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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 30.09.2022 

▪ 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 30.09.2022 

Total active, din care  3.607,39 3.129,30 

Total active financiare  3.579,13 3.094,11 

Capitaluri proprii  3.416,13 2.996,07 

Total datorii   191,26 133,23 

 

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]    

  30.09.2021 30.09.2022 

Venituri operaționale  125,61 172,51 

Câștiguri(Pierderi) din investiții  224,53 (143,13) 

Cheltuieli operaționale  14,94 14,45 

Profit/(Pierdere) brut/ă  335,20 14,93 

Profit/(Pierdere) net/ă  321,60 7,27 

 

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET  

  31.12.2021 30.09.2022 

Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei)  2,5400 2,4500 

Valoare activ net* / acțiune (lei)  6,7170 5,8902 

Activ net contabil / acțiune (lei)  6,7311 5,9035 

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 30.09.2022 

Număr angajați permanenți  34 32 

Număr sucursale  1 1 

 

 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 30 septembrie 2022 

  număr acționari dețineri 

Persoane fizice române  5.739.622 39,70% 

Persoane fizice străine  2.113 0,33% 

Persoane juridice române  113 38,69% 

SIF Banat-Crișana  1 1,54% 

Persoane juridice străine  25 19,74% 

TOTAL  5.741.874 100% 
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3. PORTOFOLIUL LA 30 SEPTEMBRIE 2022 

Obiectivul și politica de investiții 

Strategia investițională a SIF Banat-Crișana 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 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 se efectuează pe o perioadă determinată de timp, în condițiile de prudențialitate 

reglementate, 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 tranzacției de ieșire. 

Pe parcursul perioadei de raportare, SIF Banat–Crișana a administrat un portofoliu complex, compus 

din următoarele categorii principale de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni și unități de fond.  

Analizând factorii și elementele care generează efecte asupra activității investiționale și asupra 

domeniilor în care SIF Banat-Crișana are expuneri, obiectivele urmărite în trimestrul III al anului 2022 

au continuat strategia investițională aprobată de acționari, având ca direcții majore:  

 calibrarea portofoliului pe active/instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context 

inflaționist  

 continuarea restructurării portofoliului prin reducerea expunerilor minoritare care nu se 

încadrează în strategia investițională a Societății  

 management activ în participațiile majoritare pentru dezvoltarea afacerilor și a performanțelor 

acestora 

 menținerea unui portofoliu diversificat  

 integrarea riscului de durabilitate  

 menținerea transparenței și a unei bune guvernanțe corporative 
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Valoarea activului net 

Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 2.989,34 milioane lei la 30 septembrie 

2022, cu 5,66% sub valoarea de 3.158,63 milioane lei înregistrată la 30 iunie 2022 și cu 12,92% sub 

valoarea la 30 septembrie 2021 (3.375,48 milioane lei).  

Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost de 5,8902 lei la 30 septembrie 2022 (30 iunie 2022: 

6,2238 lei).   

 

 

Calculul VAN și VUAN se efectuează de către SIF Banat-Crișana cu o frecvență lunară, valorile fiind 

certificate de către banca depozitară Banca Comercială Română (BCR). Pe parcursul trimestrului III 

2022, evaluarea activelor pentru calculul activului net al SIF Banat-Crișana s-a realizat în deplină 

conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

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 termenul legal (15 zile de la sfârșitul perioadei pentru 

care se face raportarea).  

Metodologia de calcul a valorii activului net  

SIF Banat-Crișana, în calitate de Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) 

începând cu data de 1 iulie 2021, calculează valoarea activului net 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. Formatele de raportare privind situația 

activelor și datoriilor, respectiv situația detaliată a investițiilor, aferente perioadei de raportare respectă 

conținutul stabilit prin anexa nr. 10, respectiv anexa nr. 11  la Regulamentul ASF nr. 7/2020, cu 

modificările și completările ulterioare.   

Potrivit Regulamentului ASF nr. 7/2020, valoarea activului net al unui F.I.A.I.R. înființat ca societate de 

investiții se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor și 

a veniturilor înregistrate în avans. În calculul valorii însumate a datoriilor sunt incluse atât datoriile 

curente, cât și cele necurente (incluzând impozitului pe profit amânat), precum și provizioanele 

constituite.  

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la data de 30 septembrie 2022, întocmită în 

conformitate cu anexa 10 la Regulamentul nr. 7/2020, este anexată prezentului raport. 
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Pe tot parcursul trimestrului III 2022, evaluarea activelor pentru calculul activului net s-a efectuat în 

conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind respectate 

prevederile Regulamentului ASF nr. 10/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), cu 

modificările și completările ulterioare.  

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. În trimestrul III 2022, Societatea a păstrat această metodă de 

evaluare 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 evaluate 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. 
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Structura portofoliului 

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

trimestrului III 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 perioadei de raportare nu au fost înregistrate încălcări ale limitelor investiționale 

prudențiale reglementate. 

Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 30 septembrie 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 30 septembrie 2022 este de 3.123 

milioane lei, cu 15,27% sub valoarea la 31 decembrie 2021, deprecierea fiind determinată de 

scăderea cotațiilor bursiere ale principalelor dețineri din portofoliu. 

