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1 INFORMAȚII GENERALE
SIF Muntenia este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat. Funcționarea
societății este reglementată de dispozițiile legilor române ordinare și ale celor cu caracter special, incidente în materie
de societăți de investiții financiare, precum și de prevederile actului său constitutiv.
SIF Muntenia s-a constituit ca societate pe acţiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea şi transformarea Fondului
Proprietăţii Private IV Muntenia, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în
societăţi de investiţii financiare.
SIF Muntenia S.A. este un organism de plasament colectiv care funcţionează în România în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de
investiții alternative și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
SIF Muntenia este înregistrată în Registrul A.S.F al instrumentelor și investițiilor financiare la secțiunea Societăți de
investiții de tip alternativ sau închis.
În cursul trimestrului I al anului 2018 nu au existat reorganizări semnificative ale activității SIF Muntenia. Nu au fost
înregistrate modificări ale actului constitutiv. SAI Muntenia Invest S.A a convocat A.G.A pentru modificarea actului
constitutiv, pentru data de 26/27 aprilie 2018. Detalii în capitolul Adunări generale ale Acționarilor.
SIF Muntenia utilizează în mod profesionist instrumente financiare, cu efecte semnificative asupra evaluării activelor
sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii. Achiziţiile şi înstrăinările de active derulate de SIF
Muntenia, în cursul trimestrului I al anului 2018, se referă la tranzacţiile de vânzare și de cumpărare de titluri financiare.
Detalii privind aceste tranzacții sunt prezentate în continuare în acest Raport.

Capitol: INFORMAȚII GENERALE

Alte considerații despre situația macroeconomică, evoluția unor sectoare industriale, a pieței de capital și pieței
financiare sunt prezentate în corpul raportului, în secțiunile unde acestea pot fi relevante.
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2 ANALIZA ACTIVITĂTII
Obiectivul general al administrării este menținerea SIF Muntenia ca un fond balansat diversificat, care să îmbine o
creştere echilibrată a activului cu venituri satisfăcătoare, la un grad de risc mediu.
Obiectivele strategice prioritare pentru anul 2018, care vor fi supuse spre aprobare acționarilor în A.G.A din data de
26/27 aprilie 2018, sunt:
•
•

Continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia astfel încât să
fie asigurată o creștere sustenabilă pe termen lung.
Continuarea procesului investițional, cu accent pe investițiile în România și în acțiuni cotate.

Principalele repere, din punct de vedere financiar, ale evoluțiilor SIF Muntenia din ultimul trimestru/ ultimul an, sunt
prezentate mai jos.
EVOLUȚIA ACTIVULUI lei

T1 2017

2017

T1 2018

ACTIV TOTAL CERTIFICAT

1.331.548.415

1.465.569.907

1.545.059.815

VALOARE DE ACTIV NET (VAN)

1.222.689.602

1.370.925.950

1.446.552.550

1,5150

1,6987

1,7924

VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (VUAN)

SIF Muntenia a raportat o valoare totală a activului certificat în creștere cu 5,42% în primele 3 luni ale anului 2018 și în
creștere cu 16% în anul 2018(an la an). VAN și VUAN au crescut cu 5,42%, respectiv 5,52% în T1 2018 (16%, respectiv
18% an la an). Detalii în capitolul ACTIVUL TOTAL ȘI ACTIVUL NET.
DIVIDENDE-lei

2015

2016

2017

DIVIDEND BRUT PE ACȚIUNE

0,045

0,040

0,0347*

În T1 2018 a continuat distribuirea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2014, 2015 și 2016, în sumă brută de 1,2
mil lei.
*Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului va fi supusă aprobării acționarilor, ca punct separat în
ordinea de zi a A.G.O.A din data de 26/27 aprilie 2018.
ACȚIUNI

T1 2017

2017

T1 2018

0,712

0,980

0,880

574,61

790,90

710,19

53,0%

42,3%

50,9%

PREȚ ÎNCHIDERE FINAL PERIOADĂ lei
CAPITALIZARE BURSIERĂ mil lei
DISCOUNT LA ACTIV NET

REZULTATE FINANCIARE-lei

T1 2017

2017

T1 2018

1.078.234.639

1.204.627.895

1.278.043.298

108.858.812

94.643.957

98.507.251

PROFIT BRUT

5.902.856

56.998.848

9.983.126

PROFIT NET

5.607.238

51.005.327

2.779.817

CAPITALURI PROPRII
TOTAL DATORII
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Valoarea de tranzacționare a acțiunilor SIF Muntenia a scăzut cu 10,2% în T1 2018 comparativ cu finele anului 2017 și a
fost mai mare cu 23,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Discount-ul la activul net a crescut de la 42,3%, la
31.12.2017, la 50,9% la finalul trimestrului I 2018. Lichiditatea tranzacțiilor cu acțiuni SIF4 s-a menținut la valori reduse
în continuare - valoarea totală de tranzacționare a acțiunilor SIF Muntenia pe B.V.B în T1 2018 a fost de 4,8 mil lei,
tranzacționându-se acțiuni reprezentând 0,01% din numărul de acțiuni emise. Detalii în capitolul TRANZACȚIONAREA
ACȚIUNILOR EMISE DE SIF MUNTENIA.
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Activele contabile totale la 31.03.2018 au crescut cu 5,9% față de valoarea de la finalul anului 2017, iar capitalurile
proprii au crescut cu 11,7%. Datoriile au crescut cu 4% față de finele anului trecut, principalul factor fiind datoria cu
impozitul pe profit calculat pentru T1 2018 (care a avut o valoare foarte ridicată, determinată de tranziția la IFRS 9 de la
1 ianuarie 2018). Detalii în capitolul SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ.

