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1 CONTEXT 

Prezentarea contextului în care se va încadra Programul de activitate SIF Muntenia în anul 2014 are două 
componente principale, care vor fi tratate în continuare. 

În primul rând, vom prezenta pe scurt tendințele mediului economic mondial în 2014, iar în continuare 
previziuni asupra valorilor unor indicatori macroeconomici ai României în 2014, considerați relevanți pentru 
restructurarea și administrarea portofoliului.  

În al doilea rând, vor fi prezentate câteva elemente importante legate punctual de schimbări în reglementări 
legale cu efect începând din 2014, care vor influența fie direct administrarea SIF Muntenia, fie vor avea efecte 
importante asupra clasificării participațiilor SIF Muntenia sau/și a activității acestora. 

1.1 MEDIUL ECONOMIC 

1.1.1 LA NIVEL MONDIAL, SUA, BRICS 

Indicatori agregați la nivel mondial
1
 , economii dezvoltate 

 SUA EU Japonia 

Rata dobanzii de referință 0.25% 0.25% 0.10% 

Creșterea PIB agregat (an la an) 3.20% 0.50% 1.00% 

Rata somajului 6.70% 12.00% 3.70% 

Rata inflatiei (CPI) an la an 1.50% 0.70% 1.60% 

Increderea consumatorilor (Consumer Confidence) 80.70 -11.70 40.50 

Rata vanzarilor cu amanuntul (Retail Sales) luna la luna -0.40% -1.60% 0.10% 

 

Previziunile de creștere ale ecomomiei mondiale pentru 2014 sunt de peste 3% (cu SUA ca motor al creșterii 
mondiale), cu toate incertitudinile legate de evoluția țărilor emergente- în speță există îndoieli că China va 
putea să mențină un ritm de creștere ridicat. FMI a majorat previziunile pentru economia mondiala pentru 
2014 si estimează ca tendința va continua și va accelera și în 2015. Tendinta crescătoare se va manifesta atât 
pentru țările dezvoltate cât și pentru cele emergente. 

Indicatorii –barometru ai comerțului mondial, Baltic Dry Index (BDI) și S&P GSCI au evoluții satisfăcătoare, ceea 
ce arată că previziunile de relansare economică în condiții de creștere redusă a prețurilor materiilor prime/ 
inflație au un grad ridicat de verosimilitate. 

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)  

BDI reflecta intensitatea transportului 
maritim de marfa, componenta sa cea 
mai importanta fiind transportul 
containerizat. 

Baltic Dry Index BDIY:IND (Bloomberg) 

                                                                 

1
 Niveluri curente la data întocmirii acestui program, sursa datelor www.teletrader.com  

http://www.teletrader.com/
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S&P GSCI (SPGSCI) – indicele 
spot

2
, care trasează evoluția 

prețurilor unui coș de mărfuri-  
servește ca un punct de reper 
pentru investiții în piețele de 
mărfuri (commodities) și ca o 
măsură a performanței în timp 
a prețului principalelor materii 
prime utilizate în economie. 

 

 

Sistemul financiar și piețele de capital au fost încă afectate de continuarea relaxării cantitative (programul de 
stimulare financiară derulat de FED) (quantitative easing), chiar dacă ritmul acesteia s-a redus (tapering). 
Menținerea la niveluri reduse ale dobânzilor a dus la investirea excesului de lichiditate pe piața de capital, 
ducând la creșterea prețurilor acțiunilor, mai ales pe piețele dezvoltate, spre maxime istorice. 

 

 

Capitalizarea totală a firmelor 
din sectorul nefinanciar, SUA 

Sursa datelor FED St. Louis, 
FRED 

 

 

 

 

 

 

 

Volatilitatea VIX 
3

 “indicele 
fricii” s-a menținut la niveluri 
mult mai reduse în ultima 
perioadă, deși la niveluri ceva 
mai ridicate decât în perioada 
anterioară crizei. 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 http://www.goldmansachs.com/what-we-do/securities/products-and-business-

groups/products/gsci/components-weights-index-levels.html  

3
 https://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx  

http://www.bloomberg.com/quote/SPGSCI:IND
http://www.goldmansachs.com/what-we-do/securities/products-and-business-groups/products/gsci/components-weights-index-levels.html
http://www.goldmansachs.com/what-we-do/securities/products-and-business-groups/products/gsci/components-weights-index-levels.html
https://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
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Reducerea stimulilor financiari ai FED (reducerea cu încă 10 miliarde de dolari până la 65 miliarde de dolari de 
către Rezerva Federală a programului de achiziţii lunare de obligaţiuni) și problemele sau îngrijorările legate de 
încetinirea ritmului de creștere a țărilor BRICS în general și a Chinei în special nu a dus la o creștere a 
volatilității/ îngrijorării actorilor pieței de capital. 

