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1 CONTEXT 

Prezentarea contextului în care se va încadra Programul de activitate SIF Muntenia în anul 2013 are două 
componente principale, care vor fi tratate în continuare. 

În primul rând, vom prezenta pe scurt tendințele mediului economic în 2013, cu previziuni asupra valorilor 
unor indicatori macroeconomici ai României în 2013, considerați relevanți pentru restructurarea și 
administrarea portofoliului. În plus, față de anii anteriori, va fi acordată o atenție suplimentară evoluțiilor din 
zona EURO și CEE, pentru că expunerea SIF Muntenia pe această zonă a crescut mult. 

În al doilea rând, vor fi prezentate câteva elemente importante legate punctual de schimbări în reglementări 
legale cu efect începând din 2013, care vor influența fie direct administrarea SIF Muntenia, fie vor avea efecte 
importante asupra clasificării participațiilor SIF Muntenia. 

 

1.1 MEDIUL ECONOMIC 

Deficiențele în marile economii dezvoltate se află la rădăcina continuării problemelor economice globale. Cele 
mai multe dintre ele, dar în special cele din Europa, sunt antrenate într-o spirală descendentă cu o rată ridicată 
a șomajului, continuarea procesului de dezintermediere financiară, fragilitatea sistemului bancar, riscuri 
suverane ridicate, consolidare bugetară și reducerea deficitelor fiscale. Politicile financiare de stimulare au dus 
la creșteri de prețuri pentru materiile prime și acțiuni, au redus riscurile acute ale manifestărilor crizei în SUA și 
Uniunea Europeană, au dus la creșteri modeste în unele economii emergente. 

Creșterea economică la nivel mondial în 2013 va rămâne modestă, previziunile sunt în zona 2,4%- 3,4%. Dacă 
riscurile nu se materializează și condițiile financiare continuă să se îmbunătățească, creșterea globală ar putea 
fi mai ridicată decât s-a prognozat. 

FMI prognozează prelungirea crizei până la sfărşitul deceniului. Noul ciclu economic al economiei mondiale 
încă nu a început. 

E posibilă și încetinirea ritmului de creștere a economiei statelor emergente, principalele amenințări care 
planează asupra acestora sunt o posibilă criză imobiliară în China și reducerea ratingului Indiei sub investment 
grade. 

 

 

Indicele Baltic Dry Index (care evaluează prețurile 
unor materii prime majore în cursul transportului 
naval, deci indirect cererea și oferta la nivel 
mondial, și care este unanim privit ca un 
barometru al comerțului mondial) se afla la 
niveluri joase – 700 -750 de puncte. 

1
 la începutul 

anului 2013. 

 

 

 

 

                                                                 

1
 La 3 februarie 2012 indicele a scăzut la 647 de puncte, cel mai redus nivel din 1986, mai redus chiar decât 

nivelul din decembrie 2008. 

Baltic Dry Index (BDiY) , Bloomberg 
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Ratele dobânzilor băncilor centrale sunt la niveluri minime istorice în cea mai mare parte din țările dezvoltate 
pentru a stimula activitatea economică. În plus, creșterea masei monetare (războiul valutelor) prin 
devalorizările competitive ale monedelor naționale, derulate de țările bogate cu scopul de a-și susține 
exporturile, a dus la creșterea volatilității pe piața FX și introducerea de noi elemente de incertitudine. 

S.U.A. 

Numeroasele restructurări și ajustări determinate de criza financiară au reusit să regenereze o parte din 
economia SUA. Cel mai mare dezavantaj va fi incertitudinea, mai ales in ceea ce priveste deciziile politice în 
legatura cu măsurile fiscale. La acestea se adaugă ajustările fiscale și reducerile de cheltuieli determinate de 
depășirea nivelului permis al datoriei (fiscal cliff). Normalizarea politicii monetare a FED este așteptată pentru 
2015.  

UNIUNEA EUROPEANĂ. ZONA EURO 

Economiile zonei EURO au scăzut patru trimestre consecutiv, iar în ultimul trimestru din 2012 declinul PIB –ului 
zonei s-a accentuat, ajungând la -0,6%, cauzat în principal de scăderea PIB al Germaniei (-0,6%) și scăderi mai 
accentuate în Italia și Spania. Pentru 2013, așteptările se mențin destul de pesimiste, de scădere a PIB cu 0,3% 
(ECB). 

Există în continuare riscuri, atât de natură politică (rezultatul alegerilor din Italia, curentul de opinie manifestat 
de o parte din politicienii din Marea Britanie de părăsire a Uniunii Europene, etc) cât și de natură financiară- 
(fragilitatea sistemul bancar). 

Pe lângă scăderea PIB, formarea brută de capital fix (investițiile) a scăzut cu 4,9% în 2012 față de 2011. 
Tendința de contracție a investițiilor e datorată așteptărilor de scădere a exporturilor, consumului intern privat 
care se menține redus. Consumul guvernamental se menține redus, afectat de măsurile de restabilire a 
echilibrelor bugetare în țările componente zonei. Un element pozitiv în 2012 l-a constituit balanța comercială 
pozitivă a zonei EURO (+82,4 miliarde EURO) 

“Regiunea continuă să fie afectată de procesul de ajustare a sectoarelor public şi privat, dar politica 
monetară acomodativă şi climatul pozitiv din piețele financiare ar putea determina stabilizarea 
economiei regiunii şi inițierea unui proces de relansare graduală în ultima parte din 2013.” (Mario 
Draghi, guvernatorul BCE) 

Un alt element pozitiv l-a constituit scăderea 
primelor de risc (CDS), pe fondul calmării 
sentimentelor de panică manifestate în 2011 și 
prima jumătate a anului 2012, și a înființării la 
sfârșitul lunii septembrie 2012 a ESM 
(European Stability Mechanism), care va avea 
rolul de a acorda asistență financiară țărilor din 
zona EURO, înlocuind mecanismele financiare 
de stabilizare temporare existente deja (EFSF și 
EFSM). 

