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RAPORTUL  

pentru mandatul exercitat în anul 2021  

 

Membrii Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor (C.R.A.) al Societății de Investiții 

Financiare Muntenia S.A. (S.I.F. Muntenia), aleşi în Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor (A.G.O.A.) din data de 25 iunie 2018, au adoptat în data de 24 martie 2022 

prezentul Raport pentru mandatul exercitat de C.R.A. în anul 2021.  

1. Context  

La nivel global, s-au estimat creșteri în 2021 datorită faptului că în multe țări au fost relaxate 

mare parte dintre măsurile impuse în contextul pandemiei Covid-19, fapt ce a contribuit la 

creșterea cererii agregate. În țările avansate, ratele ridicate de vaccinare și măsurile fiscale 

expansionate au ajutat la amortizarea impactului unora dintre efectele adverse ale pandemiei. 

Concomitent cu creștera economică globală a crescut și comerțul internațional, cea mai rapidă 

recuperare fiind în cazul mărfurilor. 

 

Prețurile globale ale energiei au crescut în a doua jumătate a anului 2021, în special pentru gaze 

naturale și cărbune, din cauza ofertei restrânse și a redresării cererii. Între timp, prețurile 

materiilor prime  non-energetice s-au stabilizat, cu unele dintre ele aproape de maxime record. 

Prețul petrolului a crescut la o medie de 69 USD/bbl în 2021, o creștere de 67% față de 2020, 

impulsionat de prețurile mai mari la gaze naturale care a încurajat utilizarea uleiului ca 

înlocuitor. 
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Prețurile metalelor s-au stabilizat în a doua jumătate a anului 2021,  urmând creșteri abrupte în 

prima jumătate, dar cu divergență semnificativă între majoritatea metalelor de bază și minereul 

de fier. 

 

De asemenea, prețurile din agricultură au crescut cu 2%, în medie, în 2021. Unele prețuri la 

alimente au fost majorate din cauza importurilor record din China, inclusiv cereale și uleiuri 

vegetale, în timp ce perturbările legate de vreme au crescut prețurile la grâu, cacao și cafea. 

În ceea ce privește situația UE, la aproape 14 % pe an, rata de creștere a PIB-ului în această 

zonă, în al doilea trimestru al anului 2021 a fost cea mai bună înregistrată vreodată.  

 

Aceleași date arată că deficitul agregat din UE ar trebui să scadă ușor la 6,6 % în 2021, pe 

fondul sprijinului bugetar încă ridicat acordat la începutul anului. 

 

De asemenea, piața forței de muncă a înregistrat o îmbunătățire semnificativă la nivelul UE 

datorită relaxării restricțiilor impuse activităților legate de consumatori. În al doilea trimestru 

al anului 2021, economia UE a creat aproximativ 1,5 milioane de noi locuri de muncă, mulți 

lucrători au ieșit din schemele de păstrare a locurilor de muncă, iar rata șomajului a scăzut. 

 

Pe de altă parte, inflația anuală a crescut în zona euro de la -0,3 % în ultimul trimestru al anului 

2020 la 2,8 % în al treilea trimestru al anului 2021. Această creștere puternică a inflației este 

determinată în principal de creșterea prețurilor la energie, dar ea pare să fie legată și de un set 

amplu de ajustări economice ulterioare pandemiei. 

 

Pe plan local, conform datelor Băncii Naționale a României (BNR) , activitatea economică și-

a încetinit considerabil creșterea în trimestrul III 2021 la 0,4%, de la 1,5% în trimestrul II, 

contrar așteptărilor. În același timp, dinamica anuală a PIB a consemnat o scădere vizibil mai 

pronunțată în trimestrul III decât cea anticipată, la 7,4%, de la 13,9% în trimestrul II. Ea a 

rămas totuși înaltă din perspectivă istorică, cu aportul majoritar al consumului privat, precum 

și cu cel al variației stocurilor. 

 

Evoluțiile recente ale indicatorilor cu frecvență ridicată sugerează o stagnare a activității 

economice în trimestrul IV 2021, inclusiv în contextul valului 4 al pandemiei, al crizei 

energetice și al blocajelor în lanțurile de producție și aprovizionare, implicând scăderea 
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dinamicii anuale a PIB la o valoare semnificativ mai joasă decât cea anticipată în luna 

noiembrie 2021. 

 

Rata anuală a inflației a urcat la 7,94% în octombrie 2021, de la 6,29% în septembrie, iar în 

noiembrie a scăzut la 7,80%, sub impactul plafonării și compensării prețurilor la energia 

electrică și gazele naturale pentru populație, depășind ușor la finele celor două luni din 

trimestrul IV nivelul prognozat. Creșterea ei a continuat să fie determinată în principal de 

componente exogene ale IPC, influențele majore venind, în acest interval, în principal din 

scumpirea consistentă a combustibililor. 

 

Pe piața financiară, principalele cotații ale segmentului monetar interbancar au continuat să 

crească relativ alert în noiembrie și decembrie 2021 sub impulsul noii majorări a ratei dobânzii 

de politică monetară, precum și pe fondul caracterului restrictiv al condițiilor lichidității și al 

așteptărilor privind creșterea pe mai departe a ratei dobânzii-cheie, potențate și de evoluțiile 

din regiune. 