Chiar dacă sistemul bancar rămâne fragil, fiind în curs de întărire a bazei de capital și a solvabilității, pe plan 
mondial în țările dezvoltate și UE mișcarea de aliniere la reglementările Basel III (mai stricte) câștigă teren. 

 

1.1.2 UNIUNEA EUROPEANĂ. ZONA EURO 

 

Zona EURO a trecut de “punctul de inflexiune”, de minim, creșterea economică reapărând sau fiind așteptată și 
în țările problemă, Irlanda, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. 

Până acum sunt indicii că 2014 va fi un an mai bun pentru creșterea PIB-ului zonei EURO comparativ cu 2013, 
dar nu sunt așteptate evoluții spectaculoase-   creșterea va rămâne la un nivel destul de redus (creșterea de 
PIB prognozată în zona euro este de 0,5- 1,5%), cu inflația rămânând la un nivel scăzut care va permite băncii 
centrale europene/ băncilor centrale naționale să mențină suportul pentru o politică monetară cu rate mici ale 
dobânzilor pe o mai lungă perioadă de timp. 

Indicatorul PMI (Purchasing Managers’ Indexes
4
 ) din zona euro, care apreciază tendința atât a producției cât și 

a componentei de servicii, s-a îmbunătățit semnificativ în ultima perioadă, pentru cele mai multe țări având o 
valoare peste 50, ceea ce indică expansiune economică așteptată. 

Anul 2013 a fost un an favorabil pentru acțiunile europene, MSCI Europe Index oferind un randament de 19,8%  
în euro. Prima de risc incorporată în cotațiile acțiunilor europene a scăzut de la nivelurile de vârf din decembrie 
2012. Declinul în gradul de incertitudine al politicilor publice a început să se manifeste o dată cu asumarea de 
către Banca Centrală Europeană a rolului de creditor de ultimă instanță, cu derularea începând din decembrie 
2011 a programului de refinanțare pe termen lung LTRO (Long Term Refinancing Operations), urmat mai apoi 
de de către programul OMT (Outright Monetary Transactions). 

Rămân riscuri însă în zona financiară. În 2014, BCE va prelua activitatea de supervizare bancară în zona euro 
începând din luna noiembrie şi, anterior, va evalua starea celor mai mari 128 de bănci din zona euro printr-o 
analiză amănunţită a calităţii activelor lor, derulând noi teste de stress

5
 și de calitate a activelor deținute (Asset 

quality review,  AQR). Programul va începe să se deruleze în luna martie 2014. 

(În lista celor 128 de bănci sunt incluse Erste Bank și Societe Generale, acționarul majoritar al BRD. Derularea 
acestui program va fi urmărită cu maximă atenție) 

 

1.1.3 CEE (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN)6 

 

Redresarea economică este în curs de desfășurare în majoritatea țărilor CEE. 

Datele PIB T3 2013 preliminare arată că doar câteva țări nu au ieșit din recesiunea  "double - dip" încă sau riscă 
alunecarea înapoi în recesiune, cum ar fi Republica Cehă. 

În plus, rămân riscuri semnificative în sensul decelerării creșterii PIB. Cum practic toate Țările CEE, în afară de 
țările CSI, au legături puternice cu zona euro, orice deteriorare a creșterii zonei euro ar face să deraieze 
redresarea fragilă din CEE.  

                                                                 

4
 http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/AboutPMIData 

5
 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310en.pdf 

6
 Sursa datelor în acest subcapitol FMI, DB Research 
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Problema acută a zonei este Ucraina plus Crimeea, problemă de natură geopolitică. La momentul întocmirii 
acestui document situația este extrem de fluidă, iar evoluțiile sunt impredictibile.  

Retragerea de fonduri a băncilor din CEE  - deleverage - (conform datelor raportate de BIS (Bank for 
International Settlements) este încă în curs de desfășurare, dar ritmul a încetinit considerabil în ultimele 
trimestre.  

Cu ajutorul mecanismelor de 
coordonare “Inițiativa de la Viena I și II” 
care au funcționat în anii anteriori, a 
fost evitată o ieşire dezordonată a 
capitalurilor din țările CEE, iar procesul 
de dezintermediere/deleverage s-a 
desfășurat într-un ritm mai puțin rapid. 