În plus, Uniunea Europeană intenționează să 
pună la punct un organism unic de 
supraveghere bancară în zona euro, care va fi deschis şi altor state din UE care vor dori să participe, şi care, în 
principiu, ar urma să fie operațional de la 1 martie 2014. În lipsa unui sistem de gestionare a băncilor în 
dificultate, în perioada de la colapsul Lehman Brothers în 2008 şi până în prezent, statele membre UE au 
injectat 1.700 miliarde de euro în sistemele lor bancare. 

CEE (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN) 

Economiile din zona de sud a Europei și CEE, în cea mai mare parte membre ale Uniunii Europene acum, din 
care face parte și România, au acumulat importante dezechilibre macroeconomice în anii premergători crizei 
mondiale, sunt dependente de finanțarea din exterior și au un grad mai redus de competitivitate economică. 
Măsurile macroeconomice implementate recent în Uniunea Europeană în general, și zona Euro în special, 
vizează creșterea integrării economice şi pregătirea realizării Uniunii Politice (plafonul menit să ofere 
stabilitatea necesară unei uniuni monetare).  
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Spread CDS  Romania  5 ani (rata recuperare 40%) 
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ROMÂNIA 

Creșterea PIB recalculată pentru 2012 anunțată de INSSE a fost de 0,3%. Valoarea adăugată brută în economie 
în 2012 a fost cu 0,2% mai mică decât cea din 2011, uşorul spor al PIB-ului fiind datorat exclusiv majorării cu 
3,7% a impozitelor nete pe produs (diferența între impozitele plătite către stat şi subvențiile acordate). 
Principalele sectoare economice au avut o evoluție negativă (agricultura -21,2%, industria -2,1%). Modificarea 
pozitivă a PIB s-a datorat mai degrabă serviciilor decât producției de bunuri (activități profesionale, servicii 
+8,4%, informații și comunicații +29,4%, administrație publică +2,2%). 

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 5039 milioane euro, în scădere cu 15,1%  față de 
anul 2011, pe fondul reducerii deficitului balanței veniturilor şi al balanței comerciale (cu 540 milioane euro, 
respectiv 96 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanței serviciilor şi al transferurilor curente 
(cu 238 milioane euro, respectiv 25 milioane euro). 

Creșterea economiei va fi ușor peste zero în primele doua trimestre din 2013. Creșterea PIB estimată pentru 
anul 2013 este mai mare de 1% (pe fondul unui an agricol foarte bun în 2013). Corelarea cu rezultatele 
economice ale zonei EURO, mai ales Germania, se va menține (diferențial față de zona euro de circa +1%). 

 

Rata țintă a inflației pentru 2013 a BNR este de 
2,5 %, care este greu de atins. Este mai probabilă 
o valoare spre limita superioară a intervalului de 
incertitudine, în zona 4-5%. 

 

Combinația de creștere economică mică și în 
scădere, nivel ridicat al inflației și al șomajului 
indică menținerea economiei în stagflație (foarte 
dificil de eradicat) 

 

 

Probleme  

 Dificultatea realizării reformelor structurale, nivel scăzut de atragere a fondurilor europene. 

 Încadrarea în deficitul bugetar negociat cu FMI numai prin creșterea unor arierate. 

 Scăderea consumului gosopodăriilor mai mult decât consumul guvernamental. 

 Alinierea în curs a  prețurilor energiei cu cele medii din spațiul comunitar, suprasubvenționarea energiei 
verzi, cu efect negativ asupra intreprinderilor industriale. 

 Intrarea în insolvență și faliment a unor firme din ce în ce mai mari. Continuarea procesului de 
dezindustrializare și de “asumare” a unui rol de producător de produse cu valoare adăugată redusă (deși 
față de perioada în care lohn-ul era cel mai întâlnit ca metodă de producție situația s-a mai îmbunătățit). 
În plus, există semnale

2
 (dar nu statistici oficiale) că firmele cu capital românesc au avut un ritm de 

creștere a valorii adăugate mai ridicat în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. 

 Scăderea formării brute de capital fix, reducerea investițiilor cu capital străin. “
2
Pe termen lung, România 

trebuie să crească ponderea investițiilor de capital autohton în sectoare productive. O poate face prin 
internalizarea datoriei şi accesul populației la titlurile de stat, prin acoperirea investițiilor pe seama 
economisirii interne, prin dezvoltarea pieței de capital şi a asigurărilor şi prin atragerea capitalului 
autohton în sectorul bancar şi în alte domenii de activitate.” 

 

                                                                 

2  http://www.zf.ro/opinii/romania-nu-se-mai-poate-dezvolta-fara-fundamentarea-unui-nou-model-de-

crestere-economica-10542421 - România nu se mai poate dezvolta fără fundamentarea unui nou model de 

creştere economică, Moise Altăr și Dan Armeanu 
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http://www.zf.ro/opinii/romania-nu-se-mai-poate-dezvolta-fara-fundamentarea-unui-nou-model-de-crestere-economica-10542421
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Sistemul bancar din România a avut, global, cele mai mari pierderi cumulate din istorie (2,12 mld lei). Rata 
creditelor neperformante s-a apropiat de 18% și e în creștere. Rata de solvabilitate a sistemul bancar a rămas 
însă la 14,7 (la 31 decembrie 2012, date contabile IFRS), deci solidă. Procesul de restructurare, 
dezintermediere controlată (deleverage) va continua și în 2013. 

 

Indicatori agregați privind instituțiile de credit (BNR) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Total active nete
3
 mil lei 314.441,5 330.183,5 341.946,3 353.910,9 365.902,6 

% Active institutii cu capital străin 88,2 85,3 85,1 83,0 81,7 

ROA % 1,56 0,25 -0,16 -0,23 -0,58 

ROE % 17,04 2,89 -1,73 -2,56 -5,36 

Rata creditelor neperformante % - 6,46 11,85 14,33 18,23 

 

Pe de altă parte, pierderile sunt concentrate numai într-o parte din sistem, există bănci care au procedat mai 
rapid la restructurarea portofoliului de credite și a rețelei. Deciziile investiționale și de restructurare ale acestor 
bănci trebuie să fie confirmate de o stabilizare a volumului creditelor neperformante. 

