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Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana” sau
„Societatea”) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital
integral privat.
SIF Banat-Crișana s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin
reorganizarea și transformarea Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana, în temeiul
Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de
investiții financiare.
SIF Banat-Crișana este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad sub numărul J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040.
SIF Banat-Crișana funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de
investiții diversificată, în baza legislației aplicabile.
1

Societatea este autoadministrată și este înregistrată în Registrul CNVM la categoria „Alte
organisme de plasament colectiv” (AOPC) sub numărul RJR09SIIR/020002/2006.
La data de 30 iunie 2013, capitalul social subscris și vărsat era de 54.884.926,80 lei, divizat
în 548.849.268 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. Societatea este
listată pe piața reglementată a Bursei de Valori București din anul 1999, acțiunile
tranzacționându-se sub simbolul SIF1.
Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A.
București.
Serviciile de depozitare a activelor societății sunt asigurate de ING BANK N.V. AMSTERDAM
Sucursala București.
Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile societății sunt auditate de
societatea de audit financiar KPMG Audit S.R.L. București.

Date de contact
Adresa: Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158, Arad, jud. Arad
Telefon (Fax): 0257 234 473 | 0257 250 165
Email: sifbc@sif1.ro
Web: www.sif1.ro

1

Din data de 29 aprilie 2013, prerogativele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („CNVM”) au fost preluate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, în baza Legii nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 93/2012
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2.1 Analiza portofoliului administrat de SIF Banat-Crișana
Valoarea activului net
Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 1.390,97 milioane lei la 30 iunie 2013,
în creștere cu 5,33% față de valoarea raportată la 31 decembrie 2012 (1.320,57 milioane lei).
Valoarea activului net pe acțiune ﴾VUAN﴿ a fost de 2,5343 lei la 30 iunie 2013, față de 2,4061 lei la
31 decembrie 2012.
Graficul următor prezintă evoluția valorii lunare a activului net în perioada 31 decembrie 2012 – 30
iunie 2013:
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Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana și au fost certificate
de ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala București, depozitarul activelor Societății.
Rapoartele lunare ale VAN au fost transmise către Bursa de Valori București și Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară-Sectorul
Instrumentelor și Investițiilor Financiare, și au fost publicate pe site-ul SIF Banat-Crișana,
www.sif1.ro, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii de raportare.
Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2013, întocmită în conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 (anexa 16), este prezentată în anexa 1 la
prezentul raport.
Metodologia de calcul a valorii activului net
Pentru lunile ianuarie și februarie 2013, SIF Banat-Crișana a calculat valoarea activului net
în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare - Regulamentul
nr. 15/2004 și Dispunerile de măsuri nr. 9/2010 și 21/2010.
Din martie 2013, a intrat în vigoare Dispunerea de măsuri nr. 23/2012 care instituie un
cadru unitar și armonizat al metodelor de evaluare a activelor organismelor de plasament
colectiv autorizate și/sau avizate de autoritatea de reglementare.
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Conform noii reglementări, acțiunile listate sunt evaluate la prețul de închidere al pieței
aferent zilei pentru care se efectuează calculul, renunțându-se la evaluarea în baza mediei
ponderate a cotațiilor din ultimele 3 luni. Acțiunile nelistate sunt evaluate la valoarea
contabilă pe acțiune ce rezultă din ultimele situații financiare anuale, respectiv valoarea
capitalurilor proprii cuprinse în raportările lunare către BNR în cazul instituțiilor de credit.
La evaluarea acțiunilor nelistate nu se mai aplică decotări funcție de procentul deținut în
capitalul social al emitentului.
Aplicarea noii metodologii de calcul nu a influențat semnificativ valoarea acțiunilor listate
din portofoliul Societății, având în vedere că în perioada de raportare nu s-au înregistrat
fluctuații importante ale prețurilor de piață ale acestor emitenți.
La sfârșitul semestrului I 2013, valoarea acțiunilor nelistate din portofoliu a înregistrat o
creștere cu 31,50 % față de valoarea de la începutul anului, determinată în principal de
rezultatele financiare în creștere raportate de o serie emitenții cuprinși în această
categorie de active.