2.1 ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI

2.1.1 ACTIV TOTAL ȘI ACTIV NET
ACTIVUL TOTAL CERTIFICAT reprezintă valoarea activului total calculat după reglementările C.N.V.M/A.S.F și certificat
de depozitar. Valoarea se calculează în ultima zi lucrătoare a perioadei de referință.
VALOAREA ACTIVULUI NET (VAN) este valoarea activului net calculat după reglementările C.N.V.M/A.S.F și certificat de
către depozitar= Activ total certificat- Datorii.
VALOAREA UNITARĂ A ACTIVULUI NET (VUAN) calculată după reglementările C.N.V.M/A.S.F și certificată de către
depozitar= VAN/număr de acțiuni ale SIF Muntenia.
Valorile lunare ale activului net au fost publicate spre informarea acționarilor pe site-ul www.sifmuntenia.ro și
raportate conform dispozițiilor legale către A.S.F - Sectorul Instrumentelor și Serviciilor Financiare și către Bursa de
Valori București (B.V.B), nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii de raportare.
Valorile activului total, activului net și ale datoriilor aferente perioadei, au fost calculate în conformitate cu
Regulamentul nr. 9/2014 emis de A.S.F, utilizând elemente contabile aferente situațiilor financiare conforme cu I.F.R.S,
iar apoi certificate de societatea de depozitare a activelor SIF Muntenia, respectiv Banca Română pentru Dezvoltare
(BRD) – GSG.

În LEI

T1 2017

2017

T1 2018

1.331.548.415

1.465.569.907

1.545.059.815

108.858.813

94.643.957

98.507.266

1.222.689.602

1.370.925.950

1.446.552.550

VUAN

1,5150

1,6987

1,7924

curs euro BCE

4,5525

4,6585

4,6565

ACTIV TOTAL CERTIFICAT exprimat în euro

292.487.296

314.601.247

331.807.112

ACTIV NET exprimat în euro

268.575.421

294.284.845

310.652.325

ACTIV TOTAL CERTIFICAT
TOTAL DATORII

ACTIV NET

S.A.I Muntenia Invest S.A. a fost înregistrată ca AFIA pentru SIF Muntenia, conform art. (2) alin. b) din Legea 74/2015,
SIF Muntenia având un portofoliu cu active administrate care nu depăşește, în total, pragul de 500.000.000 euro pentru
FIA care nu utilizează efectul de levier. Cum am precizat în raportul individual anual pentru anul 2017, s-a utilizat pentru
calculul activelor administrate echivalent în euro cursul de schimb euro/leu al Băncii Centrale Europene.
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Pentru valorile activului total, activului net și ale datoriilor aferente lui 31.12.2017 se prezintă și se utilizează, în
continuare în prezentul raport, valorile recalculate.
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ACTIV TOTAL, ACTIV NET ÎN ULTIMUL AN (MIL LEI)
2.000
1.500
1.000
500
0

Total activ

VAN

Cauzele principale ce au dus la o modificare cu 3,86 mil lei(creștere) a datoriilor la finele trimestrului I 2018 comparativ
cu finele anului 2017 sunt:
•
•

Înregistrarea impozitului pe profit aferent trimestrului I al anului curent în sumă de 7,2 mil lei și
Vărsarea sumei de 4,19 mil lei la majorarea de capital social al societății CI-CO S.A București, care fusese
constituită ca datorie.

În graficul următor este prezentată evoluția indicatorului Datorii/ Activ total certificat în ultimul an.
8,2%
7,5%

7,6%
7,2%

Datorii/ Total Activ (%)
7,2%
6,6%

6,3%

6,1%

6,2%

6,5%

6,4%
5,5%

5,8%

Capitol: ANALIZA ACTIVITĂTII
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ALOCAREA ACTIVELOR

Portofoliul SIF Muntenia s-a încadrat, la 31 martie 2018, în limitele legale aplicabile, definite prin portofoliul țintă de
fond balansat diversificat al SIF Muntenia.
Portofoliul țintă este supus aprobării prin Programul de administrare al SIF Muntenia pentru 2018 și este prezentat în
figura de mai jos.
•Listate pe piețe reglementate de
capital
•Listate pe sisteme alternative de
tranzacționare
•Societăți nelistate

ACȚIUNI
70- 85%
ACTIVE LICHIDE

•Numerar, depozite bancare

1 - 15%
ALTE SUBPORTOFOLII

•Titluri de participare O.P.C.V.M
•Obligațiuni
•Alte instrumente financiare

<25%

T1 2017

2017

T1 2018

Acțiuni cotate

888.010.341

992.239.037

1.072.961.152

Acțiuni necotate

173.489.147

170.101.775

166.839.295

Obligațiuni cotate

47.923.649

83.745.681

83.493.627

1.148.996

1.194.062

1.175.600

24.052.000

0

0

2.217.630

5.498.622

3.556.388

În LEI

Obligațiuni necotate
Alte instrumente financiare
Disponibilități
Depozite bancare

61.113.240

15.546.412

16.111.499

125.749.673

181.191.076

182.337.487

7.843.739

16.053.242

18.584.768

1.331.548.415

1.465.569.907

1.545.059.816

T1 2017

2017

T1 2018

Acțiuni cotate

66,7%

67,7%

69,4%

Acțiuni necotate

13,0%

11,6%

10,8%

Obligațiuni cotate

3,6%

5,7%

5,4%

Obligațiuni necotate

0,1%

0,1%

0,1%

Alte instrumente financiare

1,8%

0%

0%

Disponibilități

0,2%

0,4%

0,2%

Depozite bancare

4,6%

1,1%

1,0%

Titluri de participare la O.P.C.V.M

9,4%

12,4%

11,8%

Alte active

0,6%

1,1%

1,2%

Titluri de participare la O.P.C.V.M
Alte active
TOTAL ACTIV
În % din activul total certificat