 

 

 

 

Rata dobânzii de politică 
monetară a BNR este de 5,25%, 
menținută la această valoare din 
martie 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3
 Indicatorii se referă la toate instituţiile de credit (bănci, sucursale bănci străine, Creditcoop). Sucursalele 

băncilor străine nu raportează solvabilitatea, fondurile proprii şi clasificarea creditelor. Din anul 2012, 
indicatorii se calculează potrivit raportărilor întocmite în conformitate cu IFRS. 
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Cursul valutar 

Deteriorarea climatului investițional (determinată de criza politică într-un context de persistență a crizei 
europene) s-a reflectat în 2012 în intensificarea presiunilor de depreciere a leului.  

În 2013, cursul euro/ leu va varia în zona 4,4- 4,5 
lei/euro, dacă nu se vor manifesta probleme majore 
(ex. neîncheierea unui nou acord preventiv cu FMI 
de către România, ieșirea Cipru din zona euro într-o 
manieră dezordonată). Gestiunea riscului valutar 
indus de expunerea mărită a portofoliului SIF 
Muntenia pe instrumente financiare denominate în 
euro (30,4% din activul total la 31.12.2012) va sta în 
atenția permanentă a administratorului. 

 

Piața de capital 

Un eveniment important de la începutul anului 2013 a fost includerea obligațiunilor emise de România 

în indicele Government Bonds Index - Emerging Markets operat de JPMorgan. De asemenea, grupul 
Barclays va include obligațiunile emise de România într-un indice pentru piețele emergente de la 30 
martie 2013.  

Acesta este un indiciu ca România începe să depășească caracterizarea de “piață de frontieră” și să fie privită 
din ce în ce mai mult ca o piață emergentă 

4
. 

Performanțele obținute de Bursele din Europa Centrală şi de Est (ECE) ar putea să nu se mai repete şi în anul 
2013, deşi trendul ascendent inițiat anul trecut este probabil să continue şi următoarele 12 luni (raport Erste). 
Pentru Austria, după avansul cu 26,9%, al indicelui ATX în 2012 percepția este neutră, caracterizarea fiind 
aceea a unui "optimism prudent" 

Bursa de Valori București (BVB) ar putea beneficia însă de statutul de piață de frontieră în cazul în care 
apetitul pentru risc al investitorilor revine și/sau războiul valutelor continuă, ducând la încercarea investitorilor 
de a–și conserva capitalul prin achiziția de titluri de capital, deși problemele de lichiditate scăzută și de 
reglementare a pieței RASDAQ rămân încă de rezolvat. 

 

1.2 ELEMENTE IMPORTANTE 

Schimbarea modului de calcul al valorii activului net al SIF Muntenia 

CNVM a emis Dispunerea de măsuri nr. 23/20.12.2012 privind evaluarea activelor OPC autorizate/avizate de 
CNVM. Modul de calcul al activului net al SIF Muntenia a fost modificat în termenul legal, regulile care vor fi 
utilizate pentru evaluarea titlurilor care compun portofoliul SIF Muntenia au fost comunicate acționarilor, iar 
toate valorile de activ net care se vor da publicității, începând cu activul net calculat pentru data de 28 
februarie 2013, vor utiliza acest nou set de reguli. 

Restructurarea pieței RASDAQ 

În anul 2013, prin restructurarea pieței RASDAQ, (transfomarea în sistem alternativ de tranzacționare /ATS) vor 
apărea influențe asupra componenței subportofoliului Acțiuni cotate și/sau încadrării în subportofolii a 
participațiilor, al căror efect nu îl putem estima la data întocmirii acestui material. 

Schimbarea unei politici contabile 

AGA SIF Muntenia, prin Hotărârea nr. 2 din 7 iulie 2012, a aprobat schimbarea politicii contabile privind 
înregistrarea ajustărilor de valoare a activelor, prevăzute la art. 81 alin.(1) şi (2) din Regulamentul CNVM nr. 

                                                                 

4
 Criteriile de clasificare pentru ca o bursă să fie considerată emergentă 

http://www.msci.com/resources/products/indices/global_equity_indices/gimi/stdindex/MSCI_Market_Classific
ation_Framework.pdf  
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http://www.msci.com/resources/products/indices/global_equity_indices/gimi/stdindex/MSCI_Market_Classification_Framework.pdf
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4/2011, pe seama conturilor de rezerve conform excepției de la art. 81 alin.(5) din Regulamentul CNVM nr. 
4/2011 şi nu pe seama cheltuielilor conform art. 81 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. Potrivit Legii contabilității, schimbarea politicilor contabile nu se 
poate face în cursul unui exercițiu financiar, ci doar o dată cu începutul unui nou exercițiu Prin urmare, 
societatea a pus în aplicare această nouă politică începând cu data de 1 ianuarie 2013. 

Adaptarea documentelor de constituire prin efectul legii 

Până pe data de 10 iulie 2013 SIF Muntenia, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest trebuie să-și 
adapteze documentele de constituire și funcționare după cum prevede OUG nr. 32 din 27.06.2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Aplicarea IFRS pentru situațiile financiare ale societăților tranzacționate pe o piață reglementată 

Societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică 
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru situațiile financiare începând cu închiderea 
exercițiului financiar 2012, cu efecte asupra rezultatului net al activității acestora în anul 2012, deci asupra 
volumului dividendelor pe care SIF Muntenia le va primi în anul 2013. 

Regulamentul 15/2004 al CNVM va suferi modificări  

Modificarea Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcționarea societăților de administrare 
a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor a rezultat ca urmare a necesității corelării 
reglementărilor cu noile evoluții înregistrate pe piețele de capital, precum și transpunerea în legislația 
românească a unor directive europene. 
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2 PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2013 

Până în anul 2012, administratorul de portofoliu a urmat o strategie sumarizată prin declarația de misiune de 
mai jos, administrarea de portofoliu urmărind asigurarea unui echilibru între restructurarea portofoliului și 
asigurarea unui dividend pentru acționari. 