Valoarea portofoliului de acțiuni (deținut în companii listate și nelistate) reprezenta 80% din totalul 

activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2022, cifrându-se la 2.489,34 milioane 

lei. La 30 septembrie 2022, SIF Banat-Crișana deținea participații majoritare - peste 50% din capitalul 

social al emitentului – în 13 companii, cu o valoare însumată de 1.031,24 milioane lei, reprezentând 

41% din valoarea portofoliului de acțiuni (34,5% din VAN).  
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ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 30 septembrie 2022

categorii de active (pondere în total active)

total active administrate 

3.123 mRON 

■ acțiuni listate 

în valoare de 2.058,32 mRON 

(31.12.2021: 2.328,99 mRON) 

■ acțiuni nelistate  

în valoare de 431,02 mRON 

(31.12.2021: 466,21 mRON) 

■ unități de fond nelistate  

în valoare de 357,08 mRON 

(31.12.2021: 369,18 mRON) 

■ obligațiuni corporative  

în valoare de 42,81 mRON 

(31.12.2021: 42,38 mRON) 

■ depozite bancare + disponibil  

în valoare de 200,75 mRON 

(31.12.2021: 339,36 mRON) 

■ creanțe și alte active 

în valoare de 32,59 mRON 

(31.12.2021: 54,07 mRON)   

Notă:  valori calculate la 30 septembrie 2022 (inelul exterior al 

graficului), respectiv 31 decembrie 2021 (inelul interior al graficului) 

conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020  
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PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe sectoare

valoarea portofoliului 

2.489 mRON

46%

5%
11%

38%

38%

13%
8%

41%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe categorii de dețineri

93 de emitenți

2.489 mRON

■ financiar - bancar  

dețineri în 13 emitenți, în valoare de 1.142,09 mRON 

(31.12.2021: 13 emitenți, în valoare de 1.411,53 mRON) 

■ comerț - imobiliare 

dețineri în 12 emitenți, în valoare de 598,04 mRON 

(31.12.2021: 12 emitenți, în valoare de 672,83 mRON) 

■ farmaceutice 

dețineri în 2 emitenți în valoare de 212,20 mRON 

(31.12.2021: 2 emitenți în valoare de 310,57 mRON) 

■ celuloză și hârtie 

dețineri în 4 emitenți, în valoare de 140,04 mRON 

(31.12.2021: 4 emitenți în valoare de 154,97 mRON) 

■ industria ospitalității (hoteluri și restaurante) 

dețineri în 4 emitenți în valoare de 129,51 mRON 

(31.12.2021: 4 emitenți, în valoare de 97,65 mRON) 

■ energie - utilități  

dețineri în 5 emitenți, în valoare de 117,69 mRON 

(31.12.2021: 6 emitenți în valoare de 79,31 mRON) 

■ alte industrii și activități 

dețineri în 53 de emitenți, în valoare de 149,76 mRON 

(31.12.2021: 57 de emitenți, în valoare de 68,34 mRON)  

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul 

de acțiuni, valori calculate la 30 septembrie 2022 (inelul exterior al graficului), 

respectiv 31 decembrie 2021 (inelul interior al graficului) conform 

Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020 

 

  

■ până la 5% 
dețineri în 29 de emitenți 

valoare totală 934,72 mRON (31.12.2021: 32 de emitenți, 1.289,29 mRON) 

■ 5-33% 
dețineri în 48 de emitenți  

valoare totală 318,43 mRON (31.12.2021: 50 de emitenți, 154,67 mRON) 

■ 33-50% 
dețineri în 3 emitenți 

valoare totală 204,95 mRON (31.12.2021: 3 emitenți, 301,99 mRON) 

■ peste 50% 
dețineri majoritare în 13 emitenți  

valoare totală 1.031,24 mRON (31.12.2021: 13 emitenți, 1.049,23 mRON) 

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

acțiuni, valori calculate la 30 septembrie 2022 (inelul exterior al graficului), 

respectiv 31 decembrie 2021 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor 

ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020 
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 TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANA la 30 septembrie 2022 

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

VAN 

1 Banca Transilvania (TLV) financiar-bancar  4,78%           564.516.429  18,88% 

2 SIF Imobiliare Plc (SIFI) imobiliare  99,99%           345.788.703  11,57% 

3 SIF1 IMGB imobiliare  99,92%           209.731.386  7,02% 

4 Biofarm (BIO) ind. farmaceutică  36,75%           204.946.668  6,86% 

5 SIF Muntenia (SIF4) financiar 17,93%            170.906.244  5,72% 

6 BRD Groupe Société Générale (BRD) financiar-bancar  1,95%           151.132.017  5,06% 

7 Vrancart (VNC) ind. celulozei și hârtiei  75,50%           139.472.026  4,67% 

8 Erste Group Bank AG (EBS) financiar-bancar  0,23%           112.045.360  3,75% 

9 OMV Petrom (SNP) energie-utilități 0,35% 81.871.904 2,74% 

10 SAI Muntenia Invest financiar (AFIA)  99,98%             78.694.262  2,63% 

TOTAL        2.059.104.999  68,88% 

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

 

  

83%17%
83%17%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - în funcție de lichiditate

93 de emitenți 

2.489 mRON 

■ societăți listate 
2.058,32 mRON (31.12.2021: 2.328,99 mRON) valoarea deținerilor în 32 de emitenți 

(31.12.2021: 34) 

■ societăți nelistate 
431,02 mRON (31.12.2021: 466,21 mRON) valoarea deținerilor în 61 de emitenți 

(31.12.2021: 64) 

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

valori calculate la 30 septembrie 2022 (inelul exterior al graficului), respectiv 31 decembrie 

2021 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 

7/2020 

 

 

 

80%20%

82%18%

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - expunere geografică

■ România 
2.031,50 mRON (31.12.2021: 2.244,03 mRON) valoarea deținerilor în 91 de emitenți 

(31.12.2021: 96) 

■ piețe externe 
457,83 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 30 septembrie 2022 (inelul exterior al graficului), respectiv 31 

decembrie 2021 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, 

nr. 10/2015 și nr. 7/2020 

 

 

 

93 de emitenți 

2.489 mRON 
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4. ACȚIUNILE EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA 

CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA 

Număr total de acțiuni emise (30 septembrie 2022) 515.422.363  

Număr de acțiuni în circulație (30 septembrie 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  

Simbol BVB SIF1  

Identificator internațional Bloomberg BBGID: BBG000BMN388 

Cod ISIN ROSIFAACNOR2 

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

Indicii BVB care conțin SIF1: 

BET-FI este primul indice sectorial al BVB și reflectă tendința de ansamblu a prețurilor fondurilor de 

investiții financiare (SIF-urile și Fondul Proprietatea) tranzacționate pe piața reglementată BVB. 

Variația indicelui BET-FI în trimestrul III 2022: -5,78% iar în anul 2022: -9,54%. Pondere SIF1 în BET-FI: 

18,29% (septembrie 2022).  

BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți 

listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de 

fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și 

limitele de investiții ale fondurilor. Variația indicelui BET-BK trimestrul III 2022: -11,06% iar în anul 

2022: -20,59%. Pondere SIF1 în BET-BK: 2,54% (septembrie 2022). 

BET-XT este un indice blue-chip și reflectă evoluția prețurilor celor mai lichide 25 de companii 

tranzacționate în segmentul de piață reglementată, inclusiv SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol 

în indice fiind de 15%. Variația indicelui BET-XT în trimestrul III 2022: -12,57% iar în anul 2022: -17,46%. 

Pondere SIF1 în BET-XT: 2,57% (septembrie 2022).  

BET-XT-TR este varianta de tip total return a indicelui BET-XT, reflectând atât evoluția prețurilor 

companiilor componente, cât și dividendele oferite de acestea. Variația indicelui BET-XT-TR în 

trimestrul III 2022: -10,30% iar în anul 2022: -9,87%. Pondere SIF1 în BET-XT-TR: 2,83% (septembrie 

2022). 

BET-XT-TRN este varianta de tip net total return a indicelui BET-XT. Indicele BET-XT-TRN reflectă atât 

evoluția prețurilor companiilor componente cât și a reinvestirii dividendelor nete oferite de acestea. 

Variația indicelui BET-XT-TRN în trimestrul III 2022: -10,42% iar în anul 2022: -10,29%. Pondere SIF1 în 

BET-XT-TRN: 2,83% (septembrie 2022). 

Acțiunile SIF1 la BVB 

În perioada ianuarie – septembrie 2022, titlul SIF1 s-a tranzacționat la BVB în cadrul a 189 de ședințe 

de tranzacționare.  

Prețul acțiunilor SIF1 a scăzut cu 2,39%, de la un curs de 2,5100 lei (prețul de închidere în 3 ianuarie 

2022, prima ședință de tranzacționare a anului), la 2,4500 lei (prețul de închidere în 30 septembrie). 

Prețul maxim atins a fost de 2,5600 lei în ședința de tranzacționare din data de 4 ianuarie, minimul 

înregistrându-se în ședința de tranzacționare din 4 martie, când prețul SIF1 a scăzut la 2,1000 lei pe 

acțiune (preț de închidere), plaja de tranzacționare între maximul și minimul perioadei fiind de 21% 

(luând în calcul valorile înregistrate la închiderea ședințelor de tranzacționare).  

Volumul maxim zilnic de acțiuni SIF1 tranzacționate pe piața principală Regular (REGS) a fost de 

5.553.251, înregistrat în 17 ianuarie 2022. 
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Lichiditatea titlului SIF1 a scăzut față de perioada similară a anului precedent, tranzacționându-se în 

total 16.646.148 de acțiuni, reprezentând 3,23% din totalul acțiunilor emise. În 166 din cele 189 de 

ședințe volumul de acțiuni transferat a fost sub 100.000 de unități. Valoarea totală a acțiunilor 

tranzacționate pe piața principală Regular în perioada analizată a fost de 40.592.630 lei.  

Pe piața „DEAL” s-au realizat 4 tranzacții, în total cu 13.784.559 de acțiuni, valoarea acestora a fost de 

34,32 milioane lei.  

Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 1.262,78 milioane lei în 30 septembrie 2022 

(calculată la prețul de închidere, pentru total acțiuni emise). 

ACȚIUNILE SIF1 LA BVB    

  2017 2018 2019 2020 2021 T3 2022 

Preț (lei, la închiderea ședinței)        

minim  1,8520 1,9800 1,9550 1,8450 2,1700 2,1000 

maxim  2,8200 3,0600 2,8800 2,9900 2,8300 2,5600 

final de perioadă  2,7700 2,0400 2,7300 2,2000 2,5400 2,4500 

Profit net per acțiune (lei)  0,134 0,149 0,309 0,179 0,754 0,0143 

Preț / Profit net per acțiune  20,7 13,7 8,9 12,29 3,36 171,33 

VAN per acțiune (lei)  5,0111 4,3067 5,2959 5,6051 6,7170 5,8902 

Dividend (lei/acțiune)  - - - - - 0,06 

Capitalizare bursieră* (mil. lei)  1.440,40 1.055,62 1.412,67 1.133,93 1.309,17 1.262,78 

* calculată la prețul de închidere din ultima ședință de tranzacționare a perioadei   

PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMUL TRANZACȚIONAT ÎN IANUARIE - SEPTEMBRIE 2022 
 

 

EVOLUȚIA COTAȚIEI SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN IANUARIE - SEPTEMBRIE 2022 
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La 30 septembrie 2022, SIF Banat-Crișana avea 5.741.874 de acționari, conform datelor raportate de 

Depozitarul Central SA București, societatea care ține registrul acționarilor. 

 

 

 

 

Istoricul distribuțiilor de dividende din profitul net înregistrat de Societate în exercițiile 

financiare 2019-2021 

Exercițiul financiar pentru care s-a făcut distribuția  2019 2020 2021 

Profit net (mil. lei) 159,49 92,12 387 

Număr total de acțiuni   517.460.724    515.422.363           515.422.363  

Dividende brute de plată (mil. lei)* - - 30,45 

Dividende nete de plată (mil. lei) - - 29,24 

Dividend brut pe acțiune (lei) - - 0,06 

Rata de distribuire a dividendelor - - 7,87% 

Stadiul plății la 30 septembrie 2022 - - 65,44% 

* conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI 

în funcție de deținerile la 30 septembrie 2022

■ 39,70% 
persoane fizice române 

(5.739.622 de acționari) 

■ 38,69% 
persoane juridice române 

(113 acționari) 

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

acțiuni proprii) 

 

 

 

■ 0,33% 
persoane fizice nerezidente 

(2.113 acționari) 

■ 19,74% 

persoane juridice nerezidente 

(25 de acționari) 

 

 

 

5.741.874 
de acționari 
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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 are implementată 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 reprezintă 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.  

