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1. INFORMAȚII GENERALE 

DENUMIRE 
Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în cadrul 

raportului „SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”) 

  
TIP DE SOCIETATE ▪ societate pe acțiuni, persoană juridică română cu capital integral privat 

▪ constituită ca societate de investiții autoadministrată, autorizată de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate Administrator de Fonduri 

de Investiții Alternative (AFIA) - Autorizația nr. 78/09.03.2018 și în calitate de 

fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de 

retail (FIAIR) – Autorizația nr. 130/01.07.2021 

  
CAPITAL SOCIAL ▪ 51.542.236,30 lei - capital social subscris și vărsat 

▪ 515.422.363 acțiuni emise; 507.510.056 în circulație la 31.03.2022 

▪ 0,10 lei pe acțiune valoare nominală 
 

ÎNREGISTRĂRI ▪ Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992 

▪ Cod Unic de Înregistrare 2761040 

▪ Număr Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 

▪ Număr Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 

▪ Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 

 
ACTIVITATE PRINCIPALĂ Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția 

activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul 

principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499. 

Obiectul de activitate al societății constă în: 

a) administrarea portofoliului; 

b) administrarea riscurilor; 

c) alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de 

investiții, permise de legislația în vigoare. 

  
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE Societatea este listată din 1 noiembrie 1999 pe piața reglementată a Bursei de 

Valori București (BVB) - categoria Premium - simbol SIF1  
 
AUDITOR FINANCIAR Deloitte Audit S.R.L. 
 
DEPOZITAR Banca Comercială Română (BCR)  
 
REGISTRUL ACȚIUNILOR ȘI 
ACȚIONARILOR 

Depozitarul Central S.A. București 

 
SEDIUL CENTRAL Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, 310158, România 

TEL +40257 304 438  FAX +40257 250 165   
EMAIL sifbc@sif1.ro  WEB www.sif1.ro 

  
SUCURSALE SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov  
 Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, 020199, București 
 
 

 

 

 

 

 

CONTACT Relația cu Investitorii: email investitori@sif1.ro tel 0257 304 446 
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2. PRINCIPALE INFORMAȚII FINANCIARE ȘI OPERAȚIONALE 
 

PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]   

  31.12.2021 31.03.2022 

Total active, din care  3.607,39 3.450,40 

Total active financiare  3.579,13 3.391,11 

Capitaluri proprii  3.416,13 3.276,41 

Total datorii   191,26 173,99 

 

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]    

  31.03.2021 31.03.2022 

Venituri operaționale  0,87 33,74 

Câștiguri(Pierdere) din investiții  100,84 (63,95) 

Cheltuieli operaționale  5,32 4,67 

Profit/(Pierdere) brut/ă  96,39 (34,88) 

Profit/(Pierdere) net/ă  94,76 (36,25) 

 

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET  

  31.12.2021 31.03.2022 

Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei)  2,5400 2,3200 

Valoare activ net* / acțiune (lei)  6,7170 6,4448 

Activ net contabil / acțiune (lei)  6,7311 6,4558 

Valoare nominală a acțiunii (lei)  0,1 0,1 

Număr total de acțiuni emise  515.422.363 515.422.363 

Număr acțiuni în circulație**  507.510.056 507.510.056 

* calculată conform reglementărilor ASF 

** numărul de acțiuni determinat având în vedere și acțiunile proprii răscumpărate de Societate 

 

DATE OPERAȚIONALE    

  31.12.2021 31.03.2022 

Număr angajați permanenți  33 31 

Număr sucursale  1 1 

 

 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31 martie 2022 

  număr acționari dețineri 

Persoane fizice române  5.741.246 39,97% 

Persoane fizice nerezidente  2.103 0,35% 

Persoane juridice române  115 38,40% 

SIF Banat-Crișana*  1 1,54% 

Persoane juridice nerezidente  24 19,74% 

TOTAL  5.743.489 100% 
* acțiuni proprii răscumpărate în 2021 
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3. PORTOFOLIUL LA 31 MARTIE 2022 

Obiectivul și politica de investiții 

Strategia investițională a SIF Banat-Crișana pe termen lung urmărește maximizarea performanțelor 

portofoliului în vederea creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții. 

Obiectivul financiar este fructificarea unui randament agregat al portofoliului generat din câștig de 

dividend și câștig de capital.  

SIF Banat-Crișana are ca obiectiv investițional administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de 

active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe 

termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor 

randamente cât mai ridicate ale capitalului investit. 

Alocările strategice pe clase de active și în interiorul fiecărei clase se bazează pe evaluări ale 

atractivității individuale a oportunităților de investiții, în condițiile mediului macroeconomic și de piață 

existente la momentul respectiv. 

Investițiile SIF Banat-Crișana, în calitate de FIAIR, se efectuează exclusiv în activele și în limitele 

reglementate prin Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative. 

Investițiile se efectuează pe o perioadă determinată de timp, sub o monitorizare și un control adecvat 

al riscurilor, în vederea asigurării unui echilibru constant între risc și profitul așteptat. Procesul de 

luare a deciziilor investiționale este formalizat prin proceduri interne și nivele de competențe 

aprobate de Consiliul de Administrație al societății. 

Societatea aplică o strategie de ieșire adaptată specificului fiecărei investiții în parte, definită pe baza: 

strategiei aplicate; obiectivelor investiționale; condițiilor (declanșatorii ale) tranzacției de ieșire.  

Executarea diferitelor strategii de ieșire este adaptată și corelată cu o serie de factori interni și externi, 

cum ar fi: perspectivele economice generale; evoluția piețelor financiare; lichiditatea titlurilor listate 

și volumele de tranzacționare zilnice; regionalitatea afacerilor mici; bariere de acces (interes), în 

funcție de structura acționariatului; necesarul de lichidități al SIF Banat-Crișana. 

La data de 31 martie 2022, SIF Banat–Crișana administrează un portofoliu complex de instrumente 

financiare, constituit din: (i) instrumente de capitaluri: acțiuni listate, acțiuni nelistate; (ii) instrumente 

de datorie: obligațiuni corporative, depozite bancare, unități de fond emise de FIA. 

Direcții de acțiune în administrarea portofoliului: 

 constituirea unui portofoliu divers de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de 

risc asumat; 

 creșterea continuă a calității portofoliului,  ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de 

generare constantă de venituri; 

 gestionarea și dezvoltarea portofoliul astfel încât să se adapteze profilului global de risc; 

 diversificarea canalelor de venit pentru o adaptabilitate ridicată necesară perioadelor volatile; 

 asigurarea unui nivel de lichiditate suficient care sa permită realizarea investițiilor dorite și 

acoperirea cheltuielilor operaționale; 

 îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă. 

 

În procesul investițional, SIF Banat-Crișana recunoaște că provocările globale de durabilitate, inclusiv 

schimbările climatice, deficitul de resurse și drepturile omului sunt de o importanță critică și trebuie 

abordate. În acest sens, pentru a oferi valoare pe termen lung investițiilor efectuate, SIF Banat-Crișana 
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analizează riscul de durabilitate al emitenților cu privire la criteriile aplicate pentru a determina dacă 

o activitate economică se califică drept durabilă și contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de durabilitate.  

Atât Politica privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind 

investițiile  precum și Declarația elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) din Regulamentul 

(UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile 

privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare sunt disponibile pentru consultare pe pagina de 

internet a societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Guvernanță Corporativă. 