 

 

După cum a fost prezentat și în raportul administratorului pentru anul 2012, la capitolul REPARTIZAREA 
PROFITULUI, se vor supune aprobării acționarilor două variante de dividend de distribuit, după cum se prezintă 
și în tabelul de mai jos. 

 

Dezvoltare sustenabilă 

Dividend aprobat in AGA – 0,065 lei pe acțiune 

Lichidare controlată 

Dividend aprobat în AGA 0,134 lei pe acțiune 

Surse investiții din profit 

74,8 milioane lei 

Surse investiții din profit 

19,1  milioane lei 

Nivelul mai ridicat al rezervelor rămase pentru 
investiții asigură echilibrul între satisfacerea 
așteptărilor acționarilor privind nivelul dividendului și 
nivelul lichidităților necesare pentru implementarea, 
în condiții optime, a programelor investiționale pe 
temen mediu/lung, mai ales că în anul 2013 sunt 
posibile oportunități investiționale interesante, de 
exemplu prin participarea la privatizările din sectorul 
energetic. 

Nivelul sumelor rămase pentru investiții este mult 
mai redus, iar datoriile cu dividende pentru acționari 
vor fi la un maxim istoric. Posibilitatea de a continua 
restructurarea portofoliului în aceste condiții în anii 
următori este mai redusă, politica de distribuție 
agresivă a profitului nu e sustenabilă pe termen lung. 
În plus, prețurile obtenabile la vânzarea activelor 
care compun portofoliul SIF Muntenia în condiții de 
lichidare controlată pentru a obține în continuare 
profituri foarte mari sunt mai mici, fiind afectate de 
criza economică. 

 

În funcție de valoarea dividendului care va fi aprobat în AGA, administrarea portofoliului SIF Muntenia în 2013 
se va putea îndrepta spre una cele două direcții prezentate mai sus. 

Pe termen scurt (sub un an), efectele restructurării/ implementării unui program de investiții de mai mari 
dimensiuni asupra macrostructurii portofoliului și a capacității sale de a genera venituri superioare sunt 
nesemnificative în BVC propus pentru anul 2013. Piața financiară și de capital în care SIF Muntenia 
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acționează are o adâncime redusă, oferta de valori mobiliare este redusă, iar firmele cotate pe BVB nu sunt 
reprezentative pentru sectoarele performante ale economiei naționale, ceea ce duce la un număr și o 
frecvență redusă de apariție a unor oportunități investiționale care să fie conforme cu obiectivele strategice 
care vor fi urmărite. 

 

2.1 OBIECTIVE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU 2013 

 Continuarea și amplificarea programului investițional pe baza resurselor rezultate din tranzacțiile de 

vânzare ale acțiunilor BCR si Erste, dimensionat în funcție de repartizarea profitului realizat în 2012, 

respectiv alocarea pe dividende / surse pentru  investiții.  

 Accent pe investițiile în România, unde prețul activelor corporale și financiare este redus 

 Investiții în infrastructură, agricultură, energie, industrie şi sectoare productive creatoare 

de valoare adăugată şi locuri de muncă; 

 Participarea la programele de privatizare care se vor derula în 2013, în condiții de 

profitabilitate, schimb de acțiuni cu AVAS; 

 Reducerea în continuare a dependenței de rezultatele participațiilor din sectorului 

financiar, restructurarea în continuare a activelor care compun acest portofoliu pentru 

creșterea calității activelor. 

 Politica de dividende. Definirea și urmărirea unei politici de dividend predictibile. 

 Menținerea unui nivel de lichiditate al portofoliului adecvat pentru investiții, dividende și alte 

necesități. Reducerea gradului de lichiditate al portofoliului care, la 31.12.2012, atinsese un nivel 

foarte ridicat, prin investire. 

2.2 ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI COMPLET 

Activitatea de administrare a portofoliului se înscrie în cadrul legal specific, care se adaptează la prevederile 
Directivelor europene în domeniu. Se are în vedere respectarea principiilor de prudențialitate specifice 
investițiilor financiare promovate de către SIF Muntenia, fie că ele sunt impuse de lege sau de organismul de 
reglementare CNVM, fie că ele au rezultat din experiența practică a administratorului în acest domeniu. 

Administratorul va gestiona activele SIF Muntenia conform unei strategii investiționale active, bazată pe 
utilizarea adecvată a potențialului piețelor financiare autohtone și internaționale, urmărind securitatea, 
calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor. 

 

 

 

 

La 31 decembrie 2012, portofoliul SIF 
Muntenia (în valori de activ net conform 
reglementărilor CNVM, certificate de 
societatea de depozitare) a avut o 
structură procentuală care este 
prezentată în graficul alăturat. 

 

 

Actiuni 
cotate 
62% 

Actiuni 
necotate 

15% 

Obligatiuni 
1% 

Active 
lichide 

21% 

Alte active 
1% 
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2.2.1 Alocarea activelor. Rebalansări.  

 Menținerea unui nivel de lichiditate al portofoliului adecvat pentru investiții, dividende și alte necesități. 

Reducerea gradului de lichiditate al portofoliului prin investire până la un nivel de 10- 15% din activul 

total. 

 Subportofoliul Active lichide va fi compus preponderent din depozite bancare. 

 Menținerea subportofoliului Acțiuni în zona 75- 85% din total activ. 

 Creștere în continuare a ponderii subportofoliului Acțiuni cotate în cadrul subportofoliului Acțiuni. 

 Diversificare sectorială în cadrul subportofoliului Acțiuni. 

2.2.2 Politica de investiții 

Nivelul ridicat de lichiditate al portofoliului SIF Muntenia va permite, în 2013, participarea la programe 

investiționale de mai mare anvergură. Extinderea programului investițional va ține seama de: 

 Rate de rentabilitate superioare, pentru creșterea profitabilității globale a portofoliului. 

