerar la începutul și sfârșitul perioadei cuprind numerarul din casierie, conturile 

curente la bănci, depozitele  la bănci, avansurile de trezorerie precum și investiții financiare pe termen scurt (titluri 

de stat, obligațiuni) cu scadență reziduală mai mică de trei luni.  

 

Evoluția fluxurilor de numerar în primul semestru al anului 2012 este similară celei din primele 

șase luni ale anului 2011. Din punct de vedere structural, la nivelul fluxurilor de numerar 

înregistrate pentru primele șase luni ale anului 2012 se disting următoarele evoluții: 

 creșterea semnificativă a ieșirilor de numerar pentru activitatea de exploatare ca efect al 

achitării datoriilor exigibile privind impozitul pe profit;   

 majorarea volumului numerarului generat din activitatea de investiții ca urmare a creșterii mai 

accentuate a volumului încasărilor din vânzarea de imobilizări financiare și dividende, 

comparativ cu creșterea volumului plăților pentru achiziționarea de imobilizări financiare și 

alte plăți pentru activitatea de investiții; 

 asigurarea fluxului de numerar necesar pentru activitatea de finanțare, respectiv plata 

dividendelor, din activitatea de investiții. 
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2. Analiza activității SIF Banat-Crișana în 
primul semestru al anului 2012 

 

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor 
sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta 
lichiditatea societății  

La data prezentului raport nu se întrevăd pentru perioada următoare tendințe, evenimente sau 

factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societății față de anul 2011. Factorii de influență 

ai lichidității sunt legați de fluxurile de numerar ale societății și, implicit, de factorii de influență 

menționați în cadrul punctului 2.3. Conform planificării financiare pentru anul 2012, aprobată de 

Adunarea Generală a Acționarilor din 26 aprilie 2012, evoluția volumului lichidităților este 

rezultatul politicii investiționale adoptate. Menționăm că societatea deține la 30 iunie 2012 un 

volum important de plasamente monetare lichide și urmărește în mod activ menținerea unui nivel 

corespunzător al plasamentelor în instrumente financiare lichide (depozite bancare, obligațiuni, 

certificate de trezorerie). 

 

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a 
societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente și anticipate 

Cheltuielile totale realizate în primul semestru al anului 2012 sunt cu 19,8% sub nivelul celor 

înregistrate în perioada corespunzătoare a anului 2011. Reducerea volumului cheltuielilor a fost 

determinată în principal de scăderea volumului cheltuielilor cu imobilizărilor financiare cedate în 

condițiile realizării unui volum mai mare de tranzacții. Veniturile, cheltuielile și investițiile propuse 

pentru anul în curs au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în luna aprilie 2012.  

 

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor 
economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de 
bază 

Veniturile din activitatea de bază a societății, atât cele rezultate din tranzacționare cât și cele legate 

de fluxul de dividende de primit de la societățile din portofoliu, pot fi afectate de evoluția de 

ansamblu a pieței financiare din România și de rezultatele financiare ale societăților cotate și 

necotate la care SIF Banat–Crișana deține participații. 

În semestrul I 2012, veniturile din activitatea de bază a Societății au fost influențate nefavorabil de 

rezultatele financiare mai reduse obținute de societățile bancare în care SIF Banat-Crișana deține 

participații, astfel că veniturile generate de aceste participații sub forma dividendelor s-au situat 

sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2011.   

 

2.4. Analiza portofoliului administrat  

Evoluția valorii activului net  

La 30 iunie 2012,  valoarea activului net
1
 (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 1.268,78 milioane lei, 

în scădere cu 2,5% față de valoarea raportată la 31 decembrie 2011 (1.300,65 milioane lei).  

                                                           
1
 Calculată în conformitate  cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - Regulamentul nr. 15/2004 și Dispunerile de 

măsuri nr. 9/2010 și 21/2010. Valoarea este certificată de ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala București, depozitarul activelor SIF Banat-

Crișana. 
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Valoarea activului net pe acțiune ﴾VUAN﴿ a fost de 2,3117 lei la 30 iunie 2012,  față de 2,3698 lei  la 

31 decembrie 2011.   