Valoarea activului net 

Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 3.270,80 milioane lei la 31 martie 2022, cu 

4,05% sub valoarea de 3.408,92 milioane lei înregistrată la 31 decembrie 2021 și cu 6,12% peste 

valoarea la martie 2021. Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost de 6,4448 lei la 31 martie 

2022 (31 decembrie 2021: 6,7170 lei și 31 martie 2021: 5,9899 lei).   

 

 

Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana și certificate de către depozitarul 

activelor - Banca Comercială Română (BCR).  

Pe întreg parcursul primului trimestru 2022, evaluarea activelor pentru calculul activului net s-a 

realizat în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(Regulamentul nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare și  Regulamentul nr. 10/2015).  

Începând cu 1 iulie 2021, data autorizării SIF Banat-Crișana ca fond de investiții alternative destinat 

investitorilor de retail (FIAIR), calculul valorii activului net se efectuează în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și ale Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea 

fondurilor de investiții alternative cu modificările și completările ulterioare. De la această dată, 

formatele de raportare privind situația activelor și datoriilor, respectiv situația detaliată a investițiilor, 

aferente perioadei de raportare respectă conținutul stabilit în anexele nr. 10 și 11  la Regulamentul ASF 

nr. 7/2020.   

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la data de 31 martie 2022, întocmită în conformitate 

cu anexa 10 la Regulamentul nr. 7/2020, este anexată prezentului raport. 

Rapoartele lunare privind VAN s-au comunicat către Bursa de Valori București și Autoritatea de 

Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, fiind publicate pe pagina 

de internet a SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, în termenele legale. 
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Metodologia de calcul a valorii activului net  

În perioada de raportare, calculul activului net s-a efectuat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122) modificat și completat prin Regulamentele ASF nr. 

2/2018 și nr. 20/2020 și prevederile Regulamentului ASF nr. 10/2015. 

Potrivit acestor reglementări:   

- Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de 

tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate 

inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau 

nemembru, sunt evaluate:  

a) La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 

furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele 

alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se 

efectuează calculul; 

b) Prin excepție de la prevederile de la litera a) de mai sus, în cazul societăților pe acțiuni admise 

la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare 

cu o lichiditate considerată de SIF Banat-Crișana, în baza unei judecăți de valoare prudențiale 

referitoare la piața activă definită de Standardul internațional de raportare financiară 13 - 

Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare 

prin marcare la piață, acțiunile societăților respective sunt evaluate în activul SIF Banat-Crișana în 

conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. 

Pe parcursul T1 2022, această metodă de evaluare s-a aplicat în cazul următoarelor companii din 

portofoliu: SIF Imobiliare PLC (SIFI), SIF Hoteluri SA (CAOR) și IAMU SA (IAMU).  

- Valorile mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau netranzacționate în 

ultimele 30 de zile de tranzacționare 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. 

- În cazul societăților pe acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau 

sistem alternativ, în care SIF Banat-Crișana deține peste 33% din capitalul social, acțiunile respective 

sunt evaluate în activul net al SIF Banat-Crișana exclusiv în conformitate cu standardele 

internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual. Aceste societăți 

sunt prezentate într-o anexă distinctă în cadrul Situației detaliate a portofoliului.    

- Instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a 

dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării 

plasamentului.  

- Acțiunile societăților aflate în procedură de insolvență, lichidare judiciară sau de reorganizare sunt 

evaluate la valoare zero până la finalizarea procedurii. 

- Valorile elementelor non-portofoliu luate în calculul activului net sunt în conformitate cu 

Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”). 

Metodele de evaluare utilizate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliul societății sunt 

prezentate pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro,  în cadrul documentelor de funcționare ca 

FIAIR și anume: Prospectul simplificat, respectiv Regulile fondului, din secțiunea Guvernanță 

Corporativă › FIAIR , precum și  în secțiunea  Investiții › Activul net › Metode de evaluare a activelor. 

Structura portofoliului 

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în condițiile 

prudențiale reglementate. 
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Limitele și restricțiile investiționale incidente operațiunilor derulate de SIF Banat-Crișana pe parcursul 

trimestrului I 2022 au respectat dispozițiile legale aplicabile, instituite prin Legea nr. 243/2019 privind 

reglementarea fondurilor de investiții alternative, având în vedere că în conformitate cu prevederile 

acestei legi SIF Banat-Crișana se clasifică ca Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, 

destinat investitorilor de retail (FIAIR). 

Pe parcursul T1 2022 nu au fost înregistrate încălcări ale limitelor investiționale prudențiale 

reglementate. 

Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 31 martie 2022, întocmită în conformitate 

cu anexa 11 din Regulamentul nr. 7/2020, este anexată prezentului raport.  

Valoarea totală a activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 31 martie 2022 este de 3.445 milioane 

lei, cu 4,32% sub valoarea la 31 decembrie 2021 când s-a situat la 3.600 milioane lei. 

Valoarea portofoliului de acțiuni (deținut în companii listate și nelistate) reprezenta 82,72% din totalul 

activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 31 martie 2022, cifrându-se la 2.849,41 milioane lei. La 

finalul T1 2022, SIF Banat-Crișana deținea participații majoritare - peste 50% din capitalul social al 

emitentului – în 13 companii, cu o valoare însumată de 1.054 milioane lei, reprezentând 37% din 

portofoliul de acțiuni.  

 

 

 

-- 

 

 

69,2%

13,5%

10,8%

1,2%
3,6%

1,6%

ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 31 martie 2022

categorii de active (pondere în total active)

total active administrate 

3.445 mRON 

■ acțiuni listate 

în valoare de 2.383,29 mRON 

(31.12.2021: 2.328,99 mRON) 

■ acțiuni nelistate  

în valoare de 466,12 mRON 

(31.12.2021: 466,21 mRON) 

■ unități de fond nelistate  

în valoare de 371,13 mRON 

(31.12.2021: 369,18 mRON) 

■ obligațiuni corporative  

în valoare de 42,49 mRON 

(31.12.2021: 42,38 mRON) 

■ depozite bancare + disponibil  

în valoare de 125,07 mRON 

(31.12.2021: 339,36 mRON) 

■ creanțe și alte active 

în valoare de 56,69 mRON 

(31.12.2021: 54,07 mRON)   

Notă:  valori calculate la 31 martie 2022, respectiv 31 decembrie 2021 

conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018  
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50%

24%

9%
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3%

3%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe sectoare

valoarea portofoliului 

2.849 mRON

44%

10%
9%

37%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe categorii de dețineri

94 de emitenți

2.849 mRON

■ financiar - bancar  

dețineri în 13 emitenți, în valoare de 1.430,18 mRON 

(31.12.2021: 1.411,53 mRON) 

■ comerț - imobiliare 

dețineri în 12 emitenți, în valoare de 672,94 mRON 

(31.12.2021: 672,83 mRON) 

■ farmaceutice 

dețineri în 2 emitenți în valoare de 265,58 mRON 

(31.12.2021: 310,57 mRON) 

■ celuloză și hârtie 

dețineri în 4 emitenți, în valoare de 159,70 mRON 

(31.12.2021: 154,97 mRON) 

■ energie - utilități  

dețineri în 6 emitenți, în valoare de 136,35 mRON 

(31.12.2021: 79,31 mRON) 

■ industria ospitalității (hoteluri și restaurante) 

dețineri în 4 emitenți în valoare de 97,88 mRON 

(31.12.2021: 97,65 mRON) 

■ alte industrii și activități 

dețineri în 53 de emitenți, în valoare de 86,78 mRON 

(31.12.2021: 68,34 mRON)  