 Reducerea gradului de atomizare al portofoliului (mai multe participații semnificative, sub limita de circa 

10% din activul total fiecare), dar cu posibilitatea de a depăși această limită în cazul apariției unor 

oportunități investiționale. 

 Vânzarea mai accelerată a participațiilor foarte mici/ fără perspective și /sau care nu oferă dividende. 

 Investiții pe termen scurt cu rate superioare inflației pentru protecția capitalului. 

 Vor rămâne prioritare, în contextul actual, depozitele bancare. Piața obligațiunilor cotate din România 

continuă să nu ofere cantitatea și lichiditatea necesară pentru un portofoliu de anvergura celui al SIF 

Muntenia. 

 Diversificare internațională în cadrul subportofoliului Acțiuni. 

 Sunt vizate în principal acțiuni europene, cu randamente mari și relativ constante ale dividendului. 

 Diversificare sectorială în cadrul subportofoliului Acțiuni, reducerea ponderii sectorului Financiar, 

creșterea sectoarelor energetic, infrastructură, industrie, agricultură. 

2.3 POLITICA DE DIVIDEND 

Prin politica de dividend a SIF Muntenia, administratorul va urmări asigurarea unui echilibru între 
remunerarea acționarilor prin dividend şi eventuala nevoie de finanțare a investițiilor existente sau de 
achiziționare de noi instrumente financiare pentru asigurarea creșterii valorii și calității activelor.  

Pentru a asigura acționarilor un venit satisfăcător, (și în absența unor circumstanțe excepționale) se propune 
asigurarea unui randament al dividendului mai mare cu 1-2 puncte procentuale decât inflația (real pozitiv), 
raportat la valoarea de piață medie anuală a acțiunii SIF Muntenia din anul pentru care se calculează 
dividendul. 

2.4 SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI 

Prioritatea activității de administrare rămâne în continuare administrarea subportofoliului Acțiuni, care 
reprezintă atât din punct de vedere al valorii de activ, cât şi din punct de vedere al veniturilor, cea mai 
importantă deținere a SIF Muntenia. 

 

Restructurarea pieței RASDAQ, (mutarea emitenților de pe Rasdaq pe o piață reglementată 
sau pe unul dintre sistemele alternative de tranzacționare (ATS) sau delistarea) care va 
începe în 2013 și va continua, probabil, și în 2014, va avea efecte pe care nu le putem 
prevedea asupra încadrării unor societăți din portofoliul SIF Muntenia în subportofolii. La 
sfârșitul anului 2012, participațiile la societăți cotate pe RASDAQ reprezentau 14,9% din 
activul total a SIF Muntenia calculat după reglementările CNVM.  
Se vor manifesta efecte și asupra încadrării în riscul de portofoliu conform art. 188 din 
Regulamentul CNVM nr. 15/2004. 
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Prin modificarea modului de calcul al activului net în 2013 s-a înlocuit valoarea de activ net 
pentru societățile cotate din “media ultimelor 3 luni de tranzacționare” cu “prețul de 
închidere al secțiunii de piață considerată”. În cazul unor societăți cu tranzacții eratice pot să 
apară modificări dramatice ale valorii de activ net de la o perioadă la alta pentru participațiile 
respective. 

 

 

2.4.1 Directii de acțiune în administrarea subportofoliului Acțiuni 

 Creșterea ponderii participațiilor la 

societăți cotate pe piețe organizate, cu 

lichiditate a tranzacțiilor; reducerea 

ponderii la participații ale căror titluri 

nu sunt tranzacționate pe piețe 

organizate de capital. 

 Restructurarea expunerii pe sectorul 

financiar bancar.  

 Identificarea și valorificarea 

oportunităților oferite de piețele 

organizate de capital pentru investiri/dezinvestiri pe termen scurt și mediu prin selecția unor emitenți cu 

perspective de creștere în raport cu prețurile de tranzacționare sau cu evaluările disponibile. 

 Participarea la privatizările de pe Bursa de Valori București a societăților deținute de stat. 

 Reducerea, în măsura posibilităților, a numărului și a ponderii în total portofoliu a societăților definite a fi 

cu caracter rezidual (moștenite în portofoliu de la FPP IV Muntenia), respectiv societățile nelistate care nu 

prezintă potențial de creștere pe termen mediu/lung, asigurându-se astfel creșterea calității activelor şi 

respectarea încadrării în riscul de portofoliu conform art. 188 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004. 

 Susținerea în continuare a programelor de finanțare și restructurare începute la societățile deținute, atât 

ca acționar majoritar, cât și ca acționar minoritar. 

 Identificarea unor firme solide, mai ales din categoria “consumer cyclical”, la care pot fi achiziționate 

acțiuni în punctele de minim ale ciclului economic, spre a se constitui în rezerve de creștere după 

demararea noului ciclu economic (direcție de acțiune ofensivă). 

 Identificarea unor firme solide, “consumer noncyclical” care să ofere dividende relativ constante și în timp 

de criză (direcție de acțiune defensivă) – cu accent pe partea de energie, dar cu atenție pe contextul 

macroeconomic pentru a evita o posibilă bulă pe sectorul respectiv; (în contextul actual, energia “verde” e 

competitivă numai prin intermediul unui sistem generos de subvenții, iar perspectiva este de limitare a 

acestora). 

 SAI Muntenia Invest intenționează să susțină promovarea la cotare pe piața organizată de capital la 

societăți la care SIF Muntenia deține o influență semnificativă și care vor îndeplini condițiile de admitere la 

cotă. 
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2.4.2 Restructurarea participațiilor din sectorul financiar 

La 31.12.2012, participațiile la societăți cu 
activitate în sectorul financiar

5
 reprezentau 51% 

din subortofoliul Acțiuni al SIF Muntenia. 

Opțiunile de restructurare în cadrul acestui 
subportofoliu vor ține seama, pe lângă situația 
generală și perspectivele sectorului, și de 
situația particulară a emitentului sau a grupului 
din care face parte, de performanțele sistemelor 
de gestiune a riscurilor acestora (concretizate, 
în cazul băncilor, de calitatea portofoliului de 
credite). 