Structura portofoliului administrat
Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat
de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și
prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.
Pe tot parcursul semestrului I 2013, categoriile de active din portofoliul SIF Banat-Crișana
s-au încadrat în limitele prudențiale legale, stabilite prin Legea nr. 297/2004, cu
modificările și completările ulterioare, și Regulamentul nr. 15/2004.
Situația activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2013 raportat la 31
decembrie 2012, este prezentată în tabelul următor:
ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA
31 decembrie 2012
Categorii de active*
Titluri de stat, certificate de trezorerie
Disponibil
Creanțe
Depozite bancare
Obligațiuni societăți comerciale
Acțiuni listate
Acțiuni nelistate
Titluri de participare AOPC**
Alte active
TOTAL ACTIV
Total datorii + venituri în avans
ACTIV NET
VUAN (valoare activ net/acțiune)

30 iunie 2013

lei

pondere în
total activ

lei

pondere în
total activ

25.580.832

1,89%

16.744.101

1,17%

104.893

0,01%

4.251.596

0,30%

382.629

0,03%

33.387.783

2,34%

126.324.373

9,33%

81.181.714

5,69%

1.042.647

0,08%

34.095.564

2,39%

1.037.797.357

76,67%

1.047.903.039

73,40%

146.718.869

10,84%

192.932.600

13,51%

10.131.939

0,75%

11.764.608

0,82%

5.593.738

0,41%

5.382.939

0,38%

1.353.677.278

100,00%

1.427.643.945

100,00%

33.103.142

2,45%

36.672.248

2,57%

97,55%

1.390.971.697

97,43%

1.320.574.136
2,4061

2,5343

* valori calculate la 31 decembrie 2012 conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și Dispunerile de măsuri
CNVM nr. 9/2010 și 21/2010 și la 30 iunie 2013 conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 23 / 20.12.2012;
** categoria include și acțiunile deținute la Fondul Proprietatea, conform reglementărilor în vigoare
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La 30 iunie 2013, investițiile în acțiuni dețineau ponderea cea mai importantă în valoarea
activelor administrate de SIF Banat-Crișana, reprezentând 90% din VAN.

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI – structura pe sectoare
SECTOR

NUMĂR EMITENȚI LA
30 IUNIE 2013

VALOAREA* DEȚINERII (LEI)

Financiar - bancar

15

715.794.752

Turism și alimentație publică

12

137.760.137

Comerț - imobiliare

46

87.028.254

Ind. constructoare de mașini utilaje și
echipamente

11

72.530.017

Farmaceutice

3

64.692.373

Celuloza și hârtie

8

49.120.965

Energie-utilități

18

32.014.853

Chimie și mase plastice

6

18.605.251

Prelucrarea lemnului

39

10.860.099

Construcții

12

10.680.547

Ind. alimentară

5

5.746.016

Metalurgie

11

5.690.868

Alte domenii
TOTAL

65

41.826.217

251

1.252.350.348

*calculată la 30 iunie 2013 în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 23/2012



La 30 iunie 2013, concentrările semnificative în portofoliu de acțiuni se mențin în
sectorul financiar-bancar (reprezentând 51,46% din VAN), urmat de sectorul turism
si alimentație publică (aproximativ 10% din VAN) și sectorul comerț-imobiliare
(6,26% din VAN).

TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANA la 30 iunie 2013
domeniu de activitate

%
deținere

valoarea*
deținerii (lei)

% din
VAN

Erste Group Bank AG

financiar -bancar

0,97%

348.528.312

25,06%

BRD - Groupe Société Générale SA

financiar -bancar

4,63%

241.661.286

17,37%

Banca Transilvania SA

financiar -bancar

4,52%

105.953.262

7,62%

Biofarm SA

ind. farmaceutică

21,30%

57.366.191

4,12%

ind. constructoare de mașini

99,43%

48.133.586

3,46%

ind. celulozei și hârtiei

74,72%

41.250.674

2,97%

Calipso SA

turism și alimentație publică

96,65%

36.316.718

2,61%

Azuga Turism SA

turism și alimentație publică

98,94%

35.774.902

2,57%

Arta Culinara SA

Imobiliare, alimentație publică

89,45%

26.789.140

1,93%

ind. constructoare de mașini

76,70%

22.168.681

1,59%

963.942.752

69,30%

Emitent

Napomar SA
Vrancart SA

IAMU SA
TOTAL

* Calculată la 30 iunie 2013 în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 23/2012
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România
897 mil. lei valoarea* deținerilor în 221 de emitenți
Piețe externe
355 mil. lei valoarea* deținerilor în 30 de emitenți (din care 348,5 mil. lei este
valoarea deținerii în Erste Group Bank A.G.)
*valori calculate la 30 iunie 2013 în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 23/2012