 

 

Creațele externe ale băncilor raportate 
către BIS. T3 2008=100. 

 

 

 

 

1.1.4 ROMÂNIA 

In anul 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2012, cu 3,5% (INSSE, date provizorii) 

Anul 2013 este ultimul an în care PIB la nivelul Uniunii Europene se calculează utilizând 
Sistemul european de conturi ESA 1995, iar începând din 2015 se va trece la un nou sistem 
ESA 2010

7
.  EUROSTAT estimează un efect de creștere al PIB pentru România calculat 

conform noii metodologii de 0- 1% 

Activitatea economică a fost susţinută în continuare de exporturi, dar şi de o ameliorare a cererii interne, pe 
fondul creşterii consumului final al populaţiei. În acelaşi timp, pe partea ofertei, principalele contribuţii au fost 
aduse de industrie (+2,3%) și de agricultură (+1,1%).  

Există potențial pentru o evoluție pozitivă în continuare a economiei românești, care ar putea beneficia de o 
redresare a creșterii globale, împreună cu o creștere în comerțul mondial (cu toate problemele legate de țările 
emergente care se manifestă). Efectul de contagiune va putea fi simțit în continuare în Europa Centrală și de 
Est, inclusiv România. 

Economia românească are încă potențial să accelereze creșterea. Banca Mondială prognozează în prezent o 
creștere a PIB de 2,5%, în 2014, iar FMI 2,2%, bazându-se pe contribuția altor sectoare decât agricultura. 

Creșterea în continuare a exporturilor reprezintă unul din elementele care să conducă la o creștere de PIB, mai 
ales în servicii, energie, auto și medicamente . 

Prin accesul mai ridicat la fondurile structurale ale Uniunii Europene, care sunt unul dintre instrumentele 
principale ale UE menite să susțină creșterea economică, reducerea disparităților dintre regiuni din UE, efectul 
de creștere al economiei românești poate fi  fi amplificat. 

Cererea internă a crescut lent în ultimii doi ani, dar, cu inflație scăzută, rate ale dobânzilor mai mici în 
comparație cu perioada 2007-2008, așteptările sunt de îmbunătățire în continuare în 2014 . 

 

                                                                 

7
 http://www.euractiv.com/euro-finance/eurostat-revise-eus-annual-gdp-f-news-532830 
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Probleme  

 Dificultatea realizării reformelor structurale, nivel încă scăzut de atragere al fondurilor europene (totuși în 
creștere) 

 Ritmul de revenire al consumului gosopodăriilor mai mic 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. 

 Suprataxarea economiei, instabilitate legislativă și fiscală exacerbată de faptul că 2014 este an electoral. 

 

Inflația  

Analiza indicatorilor macroeconomici atestă 
continuarea procesului de dezinflaţie ca efect 
al scăderii preţurilor volatile, în special cele 
ale mărfurilor alimentare, asociat celui 
exercitat de persistenţa deficitului de cerere 
agregată şi de ameliorarea semnificativă a 
anticipaţiilor inflaţioniste. 

Riscurile asociate perspectivei pe termen 
mediu a inflaţiei provin, în principal, din 
volatilitatea fluxurilor de capital extern în 
condiţiile procesului de dezintermediere 
transfrontalieră din sistemul bancar şi ale 
variabilităţii apetitului pentru risc al 
investitorilor asociată inclusiv deciziilor 
principalelor bănci centrale din lume.  

 

 

 

Sistemul bancar 

În 2013 au persistat evoluţiile divergente ale principalelor componente ale creditului neguvernamental, 
determinate, în principal, de procesul de dezintermediere (deleverage) dar şi de măsurile implementate de 
banca centrală în direcţia stimulării creditării în monedă naţională. 

Sistemul bancar a încheiat anul 2013 (date estimative) cu un profit cumulat de 497 de milioane de lei, (primul 
profit cumulat după trei ani consecutivi de pierderi) în condiţiile în care 23 de bănci au raportat profit pentru 
2013, iar 17 bănci au avut pierderi. A continuat să de manifeste procesul de dezintermediere. 

Activele totale ale sistemului 
bancar romanesc s-au redus in 
2013 cu doar 3 miliarde lei, de la 
365 la 362 miliarde, deși la 
jumatatea anului scăzuseră la 355 
miliarde lei. 