SIF Banat-Crișana nu folosește în acest moment instrumente tehnice pentru administrarea eficientă 

a portofoliului. Regulile sau prospectul nu exclud însă posibilitatea de a utiliza astfel de tehnici în viitor. 

Utilizarea acestora trebuie să îndeplinească întotdeauna cerințele legale aplicabile și nu vor conduce 

niciodată la eludarea cerințelor din politica de investiții și restricțiile în materie de investiții. 

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

corespunzător unui apetit la risc de nivel mediu. 
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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. 

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. 

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 30.09.2022 VaR pentru portofoliul PROXI-85 a fost de 11,18% din valoare de piață de 1.737,099 

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 5,74% 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 13,95%, în creștere față de finalul 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 (1,37%) este plasată în obligațiuni corporative ale căror rate de 

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

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 perioada ianuarie-septembrie 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 anul 2022 fiind de 4,9347 față de media anului 2021 de 4,9208. 

Valoarea expunerii portofoliului Societății la riscul valutar reprezintă o pondere de 19,99% din total 

active la septembrie 2022. Începând cu luna iulie 2022 în calculul expunerii la riscul valutar a fost 

introdusă valoarea SIF Imobiliare PLC, conform solicitării formulate de echipa de control ASF în urma 

controlului periodic efectuat, astfel expunerea a crescut față de finalul anului 2021. Prin programul 

investițional inițiat în anul 2022 s-au derulat tranzacții în valoare totală de peste 300 milioane lei, sursa 

principală de finanțare fiind activele cu lichiditate ridicată (ct. Curente și depozitele în EUR) nefiind 

vândute active cu lichiditate de rezervă. 

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. 

Sursa principală de risc la nivel de portofoliu rămâne portofoliul de participații financiar-bancare, 

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

conturi curente) au o pondere de 33,05% în TA la 30.09.2022. Scăderea expunerii se datorează în 

principal scăderii prețurilor acțiunilor bancare cotate (TLV, EBS și BRD) și a pieței de capital în general 

datorită retragerii investitorilor spre instrumente de economisire mai sigure de tipul titlurilor de stat 

care au randamente mai ridicate datorită evenimentelor externe bursei (criza energetică, context 

inflaționist, conflict armat care a marcat întregul continent). 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 

(inclusiv distribuția dividendelor SIF1 începând cu luna iulie 2022) putând fi acoperite imediat de soldul 

conturilor curente și depozitele plasate pe termene scurte. Indicatorul de lichiditate (LCR brută) este 

de 17,32, ceea ce indică o valoare a activelor mai mare față de valoarea datoriilor curente. 
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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 10,16% 

din TA (de la 11,88% din TA la dec. 2021) pe fondul scăderii prețurilor acțiunilor bancare cotate (EBS) 

și a programului de investiții derulat în primul trimestru. Activele cu o perioadă de lichidare în 

intervalul de peste 365 zile reprezintă 81,34% din TA (de la 83,88% din TA la dec. 2021) odată cu 

scăderea lichidității acțiunilor TLV. 

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, 

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 11,07% 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 anul 2022 depozitele 

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

ratingul de țară (BBB+ și BB+, confirmate de Agenția de rating Fitch în decembrie 2021 și aprilie 2022). 

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 se realizează atât prin plasamentele în depozite 

pe termen scurt și mediu cât și păstrarea lichidităților în moneda euro. În condiții de inflație și lipsa 

de lichiditate din piața interbancară, băncile oferă dobânzi pe termene scurte apropiate de ratele de 

referință ROBID/ROBOR și odată cu creșterea dobânzii EURIBOR de către banca central europeană 

BCE dobânzile la euro practicate sunt pozitive.  

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.  
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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 anul 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. 

În condițiile menținerii riscului pandemic asupra sănătății și securității angajaților, la nivelul Societății 

este activ Planul de continuitate a afacerii fiind respectate și aplicate cu strictețe măsurile prevăzute 

astfel încât să poată fi prevenite din timp sincopele în activitatea operațională.  

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 

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.  

Evaluarea riscului de SB/FT la nivelul SIF Banat-Crișana, realizat pe baza relațiilor de afaceri derulate 

în anul 2022, indică un profil de risc de SB/FT 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 ianuarie-septembrie 2022. 

Volumele tranzacționate sunt mai mici față de cele din perioada similară a anului 2021, în 88% din 

cele 189 zile de tranzacționare au fost înregistrate volume de tranzacționare <100K, volumul mediu 

zilnic tranzacționat în 2022 fiind de 88.075 acțiuni.  Astfel, evaluarea riscului reputațional se încadrează 

în nivelul de risc scăzut pentru trimestrul III. În momentul de față există o relație directă între evoluția 

prețului SIF1 la BVB și lichiditatea pieței, scăderea generalizată a indicilor de la BVB înregistrată în luna 

septembrie se datorează retragerii investitorilor spre instrumente de economisire mai sigure de tipul 

titlurilor de stat care au randamente mai ridicate. 

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.  
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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 a rămas mediu și în trimestrul III 2022, dar ar putea crește în perioada 

următoare  prin implementarea practică a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile de la 1 

ianuarie 2023, normele de aplicare a modificărilor la Codul Fiscal nu au fost clare sau nu au cuprins 

toate aspectele preocupante. Interpretarea textelor 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 și/sau 

a companiilor din portofoliu. De asemenea creșterea cotei de impozitare a dividendelor 

distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite 

nerezidenților de la 5% la 8% ar putea avea un impact nefavorabil asupra previziunilor de cash-flow 

pentru anul următor. 

Riscul aferent contextului economic este ridicat ca urmare a evoluției economiei interne pe termen scurt 

și mediu.  

Trimestrul analizat a fost al treilea în care s-a aflat în desfășurare războiul din Ucraina și al doilea în 

care acesta s-a desfășurat pe tot parcursul perioadei. Deși războiul pare să fie departe de final, 

interesul piețelor a început să se mute spre inflație și spre măsurile pe care băncile centrale au început 

să le ia pentru combaterea ei. 