dețineri până la 5% în 100 de emitenți
valoare totală 765,27 mil lei (31 dec. 2012: 770,77 mil lei)

dețineri între 5 - 33% în 116 de emitenți
valoare totală 141,41 mil lei (31 dec. 2012: 109,07 mil lei)

dețineri între 33-50% în 4 emitenți
valoare totală 1,03 mil lei (31 dec. 2012: 0,83 mil lei)

dețineri majoritare, peste 50%, în 31 de emitenți
valoare totală 344,64 mil lei (31 dec. 2012: 313,72 mil lei)
*valori calculate la 30 iunie 2013 conform Dispunerii de măsuri nr. 23/2012

depozite bancare: 18,42 mil lei

depozite bancare în valută (echivalent lei): 62 mil lei

obligațiuni corporatiste pe piața primară (lei): 27,95 mil lei

obligațiuni corporatiste pe piața primară în valută (echivalent lei): 6,05 mil lei

obligațiuni de stat pe piața primară în valută (echivalent lei): 16,05 mil lei
 Valoarea* totală a portofoliului de IFVF (în echivalent lei): 130,48 milioane lei
 rentabilitatea medie anuală în S1 2013 la plasamentele monetare în lei a fost de 6,20%, față de
un nivel al ratei inflației 4,22%
 randamentul mediu realizat în S1 2013 la plasamentele în EURO a fost de 3,86%, față de rata
medie EURIBOR pentru aceeași perioadă de 0,54%
* calculată la 30 iunie 2013 în conformitate cu reglementările în vigoare
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Administrarea portofoliului
Viziunea strategică a SIF Banat-Crișana este de dezvoltare a companiei printr-o
administrare eficientă a participațiilor și creșterea valorii activelor administrate prin
îmbunătățirea alocării resurselor în scopul obținerii unor randamente cât mai mari ale
capitalului investit.
În primul semestru al anului 2013, conducerea SIF Banat-Crișana s-a focalizat pe
eficientizarea procesului de administrare a participațiilor majoritare, în funcție de natura
activității acestora, pentru:
 creșterea eficienței activității acestor companii,
 implementarea unor tehnici unitare de management,
 adoptarea unor măsuri de raționalizare a utilizării resurselor,
 optimizarea costurilor,
 coordonarea proceselor investiționale majore.
Urmărind atingerea obiectivelor aprobate de acționari în aprilie 2013, Consiliul de
administrație al Societății a aprobat, în 28 iunie 2013, înființarea unei societăți pe acțiuni
”SIF IMOBILIARE LIMITED”. Această societatea va fi deținută integral de SIF Banat-Crișana,
care va aporta cu titlu de participare la capitalul social al acesteia participațiile majoritate
deținute în 18 societăți care activează în domeniul imobiliar, în scopul optimizării
administrării acestor societăți.
Ulterior constituirii ”SIF IMOBILIARE LIMITED”, SIF Banat-Crișana va întreprinde toate
demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de această
nouă societate.