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul 

de acțiuni, valori calculate la 31 martie 2022, respectiv 31 decembrie 2021, 

conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018 

 

  
■ până la 5% 
dețineri în 29 de emitenți 

valoare totală 1.249,69 mRON (31.12.2021: 1.289,29 mRON) 

■ 5-33% 
dețineri în 49 de emitenți  

valoare totală 287,94 mRON (31.12.2021: 154,67 mRON) 

■ 33-50% 
dețineri în 3 emitenți 

valoare totală 257,81 mRON (31.12.2021: 301,99 mRON) 

■ peste 50% 
dețineri majoritare în 13 emitenți  

valoare totală 1.053,97 mRON (31.12.2021: 1.049,23 mRON) 

 

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de 

acțiuni, valori calculate la 31 martie 2022, respectiv 31 decembrie 2021, conform 

Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018 
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 TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANA la 31 martie 2022 

 Emitent (simbol bursier) Domeniu de activitate Deținere Valoare* [lei] 
% din 

VAN 

1 Banca Transilvania (TLV) financiar-bancar 4,78%           735.625.674  22,49% 

2 SIF Imobiliare Plc (SIFI) imobiliare 99,99%           346.555.946  10,60% 

3 Biofarm (BIO) ind. farmaceutică 36,75%           257.812.770  7,88% 

4 SIF1 IMGB imobiliare 99,92%           241.615.614  7,39% 

5 BRD Groupe Société Générale (BRD) financiar-bancar 1,95%           237.998.888  7,28% 

6 Erste Group Bank AG (EBS) financiar-bancar 0,23%           163.682.994  5,00% 

7 Vrancart (VNC) ind. celulozei și hârtiei 75,36%           159.618.468  4,88% 

8 SIF Muntenia (SIF4) financiar (FIA) 14,92%           135.212.234  4,13% 

9 OMV Petrom (SNP) energie-utilități 0,35%             92.056.926  2,81% 

10 SAI Muntenia Invest financiar (AFIA) 99,98%             88.812.234  2,72% 

TOTAL        2.458.991.748  75,18% 

* calculată conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), nr. 10/2015 și nr. 7/2020 

 

 

   

84%16%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - în funcție de lichiditate

94 de emitenți 

2.849 mRON 

■ societăți listate 
2.383,28 mRON (31.12.2021: 2.328,99 mRON) valoare deținerilor în 32 de emitenți 

(31.12.2021: 34) 

■ societăți nelistate 
466,12 mRON (31.12.2021: 466,21 mRON) valoarea deținerilor în 62 de emitenți 

(31.12.2021: 64) 

 

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, 

valori calculate la 31 martie 2022, respectiv 31 decembrie 2021, conform Regulamentelor 

ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018 

 

 

 

 

82%18%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - expunere geografică

■ România 
2.339,17 mRON (31.12.2021: 2.244,03 mRON) valoarea deținerilor în 92 de emitenți 

(31.12.2021: 96) 

■ piețe externe 
510,24 mRON (31.12.2021: 551,16 mRON) valoarea deținerilor în 2 emitenți 

(31.12.2021: 2): Austria (1 emitent – Erste Bank), Cipru (1 emitent– SIF Imobiliare)  

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de 

acțiuni, valori calculate la 31 martie 2022, respectiv 31 decembrie 2021, conform 

Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018 

 

 

94 de emitenți 

2.849 mRON 
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4. ACȚIUNILE EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA 

CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA 
Număr total de acțiuni emise (31 martie 2022) 515.422.363 

Număr de acțiuni în circulație (31 martie 2022) 507.510.056 

Valoare nominală 0,1000 lei /acțiune 

Tipul acțiunilor comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile 

Piața de tranzacționare   
Piața reglementată la vedere a Bursei de Valori București 
(BVB), categoria Premium, listată din noiembrie 1999 

Loc de tranzacționare (MIC) XBSE 

Simbol BVB SIF1  

Cod ISIN ROSIFAACNOR2 

Identificator internațional Bloomberg BBGID: BBG000BMN388 (SIF1:RO) 

Reuters SIF1.BX 

Indici care conțin acțiunea SIF1 Indicii BVB: BET-FI | BET-XT | BET-XT-TR | BET-BK | BET-XT-TRN 

Acțiunile SIF1 la BVB 

Lichiditatea titlului SIF1 a fost mai ridicată față de perioada similară a anului 2021, în trimestrul 1 2022 

tranzacționându-se în total  10.519.720 de acțiuni, reprezentând 2,073% din totalul titlurilor emise, 

valoarea totală a acțiunilor tranzacționate a fost de  25.562.194 de lei.  

Pe piața „DEAL” a fost derulată o tranzacție cu 2,58 milioane acțiuni în valoare de 6,46 milioane lei. 

Din cele 63 zile de tranzacționare 22 zile au fost cu variații pozitive (maxim +10,33% în data de 8 martie) 

și 28 zile cu variații negative (minim –6,64% în data de 24 februarie)   

Prețul de închidere maxim la care a fost tranzacționat titlul SIF1 în T1 2022 a fost de 2,5400 lei pe 

acțiune, în ședința din 4 ianuarie, iar prețul de închidere minim a fost de 2,1000 lei pe acțiune, în 

ședința din 4 martie, plaja de tranzacționare între maximul și minimul perioadei fiind de 21%. Prețul 

mediu al perioadei a fost de 2,4299 lei pentru o acțiune.  

În trimestrul I 2022 tranzacționarea acțiunilor SIF1 a corespuns tendinței de scădere a burselor 

cauzată de criza energetică și războiul ruso-ucrainean, volumul mediu zilnic de 167 mii acțiuni a fost 

mai ridicat față de cel tranzacționat pe întregul an 2021. Scăderea prețului SIF1 a fost de 7,57% YtD, a 

indicelui BET-FI a fost de 3,02% iar a indicelui BET-BK a fost de 5,262%.  

La 31 martie 2022 capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 1.195,78 milioane lei, calculată la prețul 

de închidere.  

 

EVOLUȚIA COTAȚIEI SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN IANUARIE - MARTIE 2022 
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PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMUL TRANZACȚIONAT ÎN IANUARIE - MARTIE 2022 

 
 

 
 

 

La 31 martie 2022, SIF Banat-Crișana avea 5.743.489 de acționari, conform datelor raportate de 

Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor. SIF Banat-Crișana 

deține 7.912.307 acțiuni proprii, dobândite în cadrul ofertei publice de cumpărare derulate în 

perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021 derulată în baza programelor de răscumpărare 

aprobate de AGEA din 27 aprilie 2020 și 2 noiembrie 2020. 
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STRUCTURA ACȚIONARIATULUI 

în funcție de deținerile la 31 martie 2022

■ 39,97% 
persoane fizice române 

(5.741.246 de acționari) 

■ 38,40% 
persoane juridice române 

(115 acționari) 

■ 1,54% 
SIF Banat-Crișana 
(societatea deține 7.912.307 

acțiuni proprii) 

 

 

 

■ 0,35% 
persoane fizice nerezidente 

(2.103 acționari) 

■ 19,74% 

persoane juridice nerezidente 

(24 de acționari) 

 

 

 

5.743.489 
de acționari 

 

valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare  

5.553.251 
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE 

Sistemul de administrare a riscurilor 

SIF Banat-Crișana recunoaște expunerile sale la riscurile rezultate din operațiunile zilnice, precum și 

din realizarea obiectivelor sale strategice. În acest context, politica SIF Banat-Crișana privind 

administrarea riscurilor semnificative asigură cadrul pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și 

controlul acestor riscuri, în vederea menținerii lor la niveluri acceptabile în funcție de apetitul la risc 

al Societății și de capacitatea ei de a acoperi, absorbi sau diminua aceste riscuri. 