 

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a continuat să urce în lunile octombrie 

și noiembrie, ajungând la 14,1%, ca medie a intervalului, de la 12,9% în trimestrul III, în 

condițiile prelungirii ascensiunii variației deosebit de înalte a componentei în lei, inclusiv cu 

susținerea programelor guvernamentale, dar și pe fondul dinamizării ușoare a creditului în 

valută. 

 

În ceea ce privește piața de capital, în anul 2021, potrivit datelor publicate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din România  (ASF), pe toate piețele administrate de Bursa de Valori 

București (BVB) s-au înregistrat aproximativ 1,5 milioane de tranzacții, în creștere cu 52,43% 

față de anul 2020 cu un volum total de circa 9,5 miliarde de instrumente financiare, în valoare 

totală de aproximativ 21,5 miliarde lei, în creștere cu 28,48% față de anul precedent. 

 

Capitalizarea bursieră a societăților prezente pe piața reglementată și pe sistemul multilateral 

de tranzacționare a înregistrat o creștere de peste 50%, ajungând la finalul anului la valoarea 

de aproximativ 246 miliarde lei. 

 

Piața aferentă tranzacțiilor cu acțiuni a avut o creștere de 33% a numărului de tranzacții 

efectuate pe segmentul principal de bursă și de peste 252% pe sistemul multilateral de 
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tranzacționare (SMT), deși s-a caracterizat printr-o scădere a volumului tranzacționat (-19,5%) 

pe piața principală și cu o scădere (-10%) a valorii tranzacțiilor. 

 

Cu privire la piața obligațiunilor se poate observa o creștere a numărului de tranzacții cu 71% 

pe segmentul principal de bursă și cu peste 118% pe SMT, un volum mai mare tranzacționat 

(cu 16% pe piața principală și cu 188% pe SMT) cât și o creștere a valorii tranzacționate cu 

55% pe segmentul principal de bursă și cu aproximativ 230% pe SMT. 

 

De asemenea, tranzacțiile cu produse structurate au crescut de peste 92,5%, iar valoarea 

tranzacționată cu acest tip de instrumente financiare a crescut cu aproximativ 4%. 

Principalul indice BET s-a situat pe un trend ascendent pe parcursul anului 2021, cu o creștere 

de peste 30% în perioada ianuarie – decembrie 2021. 

2. C.R.A. al SIF Muntenia S.A. Organizare și atribuții 

S.I.F. Muntenia S.A. 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.  

 

S.I.F. Muntenia S.A. 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.  

 

S.I.F. Muntenia S.A. este un organism de plasament colectiv care funcţionează în România în 

conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 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.  

 

Ca urmare a procesului început din anul 2020, în data de 09.07.2021, SIF Muntenia SA a fost 

autorizată de către ASF prin Autorizația nr. 151/09.07.2021  în calitate de Fond de Investiții 

Alternative destinat Investitorilor de Retail, de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., cu o 

politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern. 
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Acționarii S.I.F. Muntenia S.A. au ales în ședința A.G.O.A. din 25 iunie 2018, pentru o 

perioada de 4 (patru) ani, un nou Consiliu al Reprezentanților Acționarilor (C.R.A.), având 

drept scop supravegherea activității de administrare desfășurată de S.A.I. Muntenia Invest S.A., 

administratorul S.I.F.Muntenia. 

 

Componența C.R.A. conform Hotărârii A.G.O.A. din 25 iunie 2018 este următoarea: 

 - Stefan Dragoș Gioga – președinte 

 - George Alin Ștefan – membru 

 - Mihai Chișu – membru 

 

Pe parcursul anului 2021 C.R.A. și-a manifestat atribuțiile de reprezentare a intereselor 

acționarilor și de supraveghere a activității și a angajamentelor administratorului, în limitele 

impuse de prevederile actului constitutiv al S.I.F. Muntenia S.A., a contractului de administrare 

și a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor S.I.F. Muntenia S.A. (A.G.A.).  

 

Ședințele C.R.A. au fost stabilite în funcție de calendarul de comunicare financiară al S.I.F. 

Muntenia SA, acesta întrunindu-se cel puțin cu prilejul raportărilor financiare trimestriale, 

semestrial și anual și în strânsă corelare cu atribuțiile specifice C.R.A. conform actului 

constitutiv al S.I.F. Muntenia. Reprezentanții societății de administrare SAI Muntenia Invest 

S.A. au fost invitați să ia parte la ședințele C.R.A. pentru detalierea de puncte specifice pe 

ordinea de zi. Toate hotărârile C.R.A. au fost luate cu unanimitate de voturi în condiții de 

cvorum și transparență decizională. 

 

Subliniem că C.R.A. nu are printre atribuțiile sale acte de administrare, SAI Muntenia Invest 

S.A. în calitate de administrator este responsabilă pentru activitatea de administrare, pentru 

adoptarea și implementarea politicilor investiționale precum și pentru întocmirea și prezentarea 

informărilor și materialelor puse la dispoziția C.R.A. și A.G.A. Activitatea de supraveghere și 

verificare a C.R.A. nu înlătură răspunderea SAI Muntenia Invest S.A. pentru obligațiile ce îi 

revin prin contractul de administrare și cadrul legal aferent desfășurării activității sale. 