2.2 Activitatea investițională
Politica investițională a SIF Banat-Crișana este orientată spre achiziții de instrumente
financiare, în principal acțiuni, care să ofere un mix de creștere și de valoare, urmărindu-se
identificarea soluțiilor de asigurare a unui flux constant de lichidități, optimizarea
operațiunilor din punct de vedere fiscal și a metodelor de tranzacționare.
În semestrul I 2013, SIF Banat-Crișana a efectuat tranzacții semnificative cu instrumente
financiare reprezentând:
 Achiziții de acțiuni listate la Bursa de Valori București sau tranzacții directe,
respectiv acțiuni listate pe piețe externe, în sumă totală de 45,3 milioane lei;
 Participarea cu aport în numerar la majorarea capitalului social la două societăți
din portofoliu, în sumă totală de 4,6 milioane lei; la data raportului, operațiunile
de majorare a capitalului social erau în derulare;
 Achiziții de obligațiuni corporatiste în sumă totală de 32,8 milioane lei;
 Vânzări de acțiuni listate la Bursa de Valori București sau pe piețe externe, în
sumă totală de 30,3 milioane lei, înregistrându-se un profit de 16,8 milioane lei.
De asemenea, au ieșit din portofoliu titlurile a 3 societăți, ca urmare a finalizării
procedurilor de lichidare a acestora, valoarea titlurilor radiate însumând 0,3 milioane lei.
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Pentru anul 2013, programul investițional al SIF Banat-Crișana vizează proiecte noi de mai
mare anvergură, care să asigure posibilitatea de valorificare mai rapidă și cu o rată de
rentabilitate cât mai mare.
În februarie 2013, SIF Banat-Crișana și-a anunțat intenția de dobândire a poziției de control
la Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest SA („SAI Muntenia Invest”) și a
2
notificat conform prevederilor legale Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Consiliul
Concurenței în vederea obținerii autorizației prealabile pentru tranzacție. În data de 27
iunie 2013, Consiliul Concurenței a comunicat Societății Decizia nr. 27/20.06.2013 de
neobiecțiune privind efectuarea tranzacției.
Achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest reprezintă o
investiție strategică, având ca obiectiv financiar pe termen mediu creșterea veniturilor, prin
eficientizarea activității și a modului de administrare a SAI Muntenia Invest.
Achiziția pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest se va realiza în trei etape. În
prima etapă, tranzacția vizează achiziționarea a 50,01% din capitalul social al SAI Muntenia
Invest la un preț de 8.250.000 lei plus o componentă variabilă în funcție de evoluția
activului net. Prețul pachetelor ce se vor achiziționa în etapele următoare va fi determinat
de valoarea activului net al societății la momentul tranzacției.
Referitor la strategia investițională a SIF Banat-Crișana pe piețele externe, aceasta
urmărește reperele de construire a unui portofoliu format în cea mai mare parte din
acțiuni agresive, ale unor companii cu capitalizare ridicată, cu poziție de lider pe piață și cu
diversificare geografică la nivel global a afacerilor. În primul semestru al anului 2013,
investițiile derulate pe piețele externe s-au canalizat în special spre emitenți cu o poziție
financiară și indicatori fundamentali solizi, în principal în țări cu ratinguri AA, și anume
Germania, Franța, Olanda și Finlanda. La nivelul semestrului I 2013, rentabilitatea din
vânzări a capitalului investit a fost de 9,04%.
Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 30 iunie 2013, întocmită
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 (anexa 17), este
prezentată în anexa 2 la prezentul raport.

2.3 Măsuri de eficientizare a activității
Având în vedere dinamica condițiilor economice și necesitatea creșterii eficienței
operațiunilor Societății, Consiliul de Administrație a aprobat în data de 27 mai 2013
demararea unui complex proces de reorganizare a activității SIF Banat-Crișana.
Obiectivele urmărite sunt de asigurare unui cadru decizional eficient, simplificarea
fluxurilor operaționale și informaționale, precum și optimizarea numărului de posturi în
funcție de volumul și complexitatea activităților deservite.

2

Din data de 29 aprilie 2013, prerogativele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („CNVM”) au fost preluate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, în baza Legii nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 93/2012
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Măsurile adoptate de Consiliul de Administrație în luna mai au vizat:
 modificarea Reglementărilor Interne, prin completarea și/sau modificarea
atribuțiilor și responsabilităților compartimentelor în noua structură de organizare;
 desființarea a două din cele patru sucursale ale Societății;
 reproiectarea posturilor în noua organigramă prin reducerea numărului
acestora.
În vederea implementării acestor măsuri, Societatea a solicitat autorizările necesare din
partea Autorității de Supraveghere Financiară.

2.4 Asigurarea conformității
Auditul intern
Misiunile de audit intern desfășurate în semestrul I 2013 au vizat:


respectarea procedurilor privind plata și înregistrarea dividendelor cuvenite
acționarilor SIF Banat-Crișana;



tranzacționarea valorilor mobiliare pe piețe interne și externe, respectarea
politicii investiționale pe termen scurt și a procedurilor de lucru aprobate;



administrarea portofoliului de instrumente financiare cu venit fix și respectarea
limitelor de competență aprobate;



organizarea ședințelor Consiliului de Administrație și gradul de îndeplinire al
hotărârilor emise;



respectarea de către sucursale a reglementărilor interne, procedurilor de lucru și
a oricărei dispoziții transmise de conducerea societății.