Politica de administrare a riscurilor semnificative ale SIF Banat Crișana S.A. cuprinde toate 

elementele necesare operațiunilor de administrare a riscurilor asociate fiecărei poziții de investiții 

privind identificarea, evaluarea, administrarea și monitorizarea acestora în mod corespunzător, 

inclusiv prin utilizarea unor proceduri adecvate de simulări de criză. Societatea a implementat o 

procedură documentată de verificare prealabilă efectuării investițiilor, care urmărește dacă procesul de 

investire/dezinvestire se desfășoară conform strategiei de investiții, obiectivelor și profilului de risc 

asumat.  

Profilul de risc și limitele de risc 

Prin natura obiectului de activitate, Societatea este expusă atât la riscuri asociate instrumentelor 

financiare și ale piețelor pe care are expunere, precum și la anumite riscuri operaționale, acestea 

putându-se materializa în pierderi de capital sau în performanțe investiționale scăzute în raport cu 

riscurile asumate. 

Strategia de administrare a riscurilor semnificative asumată de Consiliul de Administrație este bazată 

pe obiectivele privind administrarea riscurilor și urmărește trei parametrii: apetitul la risc, profilul de 

risc și toleranța la risc. 

Apetitul la risc  

Potrivit Politicii de administrare a riscurilor semnificative Consiliul de administrație al SIF Banat-

Crișana și-a asumat un apetit la risc mediu. Acest nivel reprezentând nivelul riscului pe care Societatea 

îl acceptă pentru expunerile noi, suplimentar față de riscul provenind din expuneri existente în 

portofoliul său. 

Acest obiectiv are în vedere faptul că, în condiții de dificultăți economice, Societatea va accepta în mod 

obiectiv un nivel de risc mai ridicat provenind din expunerile existente ale portofoliului Societății, dar 

va lua toate măsurile necesare pentru reducerea apetitului la risc pentru expunerile noi (viitoare). 

Apetitul de risc al firmei se conectează în mod clar la strategia generală de afaceri și la planul de 

activitate. 

Profilul de risc reprezintă totalitatea riscurilor la care se estimează că este expusă Societatea funcție 

de obiectivele strategice și de apetitul la risc definit. Prin administrarea riscurilor, profilul de risc nu 

este considerat ca fiind o măsură statică, ci o evaluare dinamică a riscurilor în evoluție, la o frecvență 

predeterminată care să protejeze cât mai solid portofoliul investițional expus la risc al Societății. 

Profilul de risc are rolul de a determina dimensiunea fiecărui risc semnificativ și a nivelului general de 

risc, pe baza unor indicatori relevanți, calitativi și cantitativi.  

Consiliului de Administrație a aprobat încadrarea riscului global al Societății la nivel MEDIU, 

corespunzător unui apetit la risc de nivel mediu. 

Politica de administrare a riscului se bazează un sistem de limite folosite pentru monitorizarea și 

controlul riscurilor semnificative, conform profilului de risc și strategiei de investiții aprobate. 

Profilul de risc se evaluează anual și este monitorizat în raport cu obiectivele privind nivelul de risc 

stabilit. În funcție de evoluția profilului de risc în raport cu aceste obiective, precum și de dimensiunea 

temporală a unei anumite evoluții se pot dispune măsuri de corectare sau control al factorilor de risc. 
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Evaluarea profilului global de risc și stabilirea limitelor de risc s-a realizat pe baza informațiilor 

cuprinse în rapoartele de risc periodice și a testelor de stres. Suplimentar au fost realizate evaluări și 

la alte date intermediare, atunci când au fost constatate fluctuații mari ale VAN-ului SIF Banat-Crișana.  

Obiectivele compartimentului Managementul Riscului pentru anul 2022 au în vedere atât 

identificarea unor situații generatoare de riscuri în activitatea asociată administrării portofoliului SIF 

Banat-Crișana și a riscurilor secundare acesteia, cât și evaluarea riscurilor cu respectarea riguroasă a 

reglementărilor specifice domeniului de activitate (atât locale cât și directivele și regulamentele 

europene) și adecvarea procedurilor de lucru la noile reglementări cu privire la activitatea AFIA/FIA. 

Principalele riscuri la care este expusă Societatea 

Cele mai importante riscuri financiare la care este expusă Societatea sunt riscul de piață, riscul de 

lichiditate, riscul de credit și contrapartidă, riscul operațional, alte riscuri (reputațional, 

strategic, de reglementare, aferent impozitării și mediului de afaceri). 

În analiza riscurilor și a potențialului de materializare al acestora, toate participațiile semnificative ale 

Societății au fost structurate după portofolii relevante de instrumente financiare în 3 clase de 

instrumente astfel: (i) instrumente de capitaluri: acțiuni cotate, acțiuni necotate; (ii) instrumente de 

datorie: obligațiuni guvernamentale, obligațiuni municipale, obligațiuni corporative, depozite bancare 

(plasamente), unități de fond emise de FIA, (iii) instrumente derivate cu scopul reducerii / acoperirii / 

administrării riscului (nu sunt deținute în portofoliu la 31 martie 2022). 

Pentru riscurile asociate fiecărei clase de instrumente menționate, se aplică regulile de identificare, 

evaluare și monitorizare descrise în procedurile de risc specifice aprobate.  

a) Riscul de piață  

Societatea este expusă riscului ca valoarea justă a instrumentelor financiare deținute să fluctueze ca 

rezultat al schimbărilor în prețurile pieței cauzate fie de factori specifici activității emitenților fie de 

factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.   

Cele patru subcategorii de risc de piață specifice portofoliilor de instrumente financiare, sunt: riscul 

de preț/poziție, riscul de volatilitate a ratei dobânzii, riscul valutar și riscul de concentrare. 

Riscul portofoliului PROXI-85, referință pentru riscul de preț la nivelul portofoliului de acțiuni 

tranzacționate, este analizat în comparație cu riscul total al indicelui BET-BK ca o previziune în viitor a 

volatilităților. Indicatorul de risc utilizat, valoarea la risc VaR (99%, 1M), este monitorizat atât pentru 

portofoliu, pentru o referință (benchmark – indicele BET-BK) sau portofoliu activ / diferență. 

La 31.03.2022 VaR pentru portofoliul PROXI-85 a fost de 12,55% din valoare de piață de 2.044,78 

milioane lei. Tracking-error, care indică gestiunea activă și reprezintă riscul pentru partea din portofoliu 

PROXI-85 diferită de indicele de referință BET-BK, a fost de 6,07% iar Expected shortfall (Conditional 

VaR), care indică pierderea potențială a portofoliului în cazuri extreme de depășire a nivelului de 

încredere de 99%, a fost de 15,63%, în creștere față de datele la sfârșitul anului 2021.  

În privința instrumentelor financiare purtătoare de dobândă, politica Societății este să investească în 

instrumente financiare în general pe termen scurt, reducând astfel parțial atât riscul de fluctuație, cât 

și riscul diferențelor de scadență (Societatea neavând datorii cu maturități de peste 1 an).  