În ciuda declinului sever 
consemnat de creditul 
neguvernamental în 2013 se pot 
menţiona o serie de semnale de 
trecere de la contracţie la 
stabilizare şi ulterior la relansare 
graduală. Elementele mai 

importante care susţin aceste prognoze sunt: declinul dobânzilor pe parcursul ultimelor trimestre, stabilizarea 
climatului investiţional la final de 2013 şi perspectivele de relansare a investiţiilor publice şi private în 2014; 
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depăşirea punctului culminant al ajustării în sectorul bancar (băncile trec prin ample procese de modificare a 
modelului de afaceri şi ar putea relua în viitorul apropiat ciclul creditării; deficitul de finanţare la nivel de sector 
s-a redus sub 1% din PIB, rata creditelor neperformante pare să fie atins maximul).  

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. 

Procesul de restructurare, dezintermediere controlată
8
 (deleverage) va continua și în 2014. 

Principalii indicatori agregați ai sistemului bancar, rentabilitatea activelor și a capitalurilor proprii s-au reîntors 
la valori pozitive- reîntoarcerea la nivelurile anteriare crizei nu e de așteptat în viitorul previzibil. 

 

Problema creditării continuă să fie preponderent de natura cererii solvabile chiar dacă există și aspecte de 
natura unei oferte neajustate la contextul pieței. Mai este de așteptat o reducere mai vizibilă a ecartului dintre 
dobânzile active și cele pasive, de reducere al nivelului general al dobânzilor practicate de bănci (dacă 
semnalul dat de către BNR de reducere repetată a dobânzii cheie va avea efect). 

 

Sectorul energetic 

 Consumul intern de energie electrică a scazut in Romania cu 5% in 2013, pentru al doilea an consecutiv. 
Astfel, Romania a exportat anul trecut o cantitate de energie electrică de 4,7 TWh, echivalent cu 8,5% din 
intreg consumul national, in timp ce importurile de energie au fost de doar 2,7 TWh, sau 4,8% din 
consumul total.  

 Potrivit directivei 2010/31/EU
9
, de la 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2020, fiecare ţară trebuie să 

facă economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali. 

România consumă de 2,5 ori mai mult energie pe unitatea de Produs Intern Brut (PIB) faţă de 
media UE și ar putea economisi pe termen lung între 5 şi 7 miliarde euro, dacă ar aplica 
măsuri de eficienţă energetică, ceea ce ar echivala cu o creştere de 4-6% a PIB, fără un 
consum suplimentar de energie. 
“Pierderile energetice în sectorul industrial ating 30-35% din energia consumată, în timp ce la 
clădiri se constată pierderi energetice de circa 40-50% din energia consumată”, se arată într-

                                                                 

8
 http://vienna-initiative.com/ 

9
 Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să instituie şi să aplice cerinţe minime privind performanţa 

energetică a clădirilor şi să se asigure că este realizată certificarea performanţei energetice a clădirilor. 
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un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi al Asociaţiei 
Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE). 

România are capacitatea de a deveni unul dintre furnizorii regionali de energie, gradul de independență 
energetică este unul din cele mai ridicate din UE, cu perspective de creștere pe fondul intrării în exploatare a 
noi zăcăminte (Marea Neagra). Sunt necesare creșterea gradului de interconectare cu consumatorii externi, 
continuarea unui program investițional care să înlocuiască parțial capacitățile care își vor încheia viața utilă și 
vor fi dezafectate (Capacitatea totala a instalatiilor care vor fi dezafectate va fi de peste 1.200 de MW. In 
acelasi timp, vor fi puse in functiune in perioada 2013-2020 29 de centrale, unele noi, altele fiind grupuri 
modernizate in cadrul termocentralelor existente astfel incat capacitatea cumulata a noilor termocentrale se 
va ridica la aproximativ 4.800 de MW

10
.) 

Calendarul de listări la bursă a societăților energetice deținute de stat, agreat cu Fondul Monetar Internațional 
nu a fost modificat, pentru vara lui 2014 fiind așteptate să se listeze Hidroelectrica, Electrica și Complexul 
Energetic Oltenia (CEO). 

Anul 2013 a marcat, pe de altă parte, un an record pentru noile proiecte de energii alternative- din raportările 
Transelectrica, în primele 11 luni din 2013 au fost instalate proiecte noi cu o capacitate de peste 1.400 MW, 
care se adaugă la cele totalizând 2.335 MW care existau anterior. Din păcate, niciunul din aceste proiecte de 
energie regenerabilă nu a fost finanțat (și nu am primit semnale că ar exista intenții) prin intermediul pieței de 
capital românești sau prin instrumente financiare sau valori mobiliare astfel încât  SIF Muntenia să poată lua în 
considerare o investiție.  