Indicatorul IPC este un indicator care arată trecutul. Dar dacă ne uităm și la alți indicatori, cum este 

prețul materiilor prime ce poate fi folosit într-o oarecare măsură drept un indicator indirect pentru 

inflație, se observă o scădere semnificativă. Este posibil ca inflația să scadă mai rapid decât arată acum 

prognozele oficiale. În viitorul apropiat problema nu va fi inflația ci rezultatele companiilor care vor 

scădea odată cu încetinirea activității economice. Nu se poate previziona durata pentru această 

situație, cu rezultate slabe sau sub așteptări pentru companii, dar într-un astfel de mediu sunt excluse 

creșterile viguroase ale prețurilor pentru acțiuni. Companiile vor mai fi mai atente la ieșirile de cash și 

acordarea de dividende,  oricum aflate pe o tendință de scădere în ultimii ani. 

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 perioada de raportare nu au fost sesizate depășiri ale limitelor de risc pentru riscurile 

monitorizate, astfel, profilul global de risc  și-a păstrat încadrarea la nivel mediu. 

Riscul de durabilitate – implementare SFDR 

SIF Banat-Crișana, în calitate de participant la piața financiară, intră sub incidența cerințelor de 

transparență prevăzute de Regulamentului UE 2088/2019 privind informațiile referitoare la 

durabilitate în sectorul serviciilor financiare. 

În luna octombrie 2022, SIF Banat-Crișana în calitate de AFIA a revizuit Politica de administrarea 

riscurilor semnificative și Politica privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a 

deciziilor privind investițiile. Aceste politici au fost completate cu definirea proceselor de identificare, 
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evaluare și gestionare a riscurilor de durabilitate, definirea obiectivului și strategiei Societății cu privire 

la riscul de durabilitate și s-a făcut separarea integrării riscului de durabilitate la nivelul deciziei de 

investiție față de integrarea în sistemul de management al riscurilor (separare pe procese și 

responsabilități). Astfel, a fost îndeplinită cerința din Regulamentul (UE) nr. 1255/2021 de integrare a 

riscurilor legate de durabilitate în politica de risc. 

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

investițiile este disponibilă pe pagina de Internet a societății, www.sif1ro, în secțiunea Guvernanță 

corporativă.  

Așa cum este prezentat în Prospectul simplificat și în Regulile fondului, documente care au stat la baza 

autorizării SIF Banat-Crișana în calitate de F.I.A.I.R., Societatea 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 

cu scopul de a oferi valoare pe termen lung investițiilor efectuate. 

La momentul actual, SIF Banat-Crișana nu ia în considerare potențialele efecte negative ale deciziilor 

de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum este descris acest proces în cadrul 

Regulamentului UE 2088/2019, dar va avea în vedere ca odată cu aplicarea uniformă a cerințelor de 

furnizare a informațiilor cu privire la modul și măsura în care activitățile întreprinderilor nefinanciare 

sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului, 

să furnizeze în termenul prevăzut de Regulamentul delegat (UE) 2021/2178 informațiile nefinanciare 

cu privire la proporția expunerilor aliniate la taxonomie. 

SIF Banat-Crișana va analiza și va decide cu privire la luarea în considerare a efectelor negative ale 

deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, informând investitorii cu privire la orice noi 

demersuri concrete efectuate în acest sens.  

Mecanisme interne prin care se asigură monitorizarea limitelor de expunere 

Cadrul intern de reglementare este reprezentat de următoarele documente: (i) Prospectul simplificat 

al SIF Banat-Crișana, Documentul de înregistrare Partea a doua; (ii) Reglementările interne ale SIF 

Banat-Crișana, în vigoare din 1 ianuarie 2020; (iii) Politica de administrare a riscurilor semnificative; 

(iv) Metodologia de verificare și raportare periodică a încadrării în limitele investiționale conform 

prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea FIA 243/2019, aprobată de Consiliul de administrație; (v) 

Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii; (vi) Procedura de lucru privind 

desfășurarea operațiunilor de depozitare și custodie. 

Monitorizarea și raportarea periodică  

Verificarea și raportarea încadrării în limitele investiționale se realizează lunar, odată cu calcularea și 

raportarea Situației activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana, către conducerea superioară și 

compartimentele operaționale. La cererea depozitarului BCR, se transmite și acestuia pentru dubla 

verificare. 

Verificarea prealabilă la momentul investiției  

Persoana responsabilă cu administrarea riscului analizează propunerile investiționale întocmite de 

Responsabilii de Investiții pentru a se asigura ca riscurile asociate fiecărei poziții de investiții și efectul 

general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiționale și a profilului de risc 

aprobate de Consiliul de Administrației.  

Opinia de risc, în cadrul căreia sunt analizate propunerile investiționale și sunt verificate atât 

încadrarea în limitele de deținere precizate prin art. 35 alin. (2) din Legea 243/2019 cât și limitele de 

risc investițional definite prin profilul global de risc, împreună cu Referatul investițional constituie 

documentele pe baza cărora sunt aprobate investițiile conform Competențelor de decizie și 

semnătură din cadrul Societății. 
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Expunerile mai mari de 10% pe instrumente emise de același emitent sunt la Banca Transilvania SA 

(prima pondere în TA de 18,08%) și SIF Imobiliare PLC (pondere în TA de 11,07%). Aceste dețineri 

reprezintă împreună o expunere de 29,15% din TA fără să depășească limita superioară de 80%. 

Încadrarea în limita prevăzută la art.35 alin (2) lit. b) din Legea 243/2019, limita de 40% din active în 

valori mobiliare și instrumente monetare emise de entități aparținând grupului: SIF1 și filialele sale 

reprezintă o deținere de 34,26% din TA. Creșterea ponderii față de raportarea precedentă se 

datorează scăderii valorii activului total cu 6,39% în luna septembrie. 

La data de 30.09.2022 SIF Banat-Crișana deține un număr de 9.878.329 acțiuni emise de Depozitarul 

Central, ponderea de deținere este de 3,9057% din capitalul social al emitentului, un număr de 

142.500 acțiuni emise de contrapartea centrală CCP.RO ponderea fiind de 1,7857% din capitalul social 

al emitentului.  