Rapoartele de audit, conținând scopul misiunii de audit, rezultatele acesteia, concluziile,
recomandările și propunerile auditorului intern, au fost prezentate Comitetului de Audit și
Consiliului de Administrație al Societății.
Nu au fost identificate situații semnificative care să facă necesară intervenția Consiliului de
Administrație.
Auditul intern apreciază că activitățile și operațiunile desfășurate de SIF Banat-Crișana în
cursul primului semestru al anului 2013, supuse auditului, sunt conforme cu politicile,
programele și managementul societății, în conformitate cu prevederile legale și
reglementările interne.

Controlul intern
Activitatea Compartimentului de control intern s-a desfășurat în conformitate cu
prevederile Planului de investigații și control pentru anul 2013, aprobat în ședința
Consiliului de Administrație din data de 25 ianuarie 2013, prevederile Regulamentului
CNVM nr. 15/2004, procedurile de lucru și reglementările interne.
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Direcțiile de acțiune avute în vedere au fost: controlul respectării reglementărilor în
vigoare specifice pieței de capital și/sau a procedurilor interne, asigurarea informării
societății și a personalului cu privire la regimul juridic al pieței de capital, avizarea
documentelor transmise de SIF Banat-Crișana către autoritatea de reglementare și
supraveghere în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de legislația pieței de capital,
avizarea raportărilor transmise entităților pieței de capital și autorității de supraveghere,
avizarea materialelor informative și publicitare ale Societății, alte activități în legătură cu
respectarea de către Societate și angajați a legislației în vigoare incidente pieței de capital
și a reglementărilor interne.
În cadrul activității de control intern, în cursul semestrului I 2013, s-a verificat modul de
respectare a legislației specifice pieței de capital și a procedurilor de lucru privind:


întocmirea și transmiterea listei persoanelor cu acces la informații privilegiate;



întocmirea, transmiterea și publicarea rapoartelor obligatorii;



solicitarea avizelor autorității de supraveghere;



calculul activului net și situația încadrării portofoliului în limitele de deținere
prevăzute de Legea 297/2004 și Regulamentul CNVM nr 15/2004.

Acțiunile de control au relevat respectarea legislației în vigoare, a reglementărilor și
procedurilor interne în activitățile controlate. Totodată, reprezentantul compartimentului
de Control intern a făcut recomandări pentru îmbunătățirea activităților și a procedurilor
de lucru.
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CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA
Număr total de acțiuni emise (30 iunie 2013)
Valoare nominală
Tipul acțiunilor
Piața de tranzacționare
Free float
Simbol BVB
Identificator internațional
Cod ISIN
Indici care conțin acțiunea SIF1

1,3850 lei

1,40

2.500.000
1,2540 lei

2.000.000

1,20

1.500.000

1,15
1,10

1.000.000

1,05

500.000

1,00
0,9950 lei

0,95
ianuarie

volum tranzacțonat

preț de închidere lei/acțiune

1,25

3.000.000

2.937.000

1,35
1,30

548.849.268
0,1000 lei /acțiune
comune, ordinare, nominative, dematerializate,
indivizibile
Piața reglementată la vedere a Bursei de Valori
București (BVB), categoria I - din 1 noiembrie 1999
100%
SIF1
Bloomberg BBGID: BBG000BMN388
ROSIFAACNOR2
Indicii BVB: BET-FI, BET-XT și BET-BK

ianuarie

februarie

martie

martie

aprilie

mai

0
mai

preț de închidere

iunie

volum

Capitalizarea bursieră a titlului SIF1, calculată la prețul de închidere din data de 28 iunie
2013 (ultima zi de tranzacționare al lunii iunie), a fost de 626 milioane lei.
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Modificarea componenței Consiliului de Administrație
În aprilie 2013 a expirat mandatul membrilor Consiliului de Administrație aleși de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25 aprilie 2009.
În data de 24 aprilie 2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat un
mandat de patru ani pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație: dl. DragoșGeorge Bîlteanu, dl. Ștefan Dumitru, dl. Ion Stancu, dl. Ali H. Lakis, dl. Petre Adrian
Petreanu și dl. Valentin Chiser. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004
privind funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de
plasament și a depozitarilor, administratorii aleși au fost supuși autorizării de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Prin Avizul nr. A/8 din 27 iunie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat
modificarea componenței Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana în conformitate
cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data
de 24 aprilie 2013.
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE la data de 30 iunie 2013
Nume
Dragoș-George BÎLTEANU
Ștefan DUMITRU
Ion STANCU