 

Piața de capital 

Piața de capital din România este una dintre cele mai mici din Europa, luând în considerare capitalizarea 
companiilor listate și valoarea tranzacționată, atât pe piaţa primară, cât şi pe piaţa secundară. Piața de capital 
în prezent românească este în prezent clasificată ca o piață de frontieră (frontier market), iar anul 2014 va 
duce la o apropiere de reclasificarea sa in piață în curs de dezvoltare

11
 (emerging market). 

Pentru 2014, există premisele de continuare a procesului de dezvoltare al pieței de capital, după un an 2013 
bun - atât capitalizarea bursieră cât și valoarea tranzacționată (dar nu și prețurile de tranzacționare sau indicii 
bursieri) s-au reîntors aproximativ la nivelurile anterioare crizei. 

 

                                                                 

10
 HOTĂRÂRE Nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013–
2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, M.Of. nr. 37 din 16.1.2014 . Planul national de investiții – Anexa 3 și 
Anexa 4 

11
 

http://www.msci.com/resources/products/indices/global_equity_indices/gimi/stdindex/MSCI_Market_Classifi
cation_Framework.pdf  
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Neajunsurile acestei clasificări ca piață de frontieră, precum și alte bariere sistemice pentru crearea unei piețe 
de capital moderne în România

12
 sunt în atenția atât a reglementatorilor din domeniul financiar, BNR și ASF, 

cât și a guvernului și a principalilor actori ai pieței. Pe fondul reducerii finanțărilor având ca sursă sistemul 
bancar, piața de capital din România, sperăm, poate sa atingă într-un viitor pe termen mediu unul din 
obiectivele sale fundamentale – finanțarea economiei și a intreprinderilor. În plus, reclasificarea ca piață 
emergentă poate crește atât numărul cât și calitatea investitorilor, ducând la creșterea lichidității pieței și la 
diversificarea și creșterea adâncimii pieței. 

 

1.2 ELEMENTE IMPORTANTE PUNCTUALE 

Transpunerea în legislația pieței de capital a Directivei europene 61/2011 privind administratorii fondurilor 
de investiții alternative (AIFMD), completat cu Regulamentul nr. 231/2012 de completare a Directivei 
2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de 
operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea. 

Măsurile naţionale de transpunere a Directivei sunt în curs de adoptare. Transpunerea în legislația specifică 
românească este în intârziere

13
  la data întocmirii acestui material.  

 

Aprobarea printr-o lege a Ordonanței nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor poate introduce modificări ale unor reglementări 
aplicabile SIF Muntenia, prin introducerea de modificări în corpul ordonanței. 

 

Anularea Dispunerii de măsuri nr 11/2005 prin Decizia ASF nr. 23/05.02.2014 (acțiunile emise de A.O.P.C., 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare sunt valori mobiliare)  

 

Efectul apariției Ordonanței de Urgență nr. 102/2013, de modificare a Codului fiscal 

 dubla impozitare a dividendelor in cazul detinerilor mai mici de 10% sau mai noi de un an la un 
emitent din România. 

 modificarea tratamentului fiscal aferent cesiunii/vânzării acțiunilor de către societăți românești ce 
dețin participații la societăți din România. – apar același limite de 10% din capitalul emitentului și 
perioada de deținere de 1 an. Practic, este penalizată diversificarea prudentă a portofoliului și stilul de 
managament de portofoliu activ. 

 Introducerea unui impozit pe construcții speciale, altele decât clădirile, (Taxa pe stâlp).Efectele 
aplicării acestei taxe pentru societățile la care SIF Muntenia este acționar (în speță asupra contului de 
profit și pierdere) nu pot fi cuantificate la data întocmirii acestui material.  

 modificarea cotei redevențelor datorate bugetului de stat ca urmare a exploatării resurselor minerale 
aflate sub incidența Legii minelor nr. 85/2003. Va avea efect asupra societăților de genul Petrom, 
Romgaz, la care SIF Muntenia este acționar. 

 Majorarea accizelor pentru carburanți prin HG 77/2014. 

  

                                                                 

12
 http://bvb.ro/juridic/files/Raport%20bvb%20web.pdf 

13
 http://www.mae.ro/sites/default/files/file/CJUE/2013.12_CJUE_Anexa2.pdf 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/CJUE/2013.12_CJUE_Anexa2.pdf
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Regula numarul 1: Niciodata sa nu pierzi bani. Regula numarul 2: Niciodata sa nu uiti de Regula numarul 1. 