La data de 30.09.2022 SIF Banat-Crișana deține un număr de 410.637 acțiuni emise de operatorul de 

piață Bursa de Valori București SA, ponderea de deținere este de 5,1016% din capitalul social al 

emitentului.  

Pe parcursul anului 2022, portofoliul de active al SIF Banat-Crișana a respectat prevederile 

legale în vigoare cu privire la investițiile permise și limitele de deținere precizate prin Legea 

243/2019, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 3/2016.  

Efectul de levier 

Prin Prospectul simplificat și Regulile SIF Banat-Crișana, în calitate de FIAIR, Societatea și-a asumat că 

nu utilizează în mod substanțial (continuu și constant) efectul de levier, definit ca fiind orice metodă 

prin care AFIA mărește expunerea unui FIA pe care îl administrează fie prin împrumut de numerar sau 

valori mobiliare, fie prin poziții de instrumente financiare derivate sau prin orice alte mijloace, în 

procesul de administrare a portofoliului, respectiv metodele utilizate de creștere a expunerii 

portofoliului vor respecta profilul de risc mediu asumat. 

Prin Politica de administrare a riscurilor și Documentele de autorizare în calitate de FIAIR, Societatea 

se asigură că expunerea sa globală față de instrumentele financiare derivate aflate în portofoliul 

administrat nu depășește valoarea totală a activului său, SIF Banat-Crișana nu va utiliza operațiuni de 

finanțare prin instrumente financiare și nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap așa 

cum sunt definite de Regulamentul (UE) nr. 2365/2015. SIF Banat-Crișana nu poate efectua vânzări în 

lipsă, definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 aspecte ale swap-urilor pe 

riscul de credit, decât în scop de acoperire a riscurilor, respectiv hedging. 

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. 

Pe tot parcursul anului 2022 Societatea nu a utilizat efectul de levier pentru portofoliul administrat, 

nedeținând instrumente care să genereze un astfel de efect. La data de 30 septembrie 2022 

indicatorul de levier prin metoda brută a avut valoarea de 97,92% (vs. 96,30% / T2 2022 și 99,77% / T4 

2021) iar prin metoda angajamentului 100%. 

Calculul pentru expunerea globală prin cele două metode și indicatorul de levier a fost prezentat lunar 

în cadrul Situației activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana SA - Anexa 10 și spre informarea Consiliului 

de Administrație ca parte integrantă a rapoartelor periodice trimestriale de risc.  

Simulări de criză 

Conform Politicii de administrare a riscurilor și a legislației AFIA (Legea 74/2015, Regulamentul UE 

231/2013) simulările de criză periodice în situații normale și excepționale se efectuează cel puțin 
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anual, la data stabilită conform procedurilor de lucru și notificată Autorității de Supraveghere 

Financiară. Simulările de criză în situații excepționale se efectuează ori de câte ori situația o impune. 

În trimestrul IV 2022 compartimentul Managementul Riscului va realiza o simulare de criză, conform 

Planului anual privind activitatea de administrare a riscurilor, pe baza analizei de scenarii, cu 

aprobarea prealabilă a metodologiei de către Consiliul de administrație și cu respectarea procedurilor 

de lucru aprobate. 
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6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE ÎN TRIMESTRUL III 2022 

Plata dividendelor aferente anului 2021 

În data de 11 iulie 2022, SIF Banat-Crișana a informat acționarii prin raportul curent publicat la BVB, 

că începe plata dividendelor aferente anului 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a AGOA din 

28 aprilie 2022: 

 plata dividendelor a început în data de 28 iulie 2022 („Data plății”) și se face prin intermediul 

Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și a Agentului de Plată – Banca Transilvania; 

 valoarea brută a dividendului este de 0,0600 lei per acțiune; impozitul pe dividende este reținut 

la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice; comisioanele aferente plății se 

suportă de acționari din valoarea dividendului net;  

 acționarii îndreptățiți să primească dividende sunt cei înregistrați în registrul consolidat al 

acționarilor la data de 12 iulie 2022 („Data de înregistrare”). Ex-Date este 11 iulie 2022; 

 în cazul acționarilor decedați, dividendele se plătesc la solicitarea unuia dintre succesori numai 

după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor, 

conform procedurii prezentate în raportul curent. 

Plata dividendelor aferente anului 2021 este supusă termenului general de prescripție. Astfel, 

acționarii pot solicita plata acestor dividende doar într-un termen de 3 ani calculați de la Data Plății, 

respectiv până la data de 28 iulie 2025. 

Comunicatul privind plata dividendelor, conținând procedura de distribuire, este disponibil pe site-ul 

SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, în secțiunea Informații pentru investitori, pe site-ul BVB1 și pe site-ul 

Depozitarului Central2.  

Aprobare achiziției unei participații calificate la SIF Banat-Crișana  

În data de 3 august 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către societate Decizia 

nr. 1040/03.08.2022, prin care a aprobat proiectul de achiziție și dobândirea de către SIF Oltenia S.A. 

a calității de acționar semnificativ al SIF Banat-Crișana S.A., prin achiziționarea unei participații 

calificate directe care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale 

SIF Banat-Crișana S.A. SIF Banat-Crișana a adus la cunoștința investitorilor decizia ASF prin raportul 

curent publicat în data de 4 august 2022. 

În data de 12 septembrie 2022, SIF Banat-Crișana a primit din partea SIF OLTENIA S.A. o Raportare 

dețineri majore conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 (R) și Regulamentului ASF nr. 5/2018 

(Anexa 18), prin care a notificat depășirea pragului de 10% din totalul drepturilor de vot ale SIF Banat-

Crișana, ajungând la o deținere de 10,08% față de deținerea anterioară de 5,55%. SIF Banat-Crișana a 

informat corespunzător acționarii prin raportul curent publicat în data de 13 septembrie 2022. 