Funcție
Președintele Consiliului de administrație și Director General
Vicepreședinte al Consiliului de administrație, administrator
neexecutiv
Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv,
membru al Comitetului de audit

Ali H. Lakis

Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv

Petre Adrian Petreanu

Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv

Valentin Chiser

Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv,
membru al Comitetului de audit

Adaptarea Statutului la prevederile legii pieței de capital
În data de 28 iunie 2013, în baza hotărârii Consiliului de administrație al Societății s-a
transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea de autorizare a adaptării
Statutului la noile prevederi ale legii pieței de capital, așa cum sunt reglementate prin OUG
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004
privind piața de capital.
Adaptarea Statutului SIF Banat-Crișana vizează modificarea art. 6 alin. (18) astfel:
„Condițiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare și pentru luarea
hotărârilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990.”
Potrivit art. 19 alin. (2) din Statutul Societății: ”Orice acte normative apărute ulterior care
înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții
financiare, clauzele din acest statut se vor considera modificate prin efectul legii”. Astfel, prin
adaptarea Statutului se dorește o formalizare a unei modificări legale prin rescrierea
textului.
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Conform prevederilor art. 286 alin.(3) din Legea 297/2004 privind piața de capital „Prin
derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul
registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a S.A.I., după caz,
ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N.V.M.”
La data prezentului raport, solicitarea de adaptare a Statutului era în analiza ASF.
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Organizarea și ținerea evidenței contabile la SIF Banat-Crișana s-a efectuat în conformitate
cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată și cu prevederile
Regulamentului CNVM 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, aprobat prin Ordinul Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.
Raportarea contabilă întocmită la 30 iunie 2013 a fost revizuită de către auditorul financiar
KPMG Audit SRL.

5.1 Bilanț
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări

31 decembrie 2012

30 iunie 2013

809.243.201

864.755.768

Creanțe

748.040

14.764.090

143.374.756

89.608.347

5.698.632

9.634.536

TOTAL ACTIVE

959.064.629

978.762.741

Datorii curente

33.058.982

36.372.248

Provizioane

51.337.769

46.713.033

44.160

300.000

Investiții financiare pe termen scurt
Alte active

Alte pasive
Capitaluri proprii

874.623.718

895.377.460

TOTAL PASIVE

959.064.629

978.762.741

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 2012,
având ponderea cea mai însemnată în totalul activelor. Creșterea cu 6,9% a volumului
titlurilor financiare imobilizate deținute la 30 iunie 2013 față de 31 decembrie 2012 se
datorează în principal investițiilor efectuate în titluri de participare și obligațiuni
corporatiste pe termen lung.
Creanțele prezintă o creștere semnificativă față de începutul anului, ca efect al înregistrării
dividendelor aferente anului 2012 cuvenite de la societățile din portofoliul Societății și a
participării la majorarea capitalului social la societatea Calipso SA Oradea, operațiune care
nu a fost finalizată până la data de 30 iunie 2013.
Investițiile financiare pe termen scurt sunt în scădere la 30 iunie 2013 față de începutul
anului, ca urmare a direcționării plasamentelor monetare spre investiții pe termen lung,
respectiv titluri de participare și obligațiuni corporatiste.
Alte active cuprind în principal imobilizările corporale și necorporale deținute de Societate
și disponibilitățile bănești aflate în conturile curente ale Societății. Creșterea volumului
acestor active față de finalul anului 2012 se datorează existenței unui volum mai mare de
disponibilități în conturile curente ale Societății.
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Datoriile curente cuprind în principal datoriile referitoare la dividendele restante
neridicate de acționari pentru exercițiile financiare anterioare, vărsăminte de efectuat
pentru imobilizările financiare, datoriile comerciale, datorii în legătură cu personalul, cele
fiscale și alte datorii.
În cadrul Provizioanelor, ponderea 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 2013 față de începutul perioadei se datorează reluării
la venituri a provizionului constituit la 31 decembrie 2012 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 fiind influențat de
rezultatul curent al perioadei.