Warren Buffett 

 

 

2 PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL SIF MUNTENIA 2014 

 

Până în anul 2012, administratorul SIF Muntenia 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. 

 

DECLARAȚIA DE MISIUNE 

 

MENȚINEREA SIF MUNTENIA CA FOND BALANSAT DIVERSIFICAT 

 

Începând cu anul 2013, au început să se contureze două orientări/viziuni majore privind dezvoltarea SIF 
Muntenia în viitor, concretizate prin supunerea votului acționarilor a două variante de dividend, respectiv o 
dimensionare diferită  a fondurilor care vor rămâne disponibile pentru investiții. 

La finalul anului 2013, cele două propuneri de distribuire a profitului propuse acționarilor de către 
administratorul SIF Muntenia se înscriu pe cele două direcții principale de evoluție ale SIF Muntenia – 
dezvoltare sustenabilă (nedistribuire de dividende) sau lichidare controlată (distribuirea a 85% din profit ca 
dividende) 

Cele două variante au fost prezentate în Raportul administratorului pentru anul 2013, care a fost pus la 
dispoziția acționarilor spre consultare. 

 

Varianta 1.NEDISTRIBUIREA DE DIVIDENDE. Dezvoltare sustenabilă 

Repartizarea întregului profit pentru investiții asigură nivelul lichidităților necesare pentru implementarea, în 
condiții optime, a unor programe investiționale pe temen mediu/lung majore, care să permită restructurarea 
mai rapidă a portofoliului, mai ales că în anul 2014 sunt posibile oportunități investiționale interesante, de 
exemplu prin participarea la privatizările din sectorul energetic. 

Deficitul surselor de finanțare pentru dezvoltare cu care se confruntă acum economia românească, pe fondul 
problemelor din sistemul bancar, poate duce la o reconsiderare a rolului pieței de capital și reorientarea 
companiilor spre finanțare prin piața de capital. 

Față de propunerile de dividend din anul anterior, când la varianta “Dezvoltare sustenabilă” societatea de 
administrare propunea totuși distribuirea unui dividend mai mic, propunerea din acest an este mai radicală- 
presupune orientarea SIF Muntenia spre o structură de fond de creștere (growth fund), orientat spre companii 
în faza de expansiune, și cu un orizont mai lung de timp al investiției așteptat din partea investitorului în 
acțiuni SIF Muntenia. 
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Varianta 2. DIVIDEND BRUT PE ACȚIUNE DE 0,138 LEI. Lichidare controlată 

Se păstrează același grad de distribuire a profitului net spre dividende ca în anul anterior. Nivelul sumelor 
rămase pentru investiții mult mai redus creează dificultăți în procesul de restructurare a portofoliului în anii 
următori. Politica de distribuție agresivă a profitului nu e sustenabilă pe termen lung. In 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. 

 

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 2014. Piața financiară și de capital în care SIF Muntenia 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. 

 

În aceste condiții, obiectivele strategice prioritare care vor fi urmărite în 2014 vor ține seama de evoluțiile și 
tendințele prezentate mai sus.  

 

OBIECTIVE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU 2014 

 

2.1 ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI  

 

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 organismele de 
reglementare, 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. 

Continuarea programului investițional, cu accent pe 
investițiile în România și în acțiuni cotate 

Definirea și urmărirea unei politici de dividend 
conforme cu tendințele actuale. 

Menținerea unui nivel de lichiditate al portofoliului 
adecvat pentru investiții, dividende și alte necesități. 
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Deşi portofoliul SIF Muntenia este format dintr-un număr mare de instrumente financiare/valori mobiliare 
diferite, acestea au următoarele caracteristici generale: 

 Marea majoritate sunt emise de emitenţi din România 

 Au un grad redus de complexitate  

Pentru atingerea obiectivelor strategice propuse direcţiile de acţiune principale vor fi: 

 Urmărirea diversificării sectoriale în cadrul subportofoliului Acțiuni, reducerea ponderii sectorului 
Financiar străin și restructurarea participațiilor care îl compun pentru creșterea calității activelor, 
creșterea reprezentării în portofoliu a emitenților cu activitate în sectoare industriale performante din 
România, energetic, infrastructură, imobiliar comercial, medicamente - sectoare productive creatoare de 
valoare adăugată şi locuri de muncă; 

 Punerea accentului pe investițiile în România; 

 Participarea la programele de privatizare care se vor derula în 2014, în condiții de profitabilitate; 

 Continuarea reducerii 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, coroborată cu vânzarea mai accelerată a participațiilor foarte mici/ fără 
perspective și /sau care nu oferă dividend; 

 Realizarea de investiții pe termen scurt cu rate de rentabilitate superioare inflației pentru protecția 
capitalului. Vor rămâne prioritare, în contextul actual, depozitele bancare, chiar în contextul reducerii 
dobânzilor care a început să se manifeste din 2013 . Piața obligațiunilor cotate din România continuă să nu 
ofere cantitatea și lichiditatea necesară pentru un portofoliu de anvergura celui al SIF Muntenia. 