Graficul următor prezintă evoluția lunară a activului net în primul semestru din 2012: 

 

 

 

Modificări importante în semestrul I 2012 în structura activelor administrate: 

 ponderea în total activ a titlurilor nelistate s-a diminuat cu 12% comparativ cu situația de la 31 

decembrie 2011, respectiv cu 17,5% față de perioada similară a anului anterior, scădere 

determinată în principal de ieșirea din portofoliu a pachetului de acțiuni BCR prin finalizarea  

în aprilie 2012 a tranzacției cu  Erste Group Bank AG; 

 valoarea acțiunilor deținute la societăți listate a crescut la 989,5 milioane lei, cu 14% peste 

valoarea de la 31 decembrie 2011.  

 

Activele administrate la 30 iunie 2012 

 
Portofoliul SIF Banat- Crișana 31dec.  2011 % din activ total 30 iunie 2012 % din activ total 

Titluri de stat, certificate de trezorerie     25.896.401  1,93%   27.080.377  1,99% 

Disponibil         508.935  0,04%          264.257  0,02% 

Creanțe          228.185  0,02%     12.045.079  0,89% 

Depozite bancare   123.796.531  9,25%       163.016.440  11,99% 

Obligațiuni municipale                           -                                -      

Obligațiuni societăți comerciale       1.042.456  0,08%            1.007.256  0,07% 

Acțiuni listate   867.657.667  64,82%       989.508.293  72,75% 

Acțiuni nelistate   312.014.489  23,31%       151.696.429  11,15% 

Titluri de participare AOPC       1.535.410  0,11%            9.907.080  0,73% 

Alte active       5.835.940  0,44%         5.625.138  0,41% 

Total activ  1.338.516.014  100%  1.360.150.350  100% 

Total datorii + venituri în avans        37.863.920  2,83%         91.368.530  6,72% 

Activ net  1.300.652.094  97,17%  1.268.781.819  93,28% 

VUAN (valoare activ net/acțiune)             2,3698               2,3117  
 

 

 1.223,02  
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 1.354,40  

 1.326,42  

 1.268,78  
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La 30 iunie 2012,  portofoliul administrat se încadrează în limitele prudențiale de deținere admise 

de Legea nr. 297/2004 și de Regulamentul CNVM nr. 15/2004. 

 

 

Portofoliul de acțiuni – structura pe sectoare 
 

Ramura 

Număr  emitenți Valoare 
2
 (lei)  

31 dec. 

2011 

30 iun.   

2012 
31 dec. 2011 30 iunie 2012 

Financiar-bancare 13 14 717.243.109 683.185.990 

Turism și alimentație publică 10 10 107.058.335 110.107.383 

Comerț-Imobiliare 48 45 93.452.294 92.408.616 

Celuloza și hârtie 8 8 44.095.484 46.796.206 

Farmaceutice 3 4 43.799.840 42.049.280 

Chimie și mase plastice 8 9 19.474.199 10.894.120 

Metalurgie 7 10 8.315.897 3.343.411 

Prelucrarea lemnului 47 45 10.884.220 12.907.254 

Ind. alimentară 8 8 5.409.717 5.554.471 

Alte industrii 31 38 90.262.117 95.277.933 

Energie-utilități 12 15 22.207.868 28.938.861 

Construcții 8 7 6.497.679 5.540.114 

Alte activități 59 61 12.272.956 13.863.511 

 262 274 1.180.973.716 1.150.867.150 

 

La sfârșitul primului semestru din 2012, o pondere importantă în portofoliul de acțiuni este 

deținută de sectorul Financiar-bancar cu 59,36% (60,73% la 31 dec. 2011), urmat de Turism și 

alimentație publică cu 9,57% (9,07% la 31 dec. 2011-) și Comerț-imobiliare cu 8,03% (7,91 la 31 dec. 

2011). Reprezentativitatea celorlalte sectoare este sub 5%. 

 

 

                                                           
2 Calculată în conformitate  cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - Regulamentul nr. 15/2004 și Dispunerile de măsuri nr. 

9/2010 și 21/2010 

până la 5% 

5-33% 

33-50% 

peste 50% 

727,99 mil. lei 
dețineri până la 5% în 108  emitenți (31 dec. 2011: 757,89 mil lei) 
 

118,98 mil. lei 
dețineri între 5 - 33% în 132 de emitenți (31 dec. 2011: 115,16 mil. lei) 

0,88 mil. lei 
dețineri între 33-50% în 4 emitenți (31 dec. 2011: 1,48 mil. lei) 
 

303,01 mil. lei 
dețineri majoritare în 30 de emitenți (31 dec. 2011: 306,43 mil. lei) 

 
 

 

 

 

 

 

valori calculate la 30 iunie 2012 conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și a Dispunerilor de măsuri nr. 9 și 

nr. 21/2010 
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Valoarea participațiilor SIF Banat-Crișana în care pachetul deținut este până la 5% din capitalul 

social al emitenților, a scăzut cu 3,95% fața de 31 decembrie 2011, datorită ieșirii din portofoliu a 

pachetului de acțiuni BCR în urma tranzacției realizate cu Erste Group Bank AG. 