Publicare Raport consolidat pentru semestrul I 2022 

În data de 30 septembrie 2022, SIF Banat-Crișana a publicat și a pus la dispoziția publicului Raportul 

semestrial consolidat pentru semestrul I 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 

nr.24/2017, Legii nr.74/2015, Legii nr.243/2019, Regulamentului ASF nr.5/2018, Regulamentului ASF 

nr.10/2015, Regulamentului ASF nr.7/2020 și Normei ASF nr.39/2015. Raportul este disponibil și pe 

website-ul societății, la adresa www.sif1.ro.  

 

 

 
1 https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF1-Comunicat-privind-plata-dividendelor-aferente-

anului-2021/A2E56 
2 https://www.depozitarulcentral.ro/Emitenti/Dividende 

http://www.sif1.ro/
http://www.sif1.ro/
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7. POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE LA 30 SEPTEMBRIE 2022  

SIF Banat-Crișana a întocmit raportarea contabilă la 30 septembrie 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 și având 

în vedere prevederile IFRS 9 – Instrumente financiare, standard aplicabil începând cu 01 ianuarie 2018. 

Raportarea contabilă întocmită la 30 septembrie 2022 nu a fost auditată de către auditorul financiar, 

nefiind o cerință legală sau statutară.  

În continuare sunt prezentate o serie de informații privind poziția financiară a Societății și rezultatele 

la 30 septembrie 2022: 

Situația simplificată a poziției financiare - extras 

Situația individuală a poziției financiare - extras   

(toate sumele sunt exprimate in lei) 31/12/2021 30/09/2022 

Numerar și echivalente de numerar, depozite bancare 339.358.760       200.761.053  

Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și 

pierdere 
1.680.415.609   1.511.304.527  

Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 
1.559.352.399   1.382.041.408  

Investiții imobiliare și imobilizări corporale 16.793.582         16.587.001  

Alte active 11.465.709         18.606.797  

Total active 3.607.386.059   3.129.300.785  

Datorii  191.259.774       133.235.040  

Capitaluri proprii 3.416.126.285   2.996.065.745  

Total pasive 3.607.386.059   3.129.300.785  

Valoarea activelor totale deținute la data de 30 septembrie 2022 a fost de 3.129,3 milioane lei, în 

scădere cu 13,3% față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2021.  

Principalele elemente patrimoniale au evoluat față de începutul perioadei astfel: 

- Numerarul și echivalentele de numerar  sunt în scădere cu 138,6 milioane lei față de nivelul 

înregistrat la sfârșitul anului 2021, în condițiile în care Societatea a adoptat o politică investițională 

axată pe achiziții în primele 9 luni ale anului, cu achiziții semnificative de active financiare listate (295,7 

mil lei). 

- Activele financiare la valoare justă prin profit și pierdere, în valoare de 1.511,3 milioane lei,  sunt în 

scădere față de 31 decembrie 2021 cu 10,1% ca efect al înregistrării diferențelor de valoare justă 

pentru acțiunile deținute la filiale și entități asociate și unitățile de fond în primele 9 luni ale anului. 

Impactul semnificativ în dinamica acestei categorii a avut-o evoluția nefavorabilă a cotațiilor de piață 

a participațiilor listate deținute (Vrancart și Biofarm). 

- Activele financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, în valoare de 1.382 

milioane lei,  sunt cu 177 mil lei sub nivelul înregistrat la 31 decembrie 2021, ca efect al înregistrării 

diferențelor nefavorabile de valoare justă a portofoliului de active financiare (în principal acțiunile 

cotate deținute la societățile financiar-bancare) la 30 septembrie 2022, cu mențiunea că achizițiile de 

acțiuni din primele 3 trimestre au fost recunoscute preponderent în cadrul acestei categorii de active.  

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

înregistrate dar încă neîncasate de la unele societăți din portofoliu. 

- Volumul capitalurilor proprii a înregistrat o scădere semnificativă față de nivelul înregistrat la 31 

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

portofoliului de titluri, înregistrate în cadrul altor elemente ale rezultatului global la 30 septembrie 
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2022 și a impactului câștigului/pierderii din investiții asupra rezultatului net realizat la această dată. 

Scăderea 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) 30/09/2021 30/09/2022 

Venituri     

Venituri din dividende 122.805.794       166.177.167  

Venituri din dobânzi 2.446.581           5.749.773  

Alte venituri operaționale 355.864               580.858  

Câștig/(Pierdere) din investiții    

Câștig din investiții imobiliare 874                          -    

Câștig/(Pierdere) din diferențe de curs valutar 2.214.087             (193.502) 

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

de profit și pierdere 
222.311.898     (142.932.553) 

Cheltuieli    

Cheltuieli cu comisioanele  (3.942.024)  (3.218.439) 

Alte cheltuieli operaționale (10.993.340)       (11.232.354) 

Profit/(Pierdere) înainte de impozitare 335.199.734         14.930.950  

Impozit pe profit (13.603.194)  (7.660.691) 

Profit/(Pierdere) net/ă 321.596.540           7.270.260  

Alte elemente ale rezultatului global 307.981.924     (398.335.133) 

Total rezultat global aferent perioadei 629.578.464     (391.064.873) 

Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea:                

- Veniturile din dividende sunt semnificativ mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului 

precedent, în principal pe fondul reluării distribuirii de dividende de către societățile bancare și al 

dividendelor încasate de la filiale. Veniturile din dividende, în sumă de 166 milioane lei, depășesc 

valoarea bugetată pentru întreg anul 2022 cu 18%, atât ca efect al unor dividende suplimentare 

distribuite de societăți din portofoliu cât și al celor înregistrate ca urmare a participațiilor deținute în 

sectorul energiei (SNP Petrom), achiziționate în prima parte a anului.  

- Veniturile din dobânzi sunt în creștere față de perioada similară a anului precedent, având în 

vedere creșterea semnificativă a ratei dobânzii bonificate la plasamentele monetare și a ratei dobânzii 

variabile a obligațiunilor deținute. Nivelul acestora este suplimentat semnificativ de componenta de 

finanțare asociată celor două contracte de vânzare de acțiuni cu plata amânată derulate în această 

perioadă. La 30 septembrie, veniturile din dobânzi sunt cu 15% peste nivelul bugetat al acestora 

pentru întreg anul 2022. 