 

2.1.1 ALOCAREA ACTIVELOR. REBALANSĂRI.  

 

Structura de portofoliu, procentual, pe clasele sale mari, este adecvată în contextul actual. Rămâne ca 
prioritară pe termen scurt și mediu (1-3 ani) reducerea participațiilor în acțiuni necotate/ creșterea ponderii 
subportofoliului Acțiuni cotate. 

 

 

 

 

 

 

 

Active 
lichide 
13,8% 

Actiuni 
cotate 
68,2% 

Actiuni 
necotate 

15,6% 31.12.2013 

 

 Menținerea gradului de lichiditate 
al portofoliului la un nivel în jur de 
10% 

Preponderent 
depozite bancare 

 

Mentinerea ponderii subportofoliului 
Actiuni în zona 75-85% din total activ 

Crestere în continuare a 
ponderii subportofoliului 
Actiuni cotate în cadrul 
subportofoliului Actiuni 

 



 Material intocmit de 
Pag 12 

Program de administrare 2014 

SAI Muntenia Invest S.A. SIF Muntenia 

  

2.2 DEFINIREA ȘI URMĂRIREA UNEI POLITICI DE DIVIDEND CONFORME CU TENDINȚELE 

ACTUALE 

 

Prin politica de dividend a SIF Muntenia propusă până acum, administratorul a urmărit 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.  

După cum am prezentat și mai sus, în partea introductivă a Programului de administrare (și în Raportul anual 
2013), cele două propuneri de distribuire a profitului anului 2013 propuse acționarilor de către administratorul 
SIF Muntenia se înscriu pe cele două direcții principale de evoluție ale SIF Muntenia – dezvoltare sustenabilă 
(nedistribuire de dividende) sau lichidare controlată (distribuirea unei părți importante din profit ca 
dividende). 

Rezultatele votului în AGA vor reprezenta un element de referinta în procesul de îmbunatățire a strategiilor și 
viziunii investiționale, strategii și viziune care să exprime cât mai fidel intențiile acționarilor privind viitorul SIF 
Muntenia. 

 

2.3 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. 

 

Directii de acțiune în administrarea subportofoliului acțiuni 

 Creșterea ponderii participațiilor la societăți cotate pe piețe reglementate, cu lichiditate a tranzacțiilor; 

reducerea ponderii la participații ale căror titluri nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate de capital. 

Identificarea și valorificarea oportunităților oferite de piețele reglementate 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; 

 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; 

 Restructurarea expunerii pe sectorul financiar bancar străin; 

 Gestionarea prioritară a expunerilor mari; 

 Participarea la privatizările de pe Bursa de Valori București a societăților deținute de stat, în condiții de 

atractivitate a prețurilor; 

 Accelerarea reducerii numărului și a ponderii în total portofoliu a societăților definite a fi cu caracter 

rezidual (rămase 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; 

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

ca acționar majoritar, cât și ca acționar minoritar; 

 Promovarea la cotare pe piața reglementată 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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Restructurarea participațiilor din sectorul financiar 

 

 

La 31.12.2013, participațiile la societăți cu 
activitate în sectorul financiar reprezentau 
39,9% din subortofoliul Acțiuni al SIF Muntenia 
(în scădere marcată față de 51,2% la finele 
anului anterior), sau 33,4% din activul total. 

 

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). 

O perspectivă/oportunitate interesantă de diversificare a portofoliului apare prin eliminarea Dispunerii de 
măsuri 11/2005, care dă posibiltatea achiziționarii de acțiuni la alte SIF-uri. Acest tip de investiție, (în condiții 
de atractivitate a prețurilor) poate fi privită din două puncte de vedere 

 Investiție strict “de portofoliu”, prin care SIF Muntenia să profite de aprecierea valorii acțiunii altor 
SIF, sau de dividendele care ar fi de primit. Este ceea ce s-a realizat deja, prin intermediari – în cadrul 
subportofoliului de titluri de participare au existat unele participații cu expunere pe SIF-uri. 
Posibilitatea de a investi direct duce la posibilitatea de a scădea costurile asociate cu aceste investiții. 
 