Valoarea portofoliului de acțiuni care cuprinde dețineri între 33% și 50% din capitalul emitenților a 

scăzut semnificativ, cu 40,4% la 30 iunie 2012 față de finalul anului 2011. Scăderea se datorează 

vânzării parțiale a pachetului de acțiuni deținut la COMBIMAR SA Baia Mare.  

În cursul primului semestru al anului 2012 au fost radiate din Registrul Comerțului un număr de 

opt societăți din portofoliul SIF Banat-Crișana ca urmare a finalizării procedurilor de lichidare 

demarate în anii anteriori. 

 

 

Top 10 societăți din portofoliu         
        

Emitent Domeniul de activitate 
Cota de 

deținere (%) 

Valoare
3
 la  

30 iunie 2012 

%din 

VAN 

BRD Groupe Société Générale financiar - bancar 4,66 318.476.751 25,10% 

Erste Group Bank AG financiar - bancar 1,02 273.400.827 21,55% 

Banca Transilvania financiar - bancar 4,52 74.780.672 5,89% 

Napomar Cluj-Napoca ind. constructoare de mașini 99,43 46.670.177 3,68% 

Calipso Oradea turism și alimentație publică 96,65 43.463.295 3,43% 

Biofarm București ind. farmaceutică 19,18 37.387.110 2,95% 

Vrancart Adjud ind. celulozei și hârtiei 74,72 35.220.876 2,78% 

Comalim Arad comerț, imobiliare 91,17 31.140.491 2,45% 

Arta Culinară Cluj-Napoca alimentație publică, imobiliare 89,45 27.928.129 2,20% 

IAMU Blaj ind. constructoare de mașini 76,70 20.483.078 1,61% 

TOTAL 908.951.406 71,64% 
3 Calculată în conformitate  cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - Regulamentul nr. 15/2004 și Dispunerile de 

măsuri nr. 9/2010 și 21/2010 

Veniturile generate de portofoliul de acțiuni reprezentând dividende distribuite de emitenți pentru 

exercițiul financiar 2011, însumează 14.141.391 lei, din care în cursul primului semestru 2012 s-au 

încasat 7.931.975 lei, reprezentând un procent de încasare de peste 56%. 

 

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix 
 

În contextul actual al situației din sistemul bancar, s-a urmărit diminuarea riscului asociat  

portofoliului de instrumente financiare cu venit fix prin: 

 diversificarea plasamentelor (depozite, titluri de stat, obligațiuni);  

 efectuarea de plasamente pe termen scurt, sub un an; 

 plasarea sumelor în depozite la mai multe bănci, selectate în urma unor analize care au 

urmărit bonitatea și ratingul acestora. 
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Activitatea investițională  

În prima jumătate a anului 2012, SIF Banat-Crișana a efectuat achiziții pe piața de capital care 

însumează 205,8 milioane lei, diferențiate pe următoarele categorii: 

 cumpărări de actiuni la BVB la un număr de 9 emitenți în valoare totală de 16,1 milioane lei; 

achiziții semnificative ca valoare in acțiuni Fondul Proprietatea (8,3 mil lei), Biofarm (2,2 mil. 

lei), OMV Petrom (2,1 mil. lei), SNTGN Transgaz (1,7 mil. lei); 

 cumpărări de unități de fond în valoare totală de 30.126 lei; 

 schimbul de acțiuni BCR – Erste Group BanK AG  în valoare totală de 177,8 milioane lei; 

 achiziții acțiuni pe piețe externe în valoare de 11,8 milioane lei. 

 

Valoarea vânzărilor efectuate în primul semestru din 2012 a fost de 109,3 milioane lei, din care: 

 veniturile din cedarea unor investiții financiare au fost de 75,2 milioane lei ( tranzacția în 

numerar cu acțiuni BCR reprezinta 96,97%). 

 veniturile din aportul actiunilor BCR la capitalul social al Erste Group Bank AG au fost de 29,6 

milioane lei; 

 vânzări acțiuni pe piețe externe în valoare de 4,5 milioane lei. 