Doar o pondere redusă din activul net (1,23%) este plasată în obligațiuni corporative ale căror rate de 

dobândă este puțin probabil să varieze semnificativ. Astfel, Societatea este supusă unei expuneri 

limitate la variațiile valorii juste sau a fluxurilor viitoare de numerar datorate fluctuațiilor nivelelor 

predominante ale ratelor dobânzii din piață.  

Societatea nu a utilizat instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile 

dobânzii. 
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Sunt supuse riscului valutar instrumentele financiare denominate în euro: acțiuni și obligațiuni 

corporative, precum și instrumentele monetare: depozite și conturi curente. Sumele reprezentând 

soldul conturilor curente deschise în alte valute decât EURO (GBP și USD) sunt de nivelul miilor de lei, 

nerelevante pentru analiza de risc valutar. 

Societatea a efectuat tranzacții în trimestrul I 2022 atât în moneda românească (Leul), cât și în valută 

(Euro), moneda românească a fluctuat comparativ cu monedele străine, valoarea medie a cursului 

EURRON pentru trimestrul I 2022 fiind de 4,9375 față de media anului 2021 de 4,9208. Valoarea 

expunerii portofoliului Societății la riscul valutar reprezintă o pondere de 9,48% din total active la 

martie 2022. Expunerea a scăzut față de finalul anului 2021, sumele fiind utilizate la achiziția de 

acțiuni. 

Societatea nu a efectuat nicio tranzacție cu instrumente derivate pe cursul de schimb în cursul 

exercițiului financiar prezentat.  

Politica Societății de diversificare a expunerilor se aplică asupra structurii portofoliului, asupra 

structurii modelului de afaceri, precum și asupra structurii expunerilor la riscurile financiare. Această 

politică de diversificare implică: diversificarea portofoliului prin evitarea expunerii excesive față de un 

debitor, emitent, țară sau regiune geografică; diversificarea structurii planului de afaceri urmărește la 

nivelul Societății evitarea expunerii excesive față de o anumită linie de afaceri/sector de activitate; 

diversificarea structurii riscurilor financiare are în vedere evitarea expunerii excesive față de un 

anumit tip de risc financiar. 

Prin specificul și istoricul portofoliului, expunerea pe sectorul bancar rămâne importantă, emitenții 

din sectorul bancar și instrumentele financiare emise (instrumente de capital, depozite și conturi 

curente) au o pondere de 37,33% în TA la 31.03.2022. Scăderea expunerii se datorează în principal 

scăderii prețurilor acțiunilor bancare cotate (TLV, EBS și BRD) și programului de investiții derulat în 

primul trimestru. Băncile sunt cele mai expuse riscului sistemic și de contagiune în situații de criză, un 

aspect pozitiv al acestor dețineri este caracterul lichid al investiției. 

b) Riscul de lichiditate  

Societatea menține cu atenție un nivel de lichiditate adecvat obligațiilor sale suport, pe baza unei 

evaluări a lichidității relative a activelor pe piață, ținând atent seama de perioada necesară pentru 

lichidare și de prețul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum și de 

sensibilitatea lor la riscurile de piață sau la alți factori de piață. 

În procesul de administrare a riscului se analizează distinct lichiditatea portofoliului de instrumente 

financiare de riscul de lichiditate aferent obligațiilor de plată al Societății. 

Riscul de lichiditate aferent obligațiilor de plată ale societății este foarte redus, datoriile curente 

putând fi acoperite imediat de soldul conturilor curente și depozitele plasate pe termene scurte. 

Indicatorul de lichiditate (LCR) este de 16,71, calculat la valoarea activelor cu lichiditate ridicată. 

Societatea monitorizează sistematic profilul de lichiditate al activelor, având în vedere contribuția 

marginală a fiecărui activ care poate avea un impact semnificativ asupra lichidității, precum și pasivele 

și angajamentele semnificative, contingente sau de altă natură, pe care Societatea le poate avea în 

raport cu obligațiile sale suport.  

Valoarea activelor cu o perioadă de lichidare pe intervalele scurte până în 30 zile a scăzut la 8,48% din 

TA (de la 11,88% din TA la dec. 2021), scăderea se datorează în principal scăderii prețurilor acțiunilor 

bancare cotate (EBS) și programului de investiții derulat în primul trimestru. Activele cu o perioadă de 

lichidare în intervalul de peste 365 zile au scăzut la 58,79% din TA (de la 83,88% din TA la dec. 2021) 

datorită încadrării expunerii pe TLV în alt interval de lichidare (353 zile). 

Societatea are implementate proceduri și politici care instituie măsuri adecvate de măsurare a 

lichidității în vederea evaluării riscurilor cantitative și calitative ale pozițiilor și ale investițiilor 

preconizate care au un impact semnificativ asupra profilului de lichiditate al portofoliului de active, 
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pentru a permite măsurarea în mod corespunzător a efectelor acestora asupra profilului global de 

lichiditate, inclusiv prin simularea situațiilor de criză de lichiditate (LST).  

Bufferul de lichiditate a fost de 8,70% din TA cu limită la nivelul de minim 7% din totalul activelor. 

Pentru limitarea / evitarea riscului de lichiditate, Societatea monitorizează sistematic profilul de 

lichiditate al activelor și pasivelor și va adopta în permanență o politică prudențială privind ieșirile de 

numerar. 

c) Riscul de credit  

Societatea este expusă riscului de credit și contraparte ca urmare a investițiilor realizate în obligațiuni 

emise de societăți comerciale, a conturilor curente și depozitelor bancare și a altor creanțe.   

Numerarul deținut de Societate, care nu este investit în companiile din portofoliu sau în titluri de stat, 

poate fi plasat în depozite bancare pe termen scurt. Riscul de credit este de asemenea diminuat și 

prin plasarea disponibilităților bănești ale Societății în mai multe bănci. În trimestrul I 2022 depozitele 

bancare au fost constituite la primele instituții bancare din sistem, cu rating similar sau apropiat de 

ratingul de țară. 

Administrarea riscului de credit se realizează prin monitorizarea îndeaproape și în mod constant a 

expunerilor la riscul de credit astfel încât Societatea să nu sufere pierderi ca urmare a concentrației 

creditului într-un anumit sector sau domeniu de activitate.  

Diversificarea expunerilor la nivelul sectorului bancar, prin plasamentele în depozite în moneda euro 

pe termen scurt și mediu, poate fi benefică pentru protecția împotriva unor comisioane și dobânzi 

negative practicate de cele mai mari bănci românești și protecția împotriva unei inflații în creștere. 

Evaluarea indicatorilor de risc de credit al contrapărții funcție de expunerea pe emitenți necotați sau 

fără rating și funcție de expunerea pe sectoare de activitate duce la concluzia că aceștia se încadrează 

în limitele de risc aprobate pentru un apetit de risc mediu. 

Societatea nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare derivate (cotate sau OTC) astfel că nu 

este supusă riscului de contrapartidă. 

d) Riscul operațional  

Obiectivul Societății de a gestiona riscul operațional astfel încât să conducă la limitarea pierderilor 

financiare, de a nu-și leza reputația, de a-și atinge obiectivul investițional și de a genera beneficii 

pentru investitori a fost îndeplinit pe întreg parcursul anului.  

Limitele de risc pentru subcategoriile de risc operațional (juridic, profesional, proces/model și asociat 

activităților externalizate) sunt stabilite ca urmare a evaluării indicatorului de risc (KRI), apetitul la 

riscul operațional fiind mediu.  