Gestionarea expunerilor mari- pe Erste Bank 
Group și BRD- GSG. Se va avea în vedere, în 
general, într-un orizont de timp multianual o 
reducere a acestor expuneri pentru diminuarea 
riscului prin diversificare, cu posibilitatea de 
depășire temporară a expunerilor pentru 

valorificarea unor oportunități de tranzacționare. 

 

2.5 ACTIVE CU GRAD RIDICAT DE LICHIDITATE 

Activele cu grad ridicat de lichiditate sunt, în principal (în ordine crescătoare a lichidității), obligațiuni, titluri de 
participare ale OPCVM, titluri de stat și depozite bancare. 

Administratorul va urmări evoluția alocării pe tipuri de emitenți, ca și repartiția pe diferite valute și va face 
comparația dintre rentabilitatea instrumentelor financiare existente în portofoliu și rentabilitățile/dobânzile 
oferite în piață. 

În funcție de strategia generală stabilită și de estimarea necesarului de lichidități, administratorul va plasa 
resursele SIF Muntenia preponderent pe anumite clase de active și segmente ale piețelor, în funcție de 
anticipările sale, prin cumpărarea sau vânzarea de obligațiuni și instrumente monetare și cu venit fix, respectiv 
prin cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC autorizate la rândul lor să 
investească pe una sau mai multe clase de active. 

Se va mai urmări ca rentabilitatea să asigure cel puțin protejarea la inflație a sumelor aflate în această grupare 
de subportofolii.  

 

2.5.1 Direcții de actiune în administrarea subportofoliului Obligațiuni 

Valoarea acestui subportofoliu este foarte redusă, și nu se întrevede în anul 2013 o creștere spectaculoasă a 
valorii, în primul rând din cauza ofertei reduse de pe piața românească de capital pentru obligațiuni care să 
corespundă obiectivelor investiționale urmărite. 

 Investirea în obligațiuni pe termen cel mult mediu (maturitate sub 5 ani) acolo unde nu există o piață 
secundară de tranzacționare a acestora care să fie stabilă și lichidă. 

 În nici un caz investirea în obligațiuni pe termen foarte lung- peste 10 de ani- având în vedere rolul acestui 
subportofoliu în economia portofoliului global al SIF Muntenia și condițiile generale economice. 

                                                                 

5
 Participația la Fondul Proprietatea este tratată în administrarea portofoliului ca participație indirectă în 

sectorul energetic. 

brd 

23,225% 

ebs 

19,874% 

fp 

2,889% 

alte 

financiar 

5,279% 
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 Susținerea prin obligațiuni garantate a programelor de investiții și restructurare a unor societăți din 
portofoliul SIF Muntenia. 

2.5.2 Direcții de acțiune în administrarea subportofoliul depozite bancare, titluri de participare 

OPCVM 

Managementul prudent al riscului de lichiditate presupune menținerea de numerar suficient pentru activitatea 
curentă. Se urmăreşte asigurarea unei flexibilități cât mai mari din acest punct de vedere, prin menținerea de 
depozite bancare la niveluri mai ridicate pe perioada crizei. 

Ca limite generale, se pot constitui depozite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă 
dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit 
să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situația în care acesta se află în afara Uniunii Europene, 
să fie supuse unor reguli prudențiale evaluate de catre CNVM ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană. 

Pe de altă parte, titlurile de participare la OPCVM contribuie la reducerea riscului general al portofoliului prin 
diversificare și asigură accesul la segmente ale pieței financiare și de investiții care nu puteau fi accesate în 
mod direct din motive de reglementare sau de costuri. 

Direcții de acțiune în administrarea Depozitelor bancare 

 Obținerea unei dobânzi medii a depozitelor SIF Muntenia peste BUBID la lună. 

 Protecția împotriva inflației. 

 Dispersia sumelor plasate la bănci urmând regulile de prudențialitate. 

Direcții de acțiune în administrarea titlurilor de participare OPCVM 

 Analiza periodică și rebalansarea participațiilor în funcție de așteptările macroeconomice și de profilele și 
portofoliile fiecărei participații. 

 Acordarea de prioritate fondurilor deschise în raport cu cele închise pentru profile similare de investiție. 

 Marcarea profiturilor în condiții de comisioane minime. 

 Investirea în fonduri administrate de SAI cu reputație și istoric bun al performanțelor. 
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3 GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

3.1 GUVERNAREA CORPORATIVĂ A SIF MUNTENIA 

Administratorul SIF Muntenia consideră că respectarea Codului de Guvernare Corporativă asigură acuratețea şi 
transparența procesului decizional al societății şi permite acces egal pentru toți acționarii la informațiile 
relevante, ceea ce asigură creşterea gradului de atractivitate pentru SIF Muntenia. 

Site-ul www.sifmuntenia.ro conține informații cu privire la politica de guvernare corporativă a SIF Muntenia 
SA: 

 lista membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor; 

 lista membrilor Consiliului de Administrație şi ai Conducerii executive a SAI Muntenia Invest SA, 
administratorul SIF Muntenia SA; 

 Actul constitutiv al SIF Muntenia actualizat; 

 Declarația „Aplici sau Explici”; 

 Regulamentul de Guvernare Corporativă al SIF Muntenia SA. 