În cursul semestrului I 2012, SIF Banat-Crisana a exercitat opțiunea de vânzare și aport prevazută 

în Contractul de opțiune de vânzare și aport semnat în data de 8 noiembrie 2011 cu Erste 

Group Bank AG (EGB), referitor la participația deținută în Banca Comercială Română (BCR). 

 În data de 3 februarie 2012, SIF Banat-Crisana a exercitat Dreptul de Opțiune de Aport prin 

schimb de acțiuni pentru un numar de 296.185.195 acțiuni BCR, la o rata de schimb de 

127,9583 acțiuni BCR pentru o actiune EGB, pentru care SIF Banat-Crișana a  primit un 

număr de 2.314.701 acțiuni EGB. 

 În data de 9 aprilie 2012, SIF Banat-Crisana a exercitat Dreptul de Opțiune de Vânzare de 

65,33% 

20,29% 

0,53% 8,53% 
5,32% 

187,69 mil. lei 
valoarea totală* a portofoliului de IFVF  (în echivalent lei) 

 

65,33% 
depozite bancare 
 

20,29% 
depozite bancare în valută (echivalent lei) 

0,53% 
obligațiuni corporatiste pe piața primară 
 

8,53% 
certificate de trezorerie pe piața primară în valută (echivalent lei) 

5,32% 
certificate de trezorerie pe piața primară  

 

 

 

 

 

 

 rentabilitatea medie anuală realizată în semestrul I 2012 la plasamentele monetare în lei a fost de 

6,73%, față de un nivel al ratei inflației de 3,35% 

 randamentul mediu realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 la plasamentele în EURO a fost 

de 4,11%, față de rata medie EURIBOR  pentru aceeași perioadă de 1,46%  

*calculată la 30 iunie 2012, sumele nu conțin dobânzile de încasat 
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acțiuni pentru un numar de 70.188.162 acțiuni BCR  la un preț de 1,0385 lei/acțiune pentru 

care a incasat suma de 72,89 milioane lei.  

 În urma finalizarii tranzacțiilor între SIF Banat-Crișana și Erste Group Bank AG vizând 

pachetul de acțiuni BCR, SIF Banat-Crisana deținea la 30 iunie 2012 un număr de 4.031.565 

acțiuni emise de Erste Group Bank AG, reprezentand 1,02% din numărul total de acțiuni. 

Strategia de investiții pe piețe externe a urmărit în prima jumătate a anului 2012 reperele propuse 

anul trecut, prin construirea unui portofoliu format în cea mai mare parte din acțiuni agresive, ale 

unor companii cu capitalizare ridicată, cu poziție de lider pe piață, cu diversificare geografică la 

nivel global a afacerilor. 

Direcțiile principale urmărite au fost: 

 continuarea diversificării plasamentelor atât geografic și sectorial, căt și ca număr de emitenți;  

 îmbunătățirea metodelor de analiză tehnică; 

 obținerea de randamente din activitatea de tranzacționare superioare indicilor piețelor. 

 

 

 

 

În condițiile unei volatilități ridicate a piețelor de capital, pe fondul adâncirii crizei datoriilor unor 

state membre ale Uniunii Europene, începând cu trimestrul al doilea investitiile derulate s-au 

canalizat în special spre emitenți cu o poziție financiară și indicatori fundamentali solizi, în principal 

din Germania, Franța și Norvegia, ca urmare a riscului tot mai ridicat asociat piețelor din Spania și 

Italia. 

Activitatea de tranzactionare pe piețele externe derulată pe parcursul primului semestru a 

însemnat  achiziția unor pachete de acțiuni emise de 37 de emitenți și vânzarea pachetelor de 

acțiuni deținute la 20 de emitenți. 

În aceeași perioadă, dividendele nete încasate de la emitenții de pe piețele externe au fost în sumă 

de  39.000 euro. Rentabilitatea tranzacțiilor efectuate este prezentată în graficul de mai jos. 

 

1% 

8% 6% 

26% 

26% 

11% 

18% 

2% 
2% 1% 

hoteluri și restaurante 

8% 
construcții 

6% 

intermedieri financiare și asigurări 

26% 
tehnologie 

26% 
industrii 
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Industria extractivă 

18% 
utilități 

2% 
media 

2% 
farmaceutice 
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La 30 iunie 2012, portofoliul de acțiuni externe era compus dintr-un numar de 33 emitenți în 

urmatoarea structură: 

 

 

-8% 

-6% 

-4% 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie 

V

9% 8,90% 

4,81% 

5,82% 

5,22% 

5,97% 

-6,14% 

4,91% 

8,07% 

6,69% 

1,62% 
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