Situația detaliată a investițiilor SIF Muntenia, la 30 martie 2018, întocmită în conformitate cu anexa 17 din
Regulamentul nr. 15/2004, este anexată prezentului raport.
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Principalele subportofolii care compun portofoliul SIF Muntenia sunt prezentate în continuare, atât valoric cât și
procentual, din activul total certificat.
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Principala evoluție care s-a manifestat în structura portofoliului în T1 2018 a fost creșterea procentuală și valorică a
subportofoliului acțiuni cotate, atât datorită creșterii cotațiilor acțiunilor pe B.V.B, cât și datorită investițiilor în acțiuni
cotate (detalii în capitolul Subportofoliul Acțiuni).
Gradul de lichiditate al portofoliului, definit ca raportul dintre lichidități plus depozite bancare și activ total, s-a înscris
în limitele cerute de un management prudent al riscului de lichiditate și în limitele din portofoliul țintă al SIF Muntenia.
Inflația anuală a accelerat de la 4,72% în februarie 2018 la 4,95% în martie, cel mai ridicat nivel din iunie 2013.
Prețurile la bunuri alimentare au crescut cu 4,01% an/an, cel mai ridicat ritm din luna decembrie 2017. Prețurile
la mărfuri nealimentare au accelerat de la 6,27% an/an în februarie la 6,57% an/an în martie (nivelul maxim
din iunie 2011).
Ratele dobanzilor ROBID la o lună au variat în T1 2018 între 1,13% și 1,47%, iar ROBOR la o lună între 1,50% și 1,84%.
Rata medie a depozitelor SIF Muntenia în T1 2018 a fost de 1,47%, care este mai mare sau egală cu ROBID la o lună pe
tot parcursul perioadei, dar rămâne totuși o dobândă real negativă. Gradul de lichiditate al portofoliului (raport între
disponibilități plus depozite bancare și activ total certificat A.S.F) a fost menținut în aceste condiții la valori reduse, în
zona 1 – 2%, adică suficient pentru activitatea curentă (cheltulieli de exploatare și cheltuieli fiscale), surse pentru
investiții și continuarea procesului de distribuire de dividende pentru acționarii SIF Muntenia.
GRAD DE LICHIDITATE AL PORTOFOLIULUI ÎN ULTIMUL AN (ACTIVE LICHIDE/ TOTAL ACTIV)

5%

4,8%

4,7%

Grad de lichiditate
4,2%

4%
3%

3,2%

3,1%

2,7%
1,9%

2%

2,1%

1,7%

1,4%

1,8%

1,6%

1,3%

1%
0%

Subportofoliul Obligațiuni
Nu au fost înregistrate achiziții sau înstrăinări de obligațiuni în T1 2018. A fost încasat cuponul la emisiunea de
obligațiuni a Băncii Transilvania în valoare de 35.320 lei (7.615,88 EUR).
Unități de fond

Capitol: ANALIZA ACTIVITĂTII

În luna februarie 2018 au fost răscumpărate unități de fond la FDI Certinvest Dinamic, FII Certinvest Properties și FDI
Certinvest Prudent pentru care s-au încasat 2,2 mil lei și au fost cumpărate unități de fond la FII Certinvest Acțiuni de 2
mil lei.
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2.1.3 SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI
Participațiile în acțiuni, mai ales cele în acțiuni listate pe piețe organizate și sisteme alternative de tranzacționare, au
rămas în continuare cele mai importante, atât din punct de vedere al valorii, cât și al veniturilor în portofoliul SIF
Muntenia.
Contribuția subportofoliului acțiuni în activul total a crescut în cursul ultimului an, cu o creștere a acțiunilor cotate și o
descreștere a contribuției și valorii de activ net a acțiunilor necotate, după cum este prezentat în graficul de mai jos
(milioane lei).

Pondere acțiuni în Activ total

173

174

174

M-17

A-17

M-17

171

171

I-17

I-17

171

171

171

A-17

S-17

O-17

Actiuni listate

171

170

N-17

D-17

168

167

167

I-18

F-18

M-18

Acțiuni nelistate

EVOLUȚIA VALORII SUBPORTOFOLIULUI ACȚIUNI PE COMPONENTELE SALE PRINCIPALE
În LEI

T1 2017

2017

T1 2018

888.010.341

992.239.037

1.072.961.152

- cotate B.V.B

568.328.692

617.297.189

700.245.615

- cotate ATS (SIBEX+AERO)

211.961.938

246.037.216

215.312.201

- cotate și netranzacționate niciodată

10.670.051

0

0

- cotate și netranzacționate în ultimele 30 zile

97.049.659

128.904.632

157.403.336

173.489.147

170.101.775

166.839.295

1.061.499.488

1.162.340.812

1.239.800.447

Acțiuni listate

Acțiuni nelistate – societăți închise
Total

În T1 2018, activitatea de tranzacționare în subportofoliul acțiuni a fost centrată pe achiziții – astfel, au fost cumpărate
acțiuni cotate pe piețe organizate de 5,3 mil lei (la BRD- Groupe Societe Generale, S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. Mediaș,
Purcari Wineries Public Company Limited (participare la IPO pe B.V.B, ce s-a derulat în februarie 2018) și Macofil S.A
Târgu Jiu).
S-a înregistrat finalizarea fuziunii între B.V.B și Sibex Sibiu Stock Exchange (au fost primite 19.867 acțiuni la B.V.B
aferente cotei pe care SIF Muntenia o deținuse la SIBEX). S-a finalizat și retragerea SIF Muntenia din Depozitarul SIBEX.