În trimestrul I 2022 nu au fost înregistrate incidente de natura riscului operațional generate de 

sistemele informatice. Toate sistemele informatice importante respectă cerințele art. 16. din Norma 

ASF nr. 4 / 2018, asigurând integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor în 

concordanță cu categoria de risc a sistemului informatic important definită intern. 

Alte evenimente de risc operațional de natura raportărilor necorespunzătoare au fost tolerate 

datorită unor valori scăzute a probabilității de apariție și a coeficientului de impact, pierderea 

înregistrată având o valoare sub pragul de semnificație de 10.000 lei. Măsurile de protecție și control 

au condus la un risc inerent tolerabil.  

Riscul de spălarea banilor și finanțarea terorismului (SB/FT) 

Societatea se asigură că ia măsurile corespunzătoare pentru identificarea și evaluarea riscurilor 

referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, luând în considerare factorii de risc, inclusiv 

cei referitori la clienți, țări sau zone geografice, produse, servicii, tranzacții sau canale de distribuție, 

proporționale cu natura și dimensiunea activității sale. Evaluarea riscurilor SB/FT asociate clientelei 
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SIF Banat-Crișana se realizează atât la inițierea unei relații de afaceri cât și ulterior tranzacției, dacă pe 

parcursul acesteia se modifică unul din factorii de risc.  

În urma evaluării riscurilor SB/FT pentru trimestrul I  2022 a rezultat că toți partenerii de afaceri au un 

risc inerent scăzut. Au fost aplicate măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei și de monitorizare 

normală a relației de afaceri. Riscul rezidual total rămas după ce controalele interne au fost aplicate 

riscului inerent duce la concluzia că expunerea SIF Banat-Crișana la riscul de SB/FT este scăzut. 

e) Alte riscuri la care este supusă Societatea  

Evaluarea internă a altor tipuri de riscuri neincluse în categoriile principale (piață, credit, lichiditate, 

operațional) constă în aprecierea calitativă a acestora funcție de impactul pe care l-ar putea provoca 

asupra veniturilor, cheltuielilor și valorii activelor Societății. 

Din perspectiva managementului riscurilor, riscul reputațional poate fi împărțit în doua clase 

importante: (i) convingerea că Societatea își va îndeplini promisiunile față de acționari și investitori; (ii) 

convingerea că Societatea își desfășoară afacerile în mod corect și urmează practicile etice.  

În ceea ce privește gestionarea eficientă a evenimentelor care pot da naștere riscului reputațional, 

compartimentul Managementul Riscului a monitorizat imaginea Societății în mass-media în vederea 

identificării oricăror evenimente/zvonuri care ar putea genera risc reputațional și corelarea acestora 

cu evoluția prețului acțiunilor la BVB. 

Evoluția cotației SIF1 a fost în ton cu evoluția pieței de capital în perioada analizată, volumele 

tranzacționate sunt constante față de perioada anterioară (în 89% din cele 63 zile de tranzacționare 

au fost înregistrate volume de tranzacționare >100K), volumul mediu zilnic tranzacționat în T1 fiind de 

166.980 acțiuni.   

Politica Societății referitoare la riscul strategic se referă la stabilirea de obiective strategice raționale 

pe termen lung, structura de conducere va adopta în permanență o politică prudențială pentru 

limitarea / evitarea riscului strategic și va urmări continuu evoluția pieței în raport cu operațiunile 

bugetate. 

Potrivit metodologiei de evaluare internă, riscul strategic este scăzut pentru Societate.  

Riscul de reglementare (conformitate) este necontrolabil și necuantificabil prin faptul că nu se poate 

anticipa evenimentul declanșator și nici nivelul impactului. Evaluarea riscului de reglementare se 

încadrează în apetitul la risc mediu. Din punct de vedere calitativ, administrarea riscului de 

reglementare s-a realizat prin adaptarea permanentă a politicilor, normelor și procedurilor la 

modificările apărute și prin reducerea sau creșterea nivelului unor activități acolo unde este cazul. 

Riscurile legate de conformare sunt considerate ca o fiind componente ale cadrului de management 

al riscurilor. Funcția de conformitate monitorizează toate aspectele legate de respectarea prevederilor 

legale și de reglementare și furnizează rapoarte către directori în mod regulat, dacă este necesar, în 

cooperare cu funcția de management al riscurilor. 

Riscul aferent impozitării rămâne mediu, interpretarea textelor și implementarea practică a 

procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislația europeană, ar putea varia 

de la entitate la entitate și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție 

diferită față de cea a Societății. 

Riscul aferent mediului de afaceri este ridicat ca urmare a evoluției economiei interne pe termen scurt 

și mediu.  

Nivelul ridicat al gradului de incertitudine în contextul tensiunilor geo-politice din imediata apropiere 

a țării noastre, precum și situația pandemică din China care a impus o perioadă de lockdown severă 

sunt factori cu impact direct asupra economiei mondiale abia revenite pe creștere după doi ani de 

pandemie COVID-19.  
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În previziunile Erste Bank pentru România, inflația poate ajunge la 11,5% până la sfârșitul anului, după 

ce va atinge un vârf în jurul valorii de 12% în iunie, cu inflația de bază convergând la nivelul maxim 

până la sfârșitul anului.  

SIF Banat-Crișana adoptă măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în 

condițiile existente pe piața financiară, prin monitorizarea fluxurilor de numerar și adecvarea 

politicilor investiționale. 

Evitarea riscurilor, atenuarea efectelor acestora sunt asigurate de Societate printr-o politică de 

investiții care respectă regulile prudențiale impuse de prevederile legale și reglementările în vigoare 

aplicabile.  

În trimestrul I 2022 nu au fost sesizate depășiri ale limitelor de risc la nivelul profilului global de risc. 

Ca urmare a acestei evaluări, se constată încadrarea riscurilor analizate în profilul de risc 

global mediu. 

Prin administrarea riscului, atât prin verificarea prealabilă a investițiilor cât și prin monitorizarea 

ex-post, Societatea se asigură că managementul portofoliului se situează în parametrii de risc 

corespunzători. 

Riscul privind depășirea limitelor legale de deținere prudențiale  

Respectarea limitelor de deținere reglementate de autoritatea de supraveghere este una din direcțiile 

de acțiune preponderente pentru administrarea și controlul riscului asociat portofoliului de active. 

Analiza respectării limitelor de deținere se realizează atât lunar, odată cu avizarea rapoartelor privind 

calculul activului net, cât și pe eveniment ca parte a procedurii de verificare prealabilă a investiției. 

În perioada de raportare, în conformitate Politica de administrare a riscurilor investiționale ale SIF 

Banat-Crișana s-a urmărit încadrarea portofoliului în limitele de deținere prevăzute de Legea 24/2017, 

art. 90 alin. (1) privind investițiile cumulate și dispozițiile privind investițiile permise și limitele de 

deținere ale F.I.A.I.R. 

În trimestrul I 2022, portofoliul de active al SIF Banat-Crișana respectă prevederile legale în 

vigoare cu privire la limitele de deținere precizate prin Legea 243/2019 și Legea 24/2017.  

Expunerile mai mari de 10% pe instrumente emise de același emitent sunt la Banca Transilvania 

(prima pondere în TA – 21,35%) și SIF Imobiliare (pondere în TA – 10,06%). Împreună aceste dețineri 

reprezintă o expunere de 33,09% din TA fără să depășească limita superioară de 80%. Grupul SIF1, 

societatea mamă împreună cu filialele sale, reprezintă o deținere de 31,71% din TA, limita legală fiind 

de 40% din totalul activelor. 