5.2 Contul de profit și pierdere

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)
Venituri din imobilizări financiare

30 iunie 2012

30 iunie 2013

13.932.865

16.063.790

104.306.868

24.152.936

Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși

9.065.211

5.335.953

Venituri din diferențe de curs valutar

1.908.364

4.299.506

Venituri din dobânzi

4.673.968

3.291.061

Alte venituri

1.137.129

403.173

135.024.405

53.546.419

13.070.096

7.528.872

243.747

3.614.367

1.264.895

1.324.965

Venituri din investiții financiare cedate

TOTAL VENITURI
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
Cheltuieli din diferențe de curs valutar
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
Amortizări, provizioane și pierderi din creanțe

214.614

152.696

7.835.508

9.943.652

22.628.860

22.564.552

112.395.545

30.981.867

IMPOZIT PE PROFIT

15.906.700

2.302.813

PROFIT NET

96.488.845

28.679.054

Alte cheltuieli din activitatea curentă
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT BRUT

Veniturile totale realizate la 30 iunie 2013 au înregistrat o diminuare semnificativă
comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, ca efect al realizării unui volum mai
redus de venituri din investiții financiare cedate (în semestrul I 2012 au fost realizate
venituri semnificative din tranzacțiile cu acțiuni BCR).
Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea:
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Veniturile din imobilizări financiare (dividende) au înregistrat un trend ascendent față de
semestrul I 2012, ponderea acestora în totalul veniturilor majorându-se de la 10,3% la 30
iunie 2012 la 30% la 30 iunie 2013.
Veniturile din investiții financiare cedate (vânzări titluri de participare și titluri de plasament)
au înregistrat o diminuare comparativ cu semestrul I al anului 2012. Ponderea acestor
venituri în formarea veniturilor totale este în scădere de la 77,3% în semestrul I 2012 la
45,1% în semestrul I 2013.
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 2013
aceste venituri sunt în scădere față de cele realizate în primele 6 luni ale anului 2012,
reducerea regăsindu-se la veniturile din reluări de ajustări de valoare aferente titlurilor
financiar imobilizate.
Veniturile din diferențe de curs valutar sunt în creștere față de perioada corespunzătoare a
anului precedent și sunt aferente în principal, plasamentelor monetare în valută.
Veniturile din dobânzi (depozite, titluri și obligațiuni) bonificate la instrumentele cu venit fix
au înregistrat scădere, ca efect al reducerii atât a volumului plasamentelor monetare cât și
a ratei medii a dobânzii, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Evoluția cheltuielilor totale la 30 iunie 2013 comparativ cu perioada similară din 2012
este influențată de volumul tranzacțiilor cu acțiuni 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 o pondere însemnată 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 2013 volumul acestor cheltuieli
este sub nivelul celui existent la 30 iunie 2012.
Nivelul cheltuielilor cu diferențele de curs valutar a înregistrat creștere în semestrul I 2013
față de perioada corespunzătoare anului precedent, dar influența netă din diferențele de
curs valutar (venituri minus cheltuieli) la 30 iunie 2013 este una favorabilă.
Cheltuielile privind comisioanele și onorariile sunt la nivel apropiat, ca volum, cu cele
realizate la 30 iunie 2012.
Categoria altor cheltuieli din activitatea curentă include în principal cheltuielile
administrative, cheltuielile de personal, cheltuielile cu reclama, publicitatea și alte
cheltuieli. Creșterea volumului acestor cheltuieli cu 26,9% față de semestrul I 2012 se
datorează majorării volumului cheltuielilor cu personalul, respectiv a cheltuielilor cu
stimulentele pentru participarea la profit, sume care nu afectează rezultatul perioadei
curente, concomitent fiind recunoscute și la venituri din reluarea provizioanelor.
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5.3 Situația fluxurilor de numerar
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

+

Încasări de la clienți

01

316.077

84.366

-

Plăți către furnizori și angajați

02

(6.992.032)

(10.719.535)

-

Impozitul pe profit plătit

03

(16.888.665)

(2.719.485)