In A.G.E.A societății Voluthema Property Developer S.A din data de 26.10.2017 s-a hotărât ca SIF Muntenia și Avicola
București să retragă o parte din aportul la capital, reducând capitalul social al firmei cu 17 milioane lei, modificând
corespunzător și actul constitutiv al societății. Capitalul este redus prin restituirea către acționari a unei cote-părți din
aporturi și micșorarea numărului de acțiuni. În primul trimestru al anului 2018, în urma derulării în continuare a acestei
diminuări de capital social, s-au încasat 11,7 mil lei.
S-au radiat societățile Tehnopam S.A București, Metaplast S.A Buzău, Urbis Armături Sanitare S.A București și Sibex
Sibiu Stock Exchange.
Au fost încasate dividende de la societăți din portofoliu în sumă de 0,32 mil lei.
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Încasările din vânzări de acțiuni cotate au fost de 3,2 mil lei (s-a vândut integral participația la Alumil Rom Industry S.A,
parțial Conpet S.A și parțial Primcom S.A, în urma participării la oferta publică de cumpărare derulată de emitent).
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SOCIETĂȚI CU PONDERE MAI MARE DE 1% DIN ACTIVUL TOTAL LA 31.03.2018

La sfârșitul anului 2017, numărul de participații în acțiuni care depășeau 1% din activul total al SIF Muntenia era de 15,
cu o valoare de activ net de 934,62 mil lei, și cu o pondere în activul total de 63,79%.
La 31.03.2018, numărul de participații în acțiuni care depășeau 1% din activul total al SIF Muntenia era de 13, cu o
valoare de 971,64 mil lei și o pondere în activul total de 62,89%.
TOP PARTICIPAȚII LA T1 2018
Nr.
crt.

Denumire

VAN mil lei

% în AT SIF
Muntenia

% din capitalul societății
deținut de SIF Muntenia

1.

BANCA TRANSILVANIA S.A

278,83

18,05

2,45%

2.

BIOFARM S.A BUCUREȘTI

154,23

9,98

50,98%

3.

CI-CO S.A BUCUREȘTI

100,09

6,48

97,34%

4.

SIF BANAT-CRIȘANA

72,09

4,67

4,95%

5.

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

54,77

3,54

0,52%

6.

AVICOLA S.A BUCUREȘTI

54,35

3,52

99,40%

7.

ROMAERO S.A BUCUREȘTI

48,44

3,14

24,66%

8.

METAV S.A BUCUREȘTI

46,78

3,03

27,78%

9.

FIROS S.A BUCUREȘTI

40,30

2,61

99,69%

10.

S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. MEDIAȘ

39,26

2,54

0,27%

11.

SIF OLTENIA

38,28

2,48

3,00%

12.

VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER S.A

26,77

1,73

69,11%

13.

BUCUR S.A BUCUREȘTI

17,44

1,13

67,98%

971,64

62,89

Capitol: ANALIZA ACTIVITĂTII
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2.1.3.2 ALOCARE PE SECTOARE DE ACTIVITATE
PRINCIPALELE SECTOARE DE ACTIVITATE LA CARE SIF MUNTENIA ARE PARTICIPAȚII ÎN ACȚIUNI
(T1 2018 comparat cu T1 2017, valori de activ, milioane lei)

Alte sectoare

42

Metalurgie, construcții metalice

51

Energie, utilități

31

Agricultură

61

Comerț, turism, hoteluri

74

Materiale construcții

86

Chimie, Medicamente

149

Imobiliar, închirieri

180

Financiar bancar

387

Sectoare de activitate

44
62
61
69
73
82
158
207

T1 2018

T1 2017

483

Acțiunile la societăți cu activitate în sectorul financiar bancar au deținut, în continuare, cea mai mare pondere în activul
total al SIF Muntenia.
Nu au existat modificări semnificative ale ponderii sectoarelor de activitate.
SECTORUL FINANCIAR BANCAR
În trimestrul I 2018 condițiile monetare au continuat să-și atenueze caracterul acomodativ. Au fost evidențiate
creșterea ușoară a mediei cotațiilor relevante ale pieței monetare comparativ cu precedentele 3 luni, precum și relativa
stabilitate ce a caracterizat cursul de schimb al leului în a doua parte a intervalului, în contextul unor influențe externe
coroborate cu diferențialul crescut al ratei dobânzii față de cele prevalente în plan european și regional. S-a remarcat și
ecartul ușor mărit dintre rata dobânzii la creditele noi și cea aferentă depozitelor noi la termen, reflectând parțial o
transferare mai lentă asupra celor din urmă a majorării ratei dobânzii de politică monetară, probabil și pe fondul
excedentului substanțial de lichiditate de pe piața monetară, care este, însă, în mare parte tranzitoriu. S-a considerat că
transmisia efectelor asupra pieței a măsurilor de politică monetară, adoptate în lunile anterioare, nu s-a epuizat încă.
Banca Transilvania a semnat în data de 03.04.2018 documentele de finalizare a tranzacției pentru
achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de către Eurobank Group în capitalul social al
Bancpost S.A. În cadrul tranzacției, BT dobândește și participații în capitalul social al societăților din Grupul
Eurobank din România, respectiv ERB Retail Services IFN S.A și ERB Leasing IFN S.A. Banca Transilvania a
achiziționat Bancpost pentru 178,67 milioane euro, iar in plus, BT a preluat un împrumut subordonat în valoare
de 80 milioane euro datorat de Bancpost foștilor acționari. Pentru ERB Retail Services IFN, Banca Transilvania a
plătit 40,42 milioane euro, iar pentru ERB Leasing IFN suma de 6,79 milioane euro. 1
SECTORUL ENERGIE UTILITĂȚI
România are, la ora actuală, cel mai diversificat mix energetic din regiune, atât pe piețele convenționale prin
exploatarea resurselor primare naționale, cât și în sectorul energiei verzi (mai ales eoliană).