 

3.2 GUVERNAREA CORPORATIVĂ A PARTICIPAȚIILOR 

O guvernare performantă a participațiilor implică, din partea administratorului SIF Muntenia: 

 Exercitarea drepturilor conferite, prin lege sau actul constitutiv, de valorile mobiliare deținute; 

 Participarea activă la luarea unor decizii strategice la nivelul societăților, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

 Participarea la selectarea şi numirea managementului emitenților şi urmărirea şi evaluarea periodică a 
performanțelor acestuia. Abordarea de management va fi bazată pe descentralizare, răspundere şi 
transparență, într-un mediu în care să existe un set fundamental de valori împărtăşite, obiective clar 
definite pentru fiecare activitate şi o infrastructură comprehensivă pentru ghidarea şi controlul 
progresului şi realizărilor; 

 Exercitarea unui control adecvat asupra conducerii executive a societăților pentru verificarea modului de 
asumare a responsabilității manageriale; 

 Atragerea managementului societăților pentru susținerea intereselor firmei, pentru aplicarea strategiei 
comune de dezvoltare; 

 Stabilirea unor criterii de urmărire şi raportare periodică de către Consiliul de Administrație şi conducerea 
executivă a performanțelor economico-financiare şi a aspectelor deosebite semnalate în activitatea 
societăților; 

 Asigurarea concordanței dintre dinamica caracteristicilor managementului fiecărei societăți şi modificările 
produse în mediul ambiant al acestuia; 

 Imprimarea unui dinamism accentuat activităților fiecărei societăți pentru facilitarea unor performanțe 
economice superioare; 

 Implicarea în funcționarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de relații şi armonizarea intereselor 
stakeholders (deținătorii de interese) proprii ai fiecărei societăți; 

 Concentrarea eforturilor împreună cu conducerea executivă a societăților pentru asigurarea resurselor 
financiare, materiale, umane şi informaționale necesare eficientizării activității. 
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4 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CORPORAȚIEI 

SIF Muntenia desfăşoară permanent activități privind responsabilitatea socială a companiei, în fiecare an 
sprijinind în mod direct sau prin intermediul fundațiilor/asociațiilor specializate, categoriile defavorizate din 
comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea. Societatea contribuie şi la susținerea acțiunilor stiințifice, 
culturale, sportive, medicale, educative, de mediu, evenimente de interes național sau zonal.  

SAI Muntenia Invest a decis ca, în activitatea de administrare a portofoliului SIF Muntenia să NU investească în 
producerea de alcool, tutun, armament, jocuri de noroc. Chiar dacă aceste ramuri au profit substanțial, 
riscurile şi problemele sociale pe care le implică sunt mari, iar prin această decizie ne exprimăm, deasemenea, 
responsabilitatea socială a corporației. 

5 ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ȘI DISEMINAREA 

INFORMAȚIEI 

Relatia cu investitorii acționează ca o interfață de informații şi comunicare între conducerea companiei şi 
piețele de capital, asigurând o bună comunicare a informațiilor strategice, financiare şi operaționale către 
comunitatea financiară. 

Obiectivul nostru este să furnizăm acționarilor noştri şi comunității financiare informații actualizate şi complete 
în legătură cu rezultatele financiare, oferind o perspectivă corectă asupra activității, urmărind o politică de 
transparență, bazată pe dialog. 

Obligațiile de transparență, raportare și informare ale acționarilor vor fi respectate și asigurate prin 
comunicate de presă distribuite în ziare cu profil financiar de acoperire națională, prin publicarea raportărilor 
periodice și continue a informațiilor furnizate în sistem electronic atât pe site-ul web propriu 
www.sifmuntenia.ro, cât și pe sistemul electronic al pieței de capital pe care acțiunile SIF Muntenia sunt 
cotate, prin informarea CNVM atât prin raportări clasice cât și pe cale electronică, prin desfășurarea unei 
activități de corespondență scrisă și electronică cu acționarii, prin asigurarea de informații telefonice prin 
intermediul unui Serviciu de relații cu acționarii dedicat, organizat de către SAI Muntenia Invest S.A. 

Obligații instituționale de diseminare și raportare in relația cu instituțiile pieței de capital: 

 Raportările periodice către CNVM și BVB; 

 Raportările și/sau comunicatele curente către CNVM și continue către BVB; 

 Raportările lunare către CNVM în conformitate cu Instrucțiunea nr. 1/2007 a CNVM; 

 Raportările lunare către BNR/CNVM în conformitate cu Regulamentul C.E. nr. 958/2007. 

 

 

 

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său 

SAI MUNTENIA INVEST SA 

Preşedinte-Director General 

Petre Pavel Szel 
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6 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2013 

 

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2013 ține seama de principiul continuității activității, de 
condițiile macroeconomice delicate și contextul pieței financiare interne și externe, precum și de obiectivele 
strategice pentru anul 2013 supuse aprobării acționarilor SIF Muntenia prin Programul de administrare.  

Bugetul a fost întocmit în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate, în lei, folosind informațiile 
disponibile până la data de 15 martie 2013.  

Taxele, impozitele, comisioanele și contribuțiile au la bază nivelurile din prevederile legale în vigoare la data 
întocmirii. 

Instrumentele financiare sunt reflectate la cost iar veniturile sunt nete. 

Nu au fost estimate elemente pentru care nu există informații certe sau anticipații raționale. 

Pentru anul 2013, la fel ca și în anii anteriori, am ales să nu previzionam influența provizioanelor, având în 
vedere gradul foarte mic de predictibilitate posibil în condițiile economice actuale. Influența provizioanelor 
urmează să fie prezentată şi analizată la sfârşitul exercițiului financiar. Prin trecerea la înregistrarea ajustărilor 
de valoare a activelor pe seama conturilor de rezerve conform excepției de la art. 81 alin. (5) din Regulamentul 
CNVM nr. 4/2011 şi nu pe seama cheltuielilor conform art. 81 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, influența acestor elemente asupra execuției BVC/ Contului de profit 
și pierdere se va reduce.  

 

VENITURI. Estimările pentru elementele de venituri sunt conservatoare, țin seama de armonizarea 

obiectivelor pe termen scurt, (ex. de asigurare a unui dividend pentru acționari conform politicii de dividende) 
cu obiectivele pe termen lung (realizarea de investiții și restructurarea portofoliului). 

Venituri din dividende 

La dimensionarea acestui tip de venituri s-a ținut seama de necesitatea crescută a societăților comerciale, 
pentru perioada următoare, de a creşte volumul investițiilor proprii prin reinvestirea profitului, ceea ce 
conduce, pentru multe din ele, la un volum mai redus al dividendelor estimate. Pe de altă parte însă, profiturile 
reinvestite în societăți vor asigura creşterea valorii participațiilor SIF Muntenia la aceste societăți. 