Efectul de levier 

Efect de levier presupune orice metodă prin care Societatea mărește expunerea portofoliului pe care 

îl administrează fie prin împrumut de numerar sau valori mobiliare, fie prin poziții de instrumente 

financiare derivate sau prin orice alte mijloace. Efectul de levier se exprimă ca raport între expunerea 

globală a portofoliului de instrumente financiare și valoarea activului net. Calculul expunerii se face 

utilizând metoda brută și metoda angajamentului conform prevederilor Regulamentului UE 231/2013 

art. 7 și art. 8, Anexa I privind „Metode de creștere a expunerii unui FIA” și Anexa II privind „Metodologii 

de conversie pentru instrumentele financiare derivate” și a procedurilor interne aprobate. 

Indicatorul de levier la 31 martie 2022 calculat prin metoda brută este 99,95% (prin excluderea 

numerarului și a echivalentelor de numerar conform cerințelor reglementărilor AFIA) iar prin metoda 

angajamentelor este de 100%. 

Prin politica de investiții pentru anul 2022, Societatea și-a propus să nu utilizeze operațiuni de 

finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și să nu investească în instrumente de tip total return 

swap, definite de Regulamentul UE 2365/2015, iar în procesul de administrare a portofoliului de 
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instrumentele financiare, să nu se utilizeze metode de creștere a expunerii portofoliului, pentru 

încadrarea în profilul de risc mediu asumat. În trimestrul I 2022 Societatea nu a utilizat efectul de 

levier pentru portofoliul administrat, nedeținând instrumente care să genereze un astfel de efect. 
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6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE ÎN TRIMESTRUL I 2022 

Document de informare cu privire la oferirea de acțiuni către membrii structurii de 

conducere  

În data de 25 ianuarie 2022, SIF Banat-Crișana a informat acționarii, prin raportul curent publicat la 

BVB, că în baza hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății din 

11 octombrie 2021 (Hotărârea AGEA nr. 3/11.10.2021, Hotărârea AGEA nr. 4/11.10.2021), Consiliul de 

Administrație al SIF Banat-Crișana a aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 20.01.2022 oferirea cu titlu 

gratuit a unui număr de 880.000 de acțiuni către membrii structurii de conducere (administratori, 

directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan. 

Intrarea în drepturi (transferul acțiunilor) se va face la momentul îndeplinirii condițiilor din Planul de 

tip „Stock Option Plan” și a exercitării de către fiecare beneficiar a opțiunii, după împlinirea unui 

termen de 12 luni de la semnarea acordurilor de plată. 

Documentul de informare cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni către membrii structurii de 

conducere SIF Banat-Crișana, întocmit conform Regulamentului UE nr. 1129/2017 și Regulamentului 

nr. 5/2018, a fost publicat pe site-ul BVB și este disponibil și pe site-ul Societății, la adresa www.sif1.ro, 

în secțiunea Informații pentru investitori. 

Publicarea rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2021  

În 28 februarie 2022, SIF Banat-Crișana a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 

încheiat la 31 decembrie 2021 întocmite în conformitate cu IFRS, prin comunicare în piață (BVB) și 

postare pe pagina de Internet a Societății, la adresa www.sif1.ro. 

 

Metode de evaluare  

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 10/2015 (art.19) și Regulamentului UE 

231/2013 (art. 69-70), în data de 28 februarie 2022, SIF Banat-Crișana a informat investitorii că menține 

politicile și metodele de evaluare utilizate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliul 

societății prezentate pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Investiții › Activul net 

› Metode de evaluare a activelor.  

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana 

din data de 28/29 aprilie 2022 

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunit în ședința din 

data de 21 martie 2022, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală 

ordinară a acționarilor („AGOA”) pentru data de 28/29 aprilie 2022, ora 1000 și adunarea generală 

extraordinară a acționarilor („AGEA”), pentru data de 28/29 aprilie 2022, ora 1200, la sediul societății 

din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. 

Începând cu data de 28 martie 2022 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe 

ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, au fost puse la dispoziția 

acționarilor, fiind publicate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea 

Informații pentru investitori. 

 

 

 

 

http://www.sif1.ro/
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7. POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE LA 31 MARTIE 2022  
 

SIF Banat-Crișana a întocmit raportarea contabilă la 31 martie 2022 în conformitate cu Norma ASF nr. 

39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. 

Raportarea contabilă întocmită la 31 martie 2022 nu a fost auditată de către auditorul financiar, 

nefiind o cerință legală sau statutară.  

Situațiile financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2022 și notele integrale la acestea 

sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului raport. 

În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele la 31 martie 2022: 
 

Situația simplificată a poziției financiare - extras 
 

Situația individuală a poziției financiare - extras   

(toate sumele sunt exprimate in lei) 31/03/2022 31/12/2021 

Numerar și echivalente de numerar         97.010.291  260.126.530 

Depozite bancare         28.075.257  79.232.230 

Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere   1.617.148.411  1.680.415.609 

Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 
  1.648.877.242  1.559.352.399 

Investiții imobiliare și imobilizări corporale          17.387.531  17.518.911 

Alte active         41.899.675  10.740.380 

Total active   3.450.398.407  3.607.386.059 

Datorii        173.990.935  191.259.774 

Capitaluri proprii   3.276.407.472  3.416.126.285 

Total pasive   3.450.398.407  3.607.386.059 

 

Valoarea activelor totale deținute la data de 31 martie 2022 a fost de 3.450,4 milioane lei, în scădere 

cu 4,4% față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2021. 

Principalele elemente patrimoniale au evoluat față de începutul perioadei astfel: 

- Numerarul și echivalentele de numerar și Depozite bancare sunt în scădere cu 214,3 milioane lei 

față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2021, în condițiile în care Societatea a efectuat achiziții 

semnificative de acțiuni listate în primele 3 luni ale anului 2022.  

- Activele financiare la valoare justă prin profit și pierdere, în valoare de 1.617,1 milioane lei,  sunt în 

scădere față de 31 decembrie 2021 cu 63,3 mil lei ca efect al înregistrării diferențelor de valoare justă 

pentru unitățile de fond și societățile cotate – filiale și entități asociate (cu piață activă) la data de 31 

martie 2022.  

- Activele financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, în valoare de 1.648,9 

milioane lei,  sunt peste nivelul înregistrat la 31 decembrie 2021 cu 89,5 mil lei, ca efect cumulat al 

înregistrării diferențelor nefavorabile de valoare justă a portofoliului de active financiare (acțiuni 

cotate) la 31 martie 2022, și al achizițiilor de acțiuni cotate clasificate în cadrul acestei categorii în 

primele 3 luni ale anului 2022.  

- Categoria Alte active prezintă o creștere față de începutul perioadei, fiind influențată în principal de 

înregistrarea dividendelor de încasat și rămase neîncasate la 31 martie 2022, în condițiile în care în 

perioada similară a anului precedent nu au fost recunoscute venituri din dividende. 
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- Volumul capitalurilor proprii a înregistrat o scădere cu 4,1% față de nivelul înregistrat la 31 

decembrie 2021, în principal pe seama diferențelor nefavorabile de valoare justă aferente 

portofoliului de titluri, înregistrate atât în cadrul elementelor de câștig/pierdere din investiții cât și în 

cadrul altor elemente ale rezultatului global la 31 martie 2022. Diminuarea volumului rezervei de 

valoare justă explică și reducerea datoriilor Societății față de sfârșitul anului precedent, pe seama 

ajustării datoriei privind impozitul pe profit amânat. 