1

http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20180404074906_Raport-curent-finalizare-tranzactie-Bancpost-ro.pdf
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La finele anului 2017 s-a produs liberalizarea totală a pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici, astfel că
din 2018 întreaga energie va proveni doar din piața liberă. Până la finele anului 2017, 30% din preţul energiei electrice
era stabilit de stat, iar 70% era cumpărat de pe Bursă. Începând cu primul trimestru al anului 2018 toată energia
electrică va depinde de preţurile de pe Bursă.
În luna februarie 2018, Nasdaq și Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale (O.P.C.O.M) au semnat un
acord privind noul sistem de tehnologie pentru piețele bursiere, în baza căruia Nasdaq va furniza un nou motor de
corelare și o nouă tehnologie pentru decontarea/compensarea tranzacțiilor.

2.2 ADMINISTRAREA RISCURILOR
S.A.I Muntenia Invest S.A a implementat în activitatea sa un sistem de administrare a riscurilor pentru a identifica,
evalua, administra şi monitoriza în mod corespunzător toate riscurile relevante, în conformitate cu legislația aplicabilă și
cele mai bune practici din domeniu. Sistemul de administrare a riscurilor este alcătuit din funcția permanentă de
administrare a riscurilor, politica referitoare la administrarea riscurilor precum și măsurile, procesele și tehnicile legate
de măsurarea și de administrarea riscurilor.
Funcția permanentă de administrare a riscurilor deține un rol principal în definirea politicii privind riscurile FIA și în
monitorizarea și măsurarea riscurilor, asigurând conformitatea permanentă a nivelului de risc cu profilul de risc al FIA.
Funcția permanentă de administrare a riscurilor dispune de independența și autoritatea necesare, furnizând conducerii
efective date actualizate, pe baza cărora aceasta poate lua măsuri prompte de remediere, dacă este necesar.
Politica de administrare a riscurilor a S.A.I Muntenia Invest S.A descrie cadrul general, precum și metodologia de
identificare, analizare, măsurare, monitorizare și raportare a riscurilor conform principiilor și practicilor din domeniu și
este aliniată cu legislația și regulamentele în vigoare. Politica de administrare a riscurilor cuprinde procedurile necesare
pentru a măsura și administra riscurile și pentru a permite S.A.I Muntenia Invest S.A, ca AFIA pentru SIF Muntenia, să
evalueze expunerile la riscurile care pot apărea.
Profilul de risc a fost definit în funcție de nivelul apetitului la risc asociat fiecărei categorii de riscuri semnificative, în
conformitate cu apetitul la risc declarat și strategia de afaceri. Profilul de risc este dezvoltat într-un sistem matriceal de
limite/indicatori cheie de risc. Profilul de risc a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al S.A.I Muntenia Invest
S.A. Au fost analizate și evaluate următoarele categorii de riscuri potențiale sau existente la care se expune SIF
Muntenia S.A, care sunt incluse în profilul de risc: riscul de piață (riscul de poziție, valutar, de rată a dobânzii pe termen
lung, de concentrare), riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operațional. La nivelul SIF Muntenia S.A, riscurile
financiare și operaționale au fost evaluate, monitorizate și tratate în scopul reducerii impactului acestora. La stabilirea
acestei structuri de clasificare a riscurilor s-a avut în vedere mărimea impactului respectivului risc în situația în care s-ar
materializa asupra valorii activelor deținute.
Din analizele tuturor tipurilor de expuneri prezentate anterior rezultă că în trimestrul I 2018, portofoliul de instrumente
financiare ale SIF Muntenia s-a încadrat în cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru societățile de investiți
financiare.
Efectul de levier

Capitol: ANALIZA ACTIVITĂTII

Politica S.A.I Muntenia Invest S.A este de a nu utiliza efectul de levier în procesul de administrare pentru SIF Muntenia,
respectiv nu utilizează capital împrumutat sau altă metodă de creștere a expunerii unui FIA din cele prevăzute în Anexa
nr. 1 din Regulamentul 231/2013 al Comisiei Europene. Prin urmare, în T1 2018, în portofoliul SIF Muntenia nu există
instrumente financiare derivate, iar SIF Muntenia nu a utilizat vreo altă metodă care să crească expunerea.
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3 ACȚIUNILE SIF MUNTENIA. RELAȚIA CU ACȚIONARII
Capitalul social subscris și vărsat este de 80.703.651,5 lei, divizat în 807.036.515 acțiuni comune, cu o valoare nominală
de 0,1000 RON/acțiune.
Toate acţiunile sunt ordinare, având o valoare nominală de 0,1 lei/ acţiune.
Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor, gestionat de către
Depozitarul Central S.A. Bucureşti, societate autorizată de A.S.F.
Nu au existat, în perioada analizată, modificări ale drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare emise de SIF Muntenia.
SIF Muntenia avea la 31.03.2018 un număr de 5.953.295 acționari persoane fizice și juridice.
Acționari

Rezidenți

Număr
acționari
persoane
fizice

Număr acțiuni
deținute de
persoane
fizice

Număr
acționari
persoane
juridice

Număr
acțiuni
deținute de
persoane
juridice

Total număr
acționari

5.951.203

480.706.231

172

281.010.328

5.951.375

761.716.559

94,38

1.899

2.759.190

21

42.560.766

1.920

45.319.956

5,62

5.953.102

483.465.421

193

323.571.094

5.953.295

807.036.515

100,00

Nerezidenți
TOTAL

Total actiuni
deținute

% din
capital
deținut

Nu au existat modificări ale numărului de acţiuni emise în T1 2018. SIF Muntenia nu a aprobat vreun program de
răscumpărare și nu a realizat achiziții de acțiuni proprii în această perioadă.
SIF Muntenia nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, neavând obligații de această natură. Finanțarea întregii
activități se realizează numai prin intermediul fondurilor proprii.