Câștig/(Pierdere) din investiții prezintă următoarea evoluție:  

- Rezultatul net din diferențe de curs valutar înregistrat la 30 septembrie 2022 este ușor 

nefavorabil, fiind aferent disponibilităților în valută deținute. Nivelul acestuia este în regres față de 

perioada similară a anului precedent, în condițiile unei aprecieri conjuncturale a leului în raport cu 

euro în cursul trimestrului 3 al anului. 

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

(FVTPL) este nefavorabil, față de impactul pozitiv înregistrat de această componentă de rezultat la 30 

septembrie 2021. Pierderea este exclusiv rezultatul evaluării la valoarea justă la 30 septembrie 2022 

a acțiunilor cotate (filiale și entități asociate), a unităților de fond și obligațiunilor. Evoluția nefavorabilă 

a piețelor globale de acțiuni a influențat negativ valoarea de piață a  acțiunilor listate pe plan local 

deținute în portofoliu și evidențiate în cadrul acestei categorii, fiind penalizate în special companii din 

sectoare afectate semnificativ de creșterea prețurilor la materiile prime și a costurilor cu energia. În 
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primele 9 luni ale anului precedent, evoluția ascendentă a cotațiilor acelorași emitenți a influențat 

semnificativ nivelul câștigului din investiții raportat de Societate. La fundamentarea BVC aferent 

anului 2022, a fost luat în considerare un impact negativ de 20 mil. lei aferent acestei categorii, în 

contextul unei abordări prudente și pe baza informațiilor disponibile la data elaborării proiectului de 

buget. 

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2022 sunt în scădere față de nivelul celor realizate în 

perioada corespunzătoare a anului 2021, reprezentând aproximativ 45% din totalul cheltuielilor 

bugetate pentru întreg anul 2022, fiind realizate economii la majoritatea categoriilor principale de 

cheltuieli de funcționare. 

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2022, în sumă de 7,3 milioane lei, este rezultatul 

impactului nefavorabil al marcării la piață a participațiilor listate, acesta afectând cea mai mare parte 

a veniturilor recurente (dividende, dobânzi) obținute în primele 9 luni ale anului. Nivelul profitului net 

este semnificativ sub nivelul bugetat pentru anul 2022, evoluția imprevizibilă a piețelor de capital 

reprezentând principalul factor de incertitudine în dimensionarea impactului câștigului/pierderii din 

marcarea la piață asupra rezultatului net al exercițiului financiar. Având în vedere estimările interne 

ale câștigului/pierderii din investiții, pe baza cotațiilor de piață disponibile la data publicării raportării 

trimestriale, este puțin probabilă realizarea profitului net la nivelul bugetat. 

Totalul rezultatului global la 30 septembrie 2022 este negativ, în sumă de -391 milioane lei și este 

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

portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVOCI (Active la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar bancar). Mitigarea 

eficientă a acestor influențe reprezintă un demers extrem de dificil, condiționat atât de strategia 

investițională (aceste active reprezentând principala sursă a veniturilor recurente), cât și de relația 

între nivelul lichidității disponibile în piață și valoarea pachetelor de acțiuni deținute de SIF Banat-

Crișana.  

Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2022 

 

Denumirea indicatorului Mod de calcul 
Rezultat la 

30/09/2022 

1. Indicatorul lichidității curente
)1
 Active curente/Datorii curente 9,34 

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 270 22,2 

4. Viteza de rotație a activelor 

imobilizate
)4
 

Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,0594 

)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 9 luni din 2022 a fost 9,34. Acest nivel este explicabil prin nivelul ridicat al activelor curente 

existente la 30 septembrie 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 30 septembrie 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. 
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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 30 

septembrie 2022. 

Viteza de rotație calculată la 30 septembrie 2022 a fost de 22 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 30 septembrie 2022, acest indicator avea o valoare 

de 0,0594. 
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8. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE 

Plată preț licitație de către o filială a SIF Banat-Crișana 

În continuarea raportului curent publicat în data de 19 mai 2022, SIF Banat-Crișana a informat 

investitorii în data  de 31 octombrie 2022 cu privire la faptul că în data de 28 octombrie 2022, 

societatea SIF SPV TWO S.A., filială a SIF Banat-Crișana, a achitat prețul de adjudecare în vederea 

achiziționării prin transfer de active a ,,Fabricii de Țigarete Belvedere", active adjudecate în cadrul 

licitației organizată de către administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL în cadrul procedurii 

insolvenței societății INTERAGRO S.A.. Finanțarea achiziției a fost asigurată preponderent de către SIF 

Banat-Crișana, precum și de către alte două filiale ale sale. Valoarea finanțării asigurată direct de către 

SIF Banat-Crișana reprezintă mai puțin de 5% din valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimei 

raportări financiare individuale publicate. 

Odată cu finalizarea de către filiala sa a demersurilor pentru încheierea actelor de vânzare-cumpărare 

și înscrierile aferente în cartea funciară, SIF Banat-Crișana va informa corespunzător investitorii. 

Societatea SIF SPV TWO S.A. este o companie înființată în anul 2018, al cărei obiect principal de 

activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, participația  

SIF Banat-Crișana fiind de 99,99% din capitalul social. 
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9. ANEXE  

ANEXA 1   Situații financiare individuale interimare simplificate la 30 septembrie 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 30 septembrie 2022 - întocmită conform anexei 10 la 

Regulamentul nr. 7/2020 

ANEXA  3 Situația detaliată a investițiilor la 30 septembrie 2022- întocmită conform anexei 11 la Regulamentul nr. 7/2020 

  

 

 

Raportul trimestrial întocmit la 30 septembrie 2022 a fost aprobat de Consiliul de Administrație 

al SIF Banat-Crișana în ședința din 14 noiembrie 2022. 

 

 

 

 
 

Bogdan-Alexandru Drăgoi   

Președinte, Director General  

                                                          

 

 