Pentru societățile cotate pe piețe organizate de capital din România, trecerea la IFRS pentru întocmirea 
situațiilor financiare începând cu închiderea exercițiului financiar 2012, inclusiv din punct de vedere fiscal, 
poate duce la modificări în evoluția profiturilor sau chiar la reconsiderări ale politicii de dividende, scăzând 
gradul de predictibilitate al veniturilor din dividende care vor fi obținute de către SIF Muntenia. 

Până acum, cele mai consistente venituri din dividende erau obținute de la participațiile din sectorul financiar, 
în speță de la băncile cu activitate în România. În 2013, pe fondul evoluției din 2012 a sectorului financiar 
românesc, mai ales băncile cu capital străin, cel mai important venit din dividende va fi cel obținut de la Erste 
Group Bank. 

Gradul de colectare al dividendelor cuvenite luat în calcul pentru construcția BVC este de 100%. 

Venituri din tranzacții cu valori mobiliare 

Veniturile din tranzacțiile cu valori mobiliare cuprind atât veniturile realizate din investiții efectuate cu scop 
speculativ, pe termen scurt, cât şi veniturile realizate prin valorificarea unor participații, în condiții de eficiență 
financiară.  

Veniturile obținute din tranzacții vor fi cele mai importante cantitativ, se estimează a fi realizate în mod 
preponderent prin tranzacții pe piețe organizate de capital. 

Venituri din titluri de plasament 

Aceste venituri sunt realizate din cupoanele obligațiunilor municipale şi corporatiste aflate în portofoliul SIF 
Muntenia estimate pentru anul 2013, valoarea acestora va fi comparabilă cu cea din 2012, în condițiile în care 
acest subportofoliu va rămâne la o valoare redusă în 2013. 
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Venituri din piața monetară 

Disponibilitățile bănești vor fi plasate preponderent în depozite pe termen scurt, în lei și valută. Veniturile 
estimate corespund unei dobânzi medii anuale prognozate a fi realizată de cca 5,5 % la lei. Estimările pot diferi 
de realizat în funcție de evoluția ratelor dobânzilor pe piața monetară. 

 

CHELTUIELI  

Principala grijă a administratorului SIF Muntenia este aceea de conservare a valorilor existente în portofoliu 
și de reducere a cheltuielilor. 

Cheltuieli cu administrarea, comisioane și taxe 

Cheltuielile cu administrarea reprezintă comisionul fix anual al administratorului în conformitate cu contractul 
de administrare în vigoare. 

La dimensionarea nivelului comisioanelor percepute de CNVM, BVB, băncile prin care se derulează operațiuni 
de încasări și plăți sau la care se constituie depozite bancare, SSIF-urile prin care se efectuează tranzacții, 
taxele poştale, cele de timbru şi cele judiciarea s-a ținut seama de mărimea activului net, estimarea evoluției 
cu trend crescător a pieței de capital, creșterea complexității activității pe fondul alinierii la reglementările 
europene. 

Volatilitatea ridicată a piețelor de capital interne și internaționale, precum și întârzierile în programele de 
privatizare, duc la incapacitatea de a previziona momentele când se vor efectua anumite tranzacții. Realizarea 
acestor tranzacții presupune costuri cu intermediarii, (SSIF, firme de avocatură, evaluatori, consultanți, etc) 
care nu pot fi previzionate cu precizie, iar în cazul unui volum ridicat al tranzacțiilor pot duce la depășirea 
nivelului bugetat pentru acest element. 

 

Cheltuieli cu furnizorii de servicii  

Aceste cheltuieli cuprind contravaloarea tuturor contractelor de prestări servicii încheiate de SIF Muntenia ca, 
de exemplu, cel cu BRD pentru serviciile de depozitare şi custodie, cel cu Depozitarul Central pentru serviciile 
de ținere a registrului acționarilor, cel cu auditorii financiari sau interni, etc.  

Alte cheltuieli includ diferențe de curs valutar, cheltuielile cu Consiliul reprezentanților acționarilor (CRA), 
finalizări insolvențe judiciare.  

 

REZULTATUL BRUT/OPERAȚIONAL 

Profitul operațional brut (fără a lua în considerare influența provizioanelor) estimat pentru anul 2013 este mai 
mare cu circa 2,3 % decât cel prevăzut pentru anul 2012. Obținerea acestui profit va permite îndeplinirea 
politicii de dividend care a fost prezentată în Programul de administrare.  
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BUGET DE VENITURI SI 

CHELTUIELI 2013 

 

[LEI] Prevazut 2012 Prevazut 2013 P2013/ P2012 

VENITURI  OPERAȚIONALE 132.100.000 132.000.000 99,9% 

     Dividende 9.000.000 9.000.000 100,0% 

     Din tranzactii valori mobiliare 109.000.000 110.000.000 100,9% 

     Din titluri de plasament 1.100.000 1.000.000 90,9% 

     Din piata monetara 8.000.000 7.000.000 87,5% 

     Alte venituri 5.000.000 5.000.000 100,0% 

CHELTUIELI  OPERAȚIONALE 31.100.000 28.700.000 92,3% 

      Administrare SAI Muntenia Invest 17.400.000 17.400.000 100,0% 

      Comisioane si taxe 2.000.000 1.300.000 65,0% 

      Finalizari insolvente judiciare 5.000.000 3.000.000 60,0% 

      Furnizorii de servicii 2.000.000 2.000.000 100,0% 

      Alte cheltuieli financiare 2.000.000 3.000.000 150,0% 

Cheltuieli  CRA 2.700.000 2.000.000 74,1% 

REZULTAT OPERAȚIONAL 101.000.000 103.300.000 102,3% 

 

 

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său 

SAI MUNTENIA INVEST SA 

Preşedinte-Director General 

Petre Pavel Szel 

 