3.1 TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR EMISE DE SIF MUNTENIA
Acțiunile emise de SIF Muntenia sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, segmentul principal, la categoria
premium, în conformitate cu prevederile Deciziei B.V.B nr. 200/1999 și se tranzacționează pe această piață începând cu
data de 01.11.1999. Codul ISIN al acțiunilor SIF Muntenia este ROSIFDACNOR6, iar simbolul este SIF4.

o
o
o

Bloomberg BBGID - BBG000BMN7T6; simbol SIF4:RO
Reuters: SIF4.RO
Cod LEI: 2549007DHG4WLBMAAO98.

Acțiunile sunt incluse într-o serie de indici calculați de Bursa de Valori București, respectiv BET-FI (indicele care cuprinde
fondurile de investiții de tip SIF și Fondul Proprietatea; la data raportului ponderea SIF4 în indice era de 9,33%) precum
și alți indici ai Bursei de Valori București (BET-XT-TR, BET-XT, BET-BK).
Performanța acțiunii SIF4

Preț închidere, lei
VUAN, lei
Discount la activul net, %
Capitalizare bursieră, mil lei

T1 2017

2017

T1 2018

0,712

0,980

0,880

1,5150

1,6986

1,7924

53,0%

42,3%

50,9%

574,61

790,86

710,19
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Preț mediu de tranzacționare și volumul tranzacțiilor cu acțiuni SIF4 pe REGS în T1 2018
1,2

600.000

1

500.000

0,8

400.000

0,6

300.000

0,4

200.000

0,2

100.000

0
ianuarie-18

0
februarie-18
Volum total

martie-18
Preț mediu

Tranzacționarea în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018
Număr sedințe de tranzacționare
Număr de tranzacții

62
3.281

Număr acțiuni tranzacționate

4.914.008

Valoare totală a tranzacțiilor

4.803.608

Volum maxim de tranzacționare:

REGS - [ 12.01.2018 ] 546.495

Pret minim, lei

REGS - [ 30.03.2018 ] 0,8540

Pret maxim, lei

- [ 22.01.2018 ] 1,0700

Pret mediu, lei

0,9775

Principalele atribuții ale Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt prezentate în Actul Constitutiv al SIF Muntenia
actualizat, care poate fi consultat pe site-ul SIF Muntenia, www.sifmuntenia.ro, la art 6. Acestea se completează cu
prevederile legale în materie de societăți supuse dreptului comun, reprezentate de Legea 31/1990, precum și cu
prevederile speciale în materie de societăți de investiții financiare supuse supravegherii A.S.F.
S.A.I Muntenia Invest S.A, administratorul SIF Muntenia, a publicat convocatorul pentru Adunările Generale ale
Acționarilor Ordinare și Extraordinare din data de 26/ 27 aprilie 2018, a pus la dispoziție și publicat conform
reglementărilor legale materialele supuse aprobării, a întocmit procedurile de participare și de vot, a pus la dispoziția
acționarilor formularele de procură specială și de vot prin corespondență și a asigurat toate formele de publicitate,
conform prevederilor legale, pentru rezultatele votului pentru fiecare punct din ordinea de zi și hotărârile adoptate de
către A.G.A (Bursa, Monitorul Oficial, site-ul societății).
Fiind o societate listată la Bursa de Valori București, SIF Muntenia urmărește conformarea cu principiile și
recomandările prevăzute în Codul de guvernanță corporativă al acesteia. În același timp, sistemul de guvernanță
corporativă al SIF Muntenia, în calitate de entitate supravegheată de A.S.F, urmărește conformarea cu prevederile
Regulamentului ASF nr. 2/2016.
Pe data de 07 martie 2018 a fost publicat convocatorul A.G.E.A, pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al
societății, conform Anexei ce se regăsește pe site-ul societății (http://www.sifmuntenia.ro), la secțiunea dedicată.
Convocatorul a fost completat, la cererea A.S.F și publicat în noua formă pe data de 26.03.2018.
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Pe data de 16 martie 2018 a fost publicat convocatorul A.G.O.A de bilanț pentru anul 2017 și propunerile de repartizare
a profitului obținut în anul 2017.
Pe data de 26/27 aprilie 2018 vor avea loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor SIF Muntenia.
Principalele elemente ce se vor dezbate în cadrul A.G.O.A sunt:
•
•

Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2017,
Aprobarea repartizării profitul net pentru dividende (suma de 28.004.167 lei, reprezentând un dividend brut
de 0,0347 lei pe acțiune, cu distribuirea dividendelor începând cu data de 28.09.2018, fiind considerată data
plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire) și pentru alte rezerve (suma de 23.001.160
lei),
Aprobarea Programului de Administrare și Bugetulul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018,
Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2018.