 Investiție “de diversificare sectorială”. Dacă un alt SIF este expus semnificativ pe un sector de 
activitate care, într-un anumit context macroeconomic previzionăm că va performa, iar barierele de 
intrare prin investiția directă în acel sector sunt ridicate (firme cu capitalizare liberă redusă, sau chiar 
necotate), ținând seama și de discontul ridicat cu care se tranzacționează acțiunile SIF pe piața de 
capital din România, poate fi mai avantajoasă creșterea expunerii pe acel sector prin cumpărarea altui 
SIF. 

 

2.4 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.  
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2.4.1 DIRECȚII DE ACTIUNE ÎN ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI OBLIGAȚIUNI 

Valoarea acestui subportofoliu este foarte redusă, și nu se întrevede în anul 2014 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; 

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

 

2.4.2 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/ASF 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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2.5 GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

2.5.1 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. 

 

2.5.2 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 alături de conducerea executivă a societăților pentru asigurarea resurselor 
financiare, materiale, umane şi informaționale necesare eficientizării activității. 
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2.6 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ  

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, religioase, medicale, educative, de mediu, evenimente de interes național sau zonal.  

SAI Muntenia Invest a decis ca, în activitatea de administrare a 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 companiei. 

 

2.7 ASIGURAREA TRANSPARENȚEI. 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 ASF 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 ASF și BVB; 

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

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

 Raportările lunare către BNR/ASF în conformitate reglementările în vigoare. 
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3 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2014 

 

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2014 ține seama de principiul continuității activității, de 
condițiile macroeconomice delicate și mai ales de contextul pieței financiare interne și externe, precum și de 
obiectivele strategice pentru anul 2014 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 la această dată. 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 2014, la fel ca și în anii anteriori, am ales să nu previzionam influența ajustărilor de valoare/ 
provizioanelor, având în vedere gradul foarte mic de predictibilitate posibil în condițiile economice actuale. 
Influența ajustărilor de valoare/ provizioanelor urmează să fie prezentată şi analizată la sfârşitul exercițiului 
financiar.  

 

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, în limitele legale și în 
funcție de fondurile rămase la dispoziția SIF Muntenia după distribuirea de dividende către acționari). 

Ordonanța de Urgență nr. 102/2013, de modificare a Codului fiscal (detalii în capitolul ELEMENTE 
IMPORTANTE PUNCTUALE) va avea efecte negative, în 2014, atât asupra veniturilor din dividende, cât și asupra 
veniturilor din tranzacții valori mobiliare. 

 

Venituri din dividende 

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 2014, pe fondul evoluției din 2013 a sectorului financiar 
românesc, mai ales băncile cu capital străin, cele mai importante venituri din dividende vor fi cele obținute de 
la participațiile din sectorul energetic. 

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 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 reglementate de capital. 

Venituri din titluri de plasament 

Aceste venituri sunt realizate din cupoanele obligațiunilor municipale şi corporatiste aflate în portofoliul SIF 
Muntenia. Nu au fost luate în considerare venituri obţinute din titluri de plasament noi, achiziţionate în anul 
2014. 

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 în scădere față de anii anteriori, pe fondul reducerii deobânzilor 
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la depozitele bancare în 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 ASF, 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 2014 este mai 
mic cu circa  21,7% decât cel prevăzut pentru anul 2013. 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 2014 

 

 BVC 2013 BVC 2014 BVC 2014/ BVC 2013 

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 132.000.000 108.100.000 81,9% 

Dividende 9.000.000 10.000.000 111,1% 

Din tranzactii valori mobiliare   110.000.000 95.000.000 86,4% 

Din titluri de plasament    1.000.000 100.000 10,0% 

Din piata monetara                 7.000.000 2.000.000 28,6% 

Alte venituri                        5.000.000 1.000.000 20,0% 

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 28.700.000 27.200.000 94,8% 

Administrare SAI Muntenia Invest 17.400.000 17.400.000 100,0% 

Comisioane si taxe   1.300.000 2.300.000 176,9% 

Finalizari insolvente judiciare 3.000.000 1.000.000 33,3% 

Furnizorii de servicii 2.000.000 2.000.000 100,0% 

Alte cheltuieli financiare      3.000.000 2.500.000 83,3% 

Cheltuieli CRA 2.000.000 2.000.000 100,0% 

REZULTAT OPERATIONAL 103.300.000 80.900.000 78,3% 

 