Situația simplificată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global - 

extras 
  

Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global - extras 

(toate sumele sunt exprimate in lei) 31/03/2022 31/03/2021 

Venituri     

Venituri din dividende         32.900.487                          -    

Venituri din dobânzi               829.784               851.662  

Alte venituri operaționale                   7.573                 14.495  

Câștig/(Pierdere) din investiții     

Câștig din investiții imobiliare                          -                         874  

Câștig din diferențe de curs valutar             (261.846)              566.188  

Câștig/(Pierdere) din activele financiare la valoarea justă prin contul 

de profit și pierdere 
      (63.686.667)      100.277.137  

Cheltuieli     

Cheltuieli cu comisioanele   (1.029.007)  (1.463.971) 

Alte cheltuieli operaționale  (3.641.144)  (3.852.508) 

Profit/(Pierdere) înainte de impozitare       (34.880.820)        96.393.876  

Impozit pe profit  (1.372.701)  (1.630.655) 

Profit/(Pierdere) net/ă       (36.253.521)        94.763.222  

Alte elemente ale rezultatului global     (103.829.026)        88.541.740  

Total rezultat global aferent perioadei     (140.082.547)      183.304.962  

Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea:                

- Veniturile din dividende sunt de 32,9 mil lei în primul trimestru al anului 2022, singura societate 

din portofoliu care a aprobat distribuirea de dividende până la data întocmirii raportării interimare 

fiind BRD. În aceeași perioadă a anului precedent, nu au fost înregistrate venituri din dividende. 

- Veniturile din dobânzi sunt aproximativ la același nivel față de perioada similară a anului precedent, 

fiind în proporție majoritară aferente activelor financiare la valoare justă prin profit și pierdere. 

Câștig/(Pierdere) din investiții prezintă următoarea evoluție:  

- Rezultatul net din diferențe de curs valutar înregistrat la 31 martie 2022 este nefavorabil, fiind 

aferent obligațiunilor corporative și disponibilităților în valută deținute.   

- Câștig/(Pierdere) din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere 

(FVTPL) este negativ, comparativ cu un rezultat favorabil înregistrat la 31 martie 2021. Pierderea netă 

este rezultatul evaluării la valoare justă la 31 martie 2022 a acțiunilor cotate (filiale și entități asociate), 

a unităților de fond și obligațiunilor. Evoluția piețelor globale de acțiuni, afectate de situația geopolitică 

actuală, a influențat negativ valoarea de piață a  acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul 

acestei categorii (Vrancart, Biofarm). 

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2022 sunt sub nivelul celor realizate în perioada 

corespunzătoare a anului 2021, fiind înregistrate reduceri la majoritatea categoriilor de cheltuieli. 

Pierderea netă înregistrată la data de 31 martie 2022, în sumă de 36,2 milioane lei, este în principal 

efectul rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor mai sus menționate. 
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Totalul rezultatului global la 31 martie 2022 este negativ, în sumă de 140,1 milioane lei și este efectul 

recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global, a scăderii valorii juste, comparativ cu 

finalul anului 2021, a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la 

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul 

financiar bancar).  

Indicatori economico-financiari la data de 31 martie 2022 

Denumirea indicatorului Mod de calcul 
Rezultat la 

31/03/2022 

1. Indicatorul lichidității curente
)1
 Active curente/Datorii curente 12,28 

2. Indicatorul gradului de îndatorare
)2
 

Capital împrumutat/Capital propriu x 100 

 

Capital împrumutat/Capital angajat x 100 

nu este cazul 

 

nu este cazul 

 

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți
)3
 Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 69,62 

4. Viteza de rotație a activelor 

imobilizate
)4
 

Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,0103 

)1 Indicatorul lichidității curente, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2, față de care valoarea realizată la sfârșitul 

primelor 3 luni din 2022 a fost 12,28. Acest nivel este explicabil prin nivelul ridicat al activelor curente 

existente la 31 martie 2022, pe fondul existenței unor sume semnificative de lichidități în conturi 

bancare și depozite. 

)2 Indicatorul gradului de îndatorare, exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, 

indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor 

asumate. Societatea nu a avut împrumuturi la 31 martie 2022 și ca urmare acest indicator este zero.  

)3 Viteza de rotație a debitelor-clienți, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, 

respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. 

La stabilirea soldului mediu al clienților au fost luate în calcul creanțele la valoarea brută. Ponderea în 

totalul creanțelor o dețin dividendele de încasat de la societățile din portofoliu și dobânzile de încasat 

aferente titlurilor imobilizate.   

Pentru cifra de afaceri au fost luate în calcul veniturile totale ale societății realizate la data de 31 martie 

2022. 

Viteza de rotație calculată la 31 martie 2022 a fost de 70 zile.  

)4
Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor 

imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (valoarea veniturilor activității curente pentru SIF Banat-

Crișana) generate de o anumită cantitate de active imobilizate. La stabilirea indicatorului s-a luat în 

calcul valoarea justă a imobilizărilor financiare. La 31 martie 2022, acest indicator avea o valoare de 

0,0103. 
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8. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE 

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 

28 aprilie 2022 

Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-

Crișana S.A., au fost ținute în data de 28 aprilie 2022 începând cu ora 10:00 (ora României) și respectiv 

ora 12:00 (ora României), la prima convocare. 

Adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat: 

• situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a 

rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv raportul de 

remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) 

din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație; 

• repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe 

următoarele destinații:  Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune si 

Alte rezerve 356.550.502 lei; 

• situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021;  

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 

2021; 

• Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2022; 

• remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022, la 

nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016; 

• limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 

administrație si a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2022 

la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020. 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat următoarele puncte importante de pe 

ordinea de zi:  

• reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare BanatCrișana SA, în temeiul art. 207 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la 50.751.005,6 lei ca urmare a anulării 

unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de 

răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții 

Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 50.751.005,6 lei, fiind împărțit în 507.510.056 de 

acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca 

urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut: „Capitalul social al societății are 

valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe 

acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor”; 

• derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 6”) de către Societate, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: (i) 

Scopul Programului 6: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 6 pentru distribuirea 

cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării 

acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform 

criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație. (ii) Numărul maxim 

de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni; (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei; 

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,3981 lei; (v) Durata Programului 6: maximum 18 luni de la data 

publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; (vi). Plata acțiunilor dobândite în 

cadrul Programului 6 va fi făcută din sursele prevăzute de lege; 
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• utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 6 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în 

vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în 

cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de 

Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească 

toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”. 

Varianta integrală a Hotărârilor adoptate de AGOA și AGEA din 28 aprilie 2022 este disponibilă pentru 

consultare pe pagina de internet a Societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Informații pentru 

investitori. 
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9. ANEXE  

ANEXA 1   Situații financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2022, întocmite în conformitate cu Norma nr. 

39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, neauditate 

ANEXA 2   Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 martie 2022 - întocmită conform anexei 10 la 

Regulamentul nr. 7/2020 

ANEXA  3 Situația detaliată a investițiilor la 31 martie 2022 - întocmită conform anexei 11 la Regulamentul nr. 7/2020 

 

 

Raportul trimestrial întocmit la 31 martie 2022 a fost aprobat de Consiliul de Administrație al 

SIF Banat-Crișana în ședința din 16 mai 2022. 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru Drăgoi   

Președinte, Director General  

                                                          

 

 