•
•

În A.G.E.A se va supune spre aprobare modificarea Actului Constitutiv al SIF Muntenia S.A. Principalele elemente care
au stat la baza modificărilor propuse țin de actualizarea actului constitutiv cu prevederi care să reflecte următoarele :
•

SIF Muntenia- este Fond de investiții alternative (FIA) administrat extern,

•
FIA,

Actualizarea obiectului de activitate, introducerea activității de administrare a riscurilor, cerință a legislației

•
Actualizarea prevederilor legate de drepturile acționarilor în conformitate cu legislația actuală (dreptul la
dividende, dreptul de vot, modul de organizare al Adunărilor Generale ale Acționarilor),
•

Actualizarea atribuțiilor Adunărilor Generale ale Acționarilor,

•

Modificarea numărului de membri și atribuțiile Consiliului Reprezentanților Acționarilor,

•

Actualizarea prevederilor legate de emiterea, răscumpararea și anularea acțiunilor SIF Muntenia,

•
Alte elemente (existența unui contract de audit financiar, calculul activului net, înlocuirea unor denumiri cu
altele – C.N.V.M/A.S.F, societate de registru/ depozitarul central).

3.3 DIVIDENDE
Politica privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii pentru acționari este prezentată pe site-ul SIF
Muntenia, în secțiunea Guvernanță corporativă.

An

Dividend brut /acțiune

Dată înregistrare

Dată ex-dividend

Dată plata

2017*

0,0347

19.09.2018

18.09.2018

28.09.2018

2016

0,0400

12.09.2017

11.09.2017

28.09.2017

2015

0,0450

18.08.2016

17.08.2016

08.09.2016

*Propunerea administratorului S.A.I Muntenia Invest S.A, care va fi votată de către acționari în A.G.O.A din data de
26/27 aprilie 2018.
Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuată de către Depozitarul Central, iar agentul
de plată desemnat de SIF MUNTENIA S.A este Banca Comercială Română S.A.
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4 SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ
Această secțiune conţine o prezentare generală a principalelor elemente aferente poziției și performanței financiare ale
SIF Muntenia pentru perioada încheiată la 31.03.2018.
SIF Muntenia a întocmit raportările financiare la 31.03.2018 în conformitate cu Norma ASF nr. 2/2018 pentru
modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor
autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi
investiţiilor financiare.
Raportările financiare la 31 martie 2018 nu sunt auditate sau revizuite.

4.1 EFECTUL APLICĂRII UNOR NOI REGLEMENTĂRI CONTABILE
IFRS 9
Acest standard înlocuiește prevederile din IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” privind clasificarea
și evaluarea activelor financiare și înlocuiește modelul de estimare a ajustărilor pentru deprecierea activelor financiare
cu un model bazat pe pierderi așteptate.
IFRS 9 conține o nouă abordare privind clasificarea și evaluarea activelor financiare care reflectă modelul de afacere în
cadrul căruia sunt gestionate activele și caracteristicile fluxului de numerar, prin urmare SIF Muntenia S.A. a trebuit să
își revizuiască strategia investițională generală, procesele contabile și controalele interne și să își îmbunătățească
modelele pentru calculul pierderilor de credit anticipate.
Un efect important al tranziției la IFRS 9, resimțit în T1 2018, cu rezultat negativ pe fluxul de numerar din luna aprilie
2018, a fost nivelul impozitului pe profitul curent.
La 31.03.2018, impozitul pe profit calculat a avut următoarele componente:
Impozit pe profit curent
Impozit pe profit amânat

6.979.052
224.257

La 1 ianuarie 2018, au fost reclasificate instrumentele financiare deținute de către SIF Muntenia în funcție de categoriile
și condițiile prevazute de IFRS 9.
Entitate de investiții

•

Obținerea de fonduri de la unul sau mai mulți investitori în scopul de a le furniza acelor investitori servicii de
gestionare a investițiilor,

•

Angajarea în fața investitorilor săi că scopul activității sale este de a investi fonduri numai pentru câștiguri din
creșterea valorii capitalului, venituri din investiții sau ambele,

•

Cuantificarea și evaluarea performanței unei părți substanțiale a investițiilor sale pe baza valorii juste.

Conformarea cu cele 3 criterii prezentate mai sus a fost analizată de către administratorul SIF Muntenia și s-a ajuns la
concluzia că SIF Muntenia S.A. a îndeplinit criteriile de evaluare ca entitate de investiții de la 1 ianuarie 2018 și pe tot
parcursul T1 2018.
Prin urmare, Filialele SIF Muntenia au fost evaluate la valoarea justă, prin profit sau pierdere.
Începând cu anul financiar 2018, SIF Muntenia S.A. va prezenta un singur set de situații financiare, încetând întocmirea
situațiilor financiare consolidate.
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4.2 SITUAȚIA SEPARATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
Tranziția la aplicarea IFRS 9 se face retroactiv, conform prevederilor IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile și erori”. Retratarea comparativă nu este impusă, însă cerințele de prezentare sunt obligatorii, iar în cazul
neefectuării retratării perioadelor anterioare, la data tranziției, orice diferență între valorile contabile raportate anterior
și valorile retratate trebuie înregistrată în soldul de deschidere al rezultatului reportat.
În tabelul de mai jos s-a prezentat, comparativ, poziția financiară la finele anului 2017 și începutul anului 2018, pentru a
se vedea efectele implementării IFRS 9, începând cu 01.01.2018.
Situația separată a poziției financiare
(în LEI)

31-03-2018

01-01-2018

31-12-2017

4.464.407

6.574.391

6.574.391

16.124.130

15.558.404

15.558.404

706.984.683

704.924.330

98.683.282

-

-

1.164.697.391

-

-

5.863.691

633.382.548

559.534.373

-

4.733.174

4.669.243

-

149.130

165.731

165.731

10.712.477

7.728.961

7.728.962

1.376.550.549

1.299.155.434

1.299.271.852

Dividende de plată

54.031.494

54.323.451

54.323.451

Datorii privind impozitul pe profit amânat

33.925.249

29.550.239

29.550.239

Alte datorii

10.550.508

10.770.267

10.770.267

Total Datorii

98.507.251

94.643.957

94.643.957

80.703.652

80.703.652

80.703.652

803.294.017

803.294.017

803.294.017

-

-

371.561.474

79.068.252

9.144.275

-

308.061.421

311.369.533

(50.931.247)