Numerar net utilizat în activități de exploatare

04

(23.564.620)

(13.354.654)

B

Fluxuri de numerar din activități de investiție

-

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni și imobilizări financiare

05

(51.664.010)

(129.718.144)

-

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale

06

(50.541)

(10.095)

+

Încasări din vânzarea de acțiuni și imobilizări financiare

07

93.045.167

39.642.217

+

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale

08

-

-

+

Dobânzi încasate

09

2.359.291

3.773.973

+

Dividende încasate

10

8.158.965

8.746.836

-

Alte plăți din activitatea de investiții

11

(170.804)

(1.034.474)

+

Alte încasări din activitatea de investiții

12

1.350.883

1.481.006

Numerar net din/(utilizat în) activități de investiție

13

53.028.951

(77.118.681)

C

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

-

Dividende plătite

14

(2.535.448)

(3.247.252)

Numerar net utilizat în activități de finanțare

15

(2.535.448)

(3.247.252)

Creșterea/(scăderea) netă a trezoreriei și a
echivalentelor de numerar (A+B+C)

16

26.928.883

(93.720.587)

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei*

17

120.223.325

124.130.913

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei*

18

147.152.208

30.410.326

* numerarul și echivalentele de numerar la începutul și sfârșitul perioadei cuprind numerarul din casierie,
conturile curente la bănci, avansurile de trezorerie precum și investițiile financiare pe termen scurt (depozite
bancare, titluri de stat, obligațiuni) cu scadență reziduală mai mică de trei luni.

Din punct de vedere structural, la nivelul fluxurilor de numerar înregistrate pe primele
șase luni ale anului 2013 se disting următoarele evoluții:
- reducerea semnificativă a necesarului de numerar pentru activități de exploatare
ca efect al scăderii volumului datoriilor exigibile privind impozitul pe profit;
- utilizarea de numerar pentru activități de investiții, ca efect al reducerii volumului
încasărilor din vânzarea de acțiuni și imobilizări financiare și creșterea volumului
plăților pentru achiziții de acțiuni și imobilizări financiare (inclusiv constituirea de
depozite bancare cu scadență reziduală mai mare de 3 luni);
- utilizarea de numerar în activități de finanțare, respectiv plata impozitului pe
dividendele aferente anului 2011, neridicate la 31 decembrie 2012 și plata de
dividende restante.
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Prezentarea situațiilor financiare separate conform IFRS pentru exercițiul 2012
Începând cu data de 28 iunie 2013, SIF Banat-Crișana a pus la dispoziția investitorilor
situațiile financiare separate la 31 decembrie 2012, întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Contabilă adoptate de Uniunea Europeană
însoțite de opinia auditorului financiar KPMG Audit SRL. Aceste situații financiare sunt
disponibile pe site-ul Societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Informații pentru
investitori > Rezultate Financiare.

Situația litigiilor în curs
La data de 30 iunie 2013, Societatea era parte în 96 de litigii aflate pe rolul instanțelor de
judecată. Societatea avea calitate procesuală activă în 54 litigii și calitate procesuală pasivă
în 31 de litigii, iar în 11 litigii avea calitatea de intervenient.
În litigiile în care Societatea are calitatea de reclamant obiectul litigiilor îl reprezintă
anularea/constatarea nulității unor hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor la
societățile din portofoliu sau recuperarea dividendelor neîncasate de la societăți în
funcțiune sau în lichidare.
Obiectul litigiilor în care Societatea are calitatea de pârât îl reprezintă obligarea de a face
ofertă de preluare a SC Argus Constanța SA sau pretenții formulate în temeiul unor acte
juridice încheiate în perioada privatizării.

În data de 8 iulie 2013, SIF Banat–Crișana a primit Avizul nr. A/9/05.07.2013 emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare, privind avizarea modificării Statutului și Contractului de societate ale Societății,
ca urmare a desființării sucursalelor SIF Banat-Crișana din municipiile Bistrița și Satu Mare
conform hotărârii Consiliului de Administrație din 27 mai 2013.
În data de 17 iulie 2013, SIF Banat-Crișana a primit Avizul nr. A/10/16 iulie 2013 emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare, privind avizarea modificărilor intervenite în Reglementările interne ale societății
aprobate de consiliul de administrație în 27 mai 2013.
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