6.915.956

-

-

Total Capitaluri proprii

1.278.043.298

1.204.511.477

1.204.627.895

Total Datorii și Capitaluri proprii

1.376.550.549

1.299.155.434

1.299.271.852

Active
Numerar și conturi curente
Depozite plasate la bănci
Active financiare la valoarea justă prin profit
sau pierdere
Active financiare disponibile în vederea
vânzării

*

Credite și creanțe

*

Active financiare la valoare justă prin alte
elemente ale rezultatului global
Active financiare evaluate la cost amortizat
Imobilizări corporale
Alte active
Total Active
Datorii

Capital social
Efectul hiperinflației asupra capitalului social
Rezerve din reevaluarea activelor financiare
disponibile în vederea vânzării

*

Rezerve din reevaluarea activelor financiare la
valoare justă prin alte elemente ale
rezultatului global
Rezultat reportat (pierdere acumulată)

*

Rezultat reportat reprezentând surplus realizat
din rezerve din reevaluare

* Aceste elemente au fost retratate la 01.01.2018, ca urmare a adoptării IFRS 9.
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4.3 SITUAȚIA SEPARATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL
Situația separată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului
global(în LEI)

2018 T1

2017 T1

10

0

145.519

242.546

16.507

93.120

(1.387)

4.858

332.622

670.053

13.443.583

9.668.323

1.401.605

546.717

(4.350.000)

(4.350.000)

Cheltuieli cu remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor

(328.603)

(327.104)

Alte cheltuieli operaţionale

(676.730)

(663.657)

Profit înainte de impozitare

9.983.126

5.902.856

(7.203.309)

(295.618)

2.779.817

5.607.238

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

69.923.977

48.180.803

Total rezultat global aferent perioadei

72.703.794

53.788.041

VENITURI
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi
Alte venituri operaţionale
Câştig din investiţii
(Pierdere netă)/Câştig net din diferenţe de curs valutar
Câştig net din vânzarea activelor
Câştig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere

CHELTUIELI
Reluarea pierderii din deprecierea activelor
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
Comisioane de administrare

Impozitul pe profit

Capitol: SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Profit net al perioadei financiare
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4.4 EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
În conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în situațiile financiare venitul realizat din
diminuarea capitalului social al Voluthema Property Developer S.A, câștigul din răscumpărarea unităților de fond și
dobânzile perioadei aferente unor obligațiuni au fost înregistrare în poziția “Câştig net din reevaluarea activelor
financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere”. În execuția de B.V.C au fost cuprinse la punctul 1.1.3. Venit din
tranzacții sau la punctul 1.1.2. Venituri din dobânzi, deoarece așa au fost bugetate în propunerea făcută de
administratorul SIF Muntenia.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 se va supune aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor în data de
26/27 aprilie 2018. Mai jos este prezentată realizarea acestuia în primul trimestru al anului 2018.

1. TOTAL VENITURI

BVC 2018
62.500.000

Realizat T1 2018
3.451.662

R/BVC
5,52%

1.1. Venituri din investiții

62.400.000

3.435.154

5,51%

1.1.1. Venit din dividende

40.000.000

10

0,00%

2.400.000

562.783

23,45%

20.000.000

2.872.361

14,36%

100.000

16.507

16,51%

2. TOTAL CHELTUIELI

22.800.000

5.355.334

23,49%

2.1. Cheltuieli de administrare

17.400.000

4.350.000

25,00%

2.2. Cheltuieli externe

2.600.000

521.403

20,05%

2.3. Cheltuieli de administrare portofoliu

1.300.000

119.196

9,17%

2.4. Cheltuieli CRA

1.300.000

364.735

28,06%

2.5. Alte cheltuieli

200.000

0

0,00%

1.1.2. Venit din dobânzi
1.1.3. Venit net din tranzacții
1.2. Alte venituri

3. CAȘTIG NET DIN REEVALUAREA ACTIVELOR
4. PROFIT BRUT

11.886.798
39.700.000

9.983.126
7.203.309

6.PROFIT NET

2.779.817
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5. Impozit profit curent și amânat

25,15%
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5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI RAPORTULUI
În data de 26 aprilie, respectiv 27 aprilie 2018 au avut loc Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor
SIF Muntenia.
În A.G.O.A au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, următoarele:
•
•

•
•
•

Situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2017.
Repartizarea din profitul net aferent exercițiului financiar 2017 pentru dividende a sumei de 28.004.167 lei,
(reprezentând un dividend brut de 0,0347 lei pe acțiune, cu distribuirea dividendelor începând cu data de
28.09.2018, fiind considerată data plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire) și a
sumei de 23.001.160 lei la alte rezerve.
Programul de administrare și Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 și remunerația pentru
Consiliul Reprezentanților Acționarilor.
Data de 19.09.2018 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr.
24/2017.
Data de 18.09.2018 ca dată ex-date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009.

În A.G.E.A au fost aprobate următoarele:

•

Modificarea Actului Constitutiv al societății, cu 98,07% din totalul de voturi prezente sau reprezentate.
Data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr.
24/2017, cu 99,96% din totalul de voturi prezente sau reprezentate.
Data de 14.05.2018 ca dată ex-date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009,
cu 99,96% din totalul de voturi prezente sau reprezentate.

SIF MUNTENIA S.A prin administratorul său

3B EXPERT AUDIT S.R.L

S.A.I MUNTENIA INVEST S.A
Director General,

Administrator,

Nicușor Marian Buică

Adriana Anişoara Badiu
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