3. Analiza informărilor și rapoartelor transmise de SAI Muntenia Invest S.A. 

Printr-o corectă exercitare a atribuțiilor sale, C.R.A. a urmărit ca interesele acționarilor SIF 

Muntenia SA să fie respectate în conformitate cu programul de administrare aprobat în 
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A.G.O.A. din data de 28 aprilie 2021. În acest sens, C.R.A. a luat la cunoștință despre rapoartele 

trimestriale întocmite conform reglementărilor legale aplicabile, a analizat și dezbătut 

informările lunare ale administratorului SAI Muntenia Invest S.A. cu privire la realizarea 

programului de administrare, calculul activului net lunar, calculul comisionului de administrare 

și întocmirea situațiilor financiare trimestriale/semestriale/anuale. 

 

Precizăm că elementele menționate reflectă operațiunile pe care administratorul le-a efectuat 

fără consultarea prealabilă a C.R.A., care nu a examinat, nu a recomandat și nu a participat la 

fundamentarea ori implementarea acestora. Primirea ulterioară a acestor informații nu se 

constituie ca o aprobare sau ratificare a acestor operațiuni de către C.R.A. În plus, C.R.A. a 

primit și analizat: 

 Situațiile financiare individuale la 31.12.2020 întocmite conform Normei 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, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor (Norma ASF nr. 39/2015); 

 Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA pentru exercițiul financiar 2020; 

 Informări periodice privind administrarea SIF Muntenia SA și execuția lunară a bugetului 

de venituri și cheltuieli al SIF Muntenia SA; 

 Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA și Situaţiile financiare interimare 

întocmite conform Normei ASF nr. 39/2015 pentru trimestrele I și III ale anului 2021; 

 Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA și Situaţiile financiare interimare 

întocmite conform Normei ASF nr. 39/2015 pentru semestrul I 2021; 

 Informări privind operațiuni de piață conform art. 17 lit. (g) din Contractul de Administrare; 

 Informări privind modificări semnificative în structura Consiliului de Administrație și a 

conducerii executive a SAI Muntenia Invest S.A.; 

 Informări privind încheierea Contractului pentru Audit și Alte Servicii de Asigurare între 

SIF Muntenia SA și Deloitte Audit SRL, pentru exercițiile financiare 2022 – 2023, conform 

Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.10.2021; 
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 Rapoartele de audit intern întocmite de societatea MZ Finance Advisory and Assurance 

SRL, auditorul intern al SIF Muntenia S.A. privind revizuirea și evaluarea modificărilor 

aduse procedurilor interne relevante ale compartimentului de management al riscului, 

monitorizarea profilului de risc al S.I.F. Muntenia S.A. pentru anul 2021 și evaluarea 

monitorizării riscurilor operaționale, precum și alte aspecte ce au vizat stabilirea adecvării 

procedurilor întocmite de către administrator și verificarea implementării acestora în fluxul 

activității, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Situația proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în diferite stadii în care S.I.F. 

Muntenia S.A. este parte; 

 Alte informări/rapoarte solicitate de către C.R.A. 

Menționăm faptul că SAI Muntenia Invest a răspuns prompt tuturor solicitărilor C.R.A. astfel 

încât la data prezentului Raport putem concluziona că toate solicitările sau recomandările 

C.R.A. făcute în anul 2021 au fost duse la îndeplinire de administrator. 

4. Evenimente corporative 

• În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07 ianuarie 2021 

a fost aprobată modificarea Actului constitutiv al Societății, în vederea corelării cu 

prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare 

“Legea nr. 243/2019”). 

• Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2021 a aprobat 

situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar 2020 pe 

baza discuţiilor şi  rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, 

auditorul financiar KPMG Audit SRL şi Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor 

(C.R.A.). A fost aprobat de asemenea Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. 

şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2021 conform 

propunerilor administratorului SIF Muntenia S.A. 

• Oferta publică de cumpărare acțiuni  emise de SIF MUNTENIA S.A. 

În data de 27.07.2021, a fost depus la ASF documentul de ofertă publică de cumpărare acțiuni  

emise de SIF MUNTENIA S.A. împreună cu documentația aferentă, de către SSIF BRK 
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Financial Group SA, în calitate de intermediar în cadrul ofertei publice de cumpărare emise de 

SIF MUNTENIA S.A.. Prin Decizia nr. 1047/25.08.2021 comunicată pe site-ul BVB, ASF a 

aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare emise de SIF MUNTENIA S.A., inițiată 

de SIF MUNTENIA S.A. Ulterior, în data de 08.09.2021, ASF a comunicat pe site-ul BVB 

Deciziile nr. 1100 – 1104/08.09.2021. Conform Deciziei ASF nr. 1100/08.09.2021, a fost 

aprobat documentul de ofertă publică concurentă de cumpărare emise de SIF MUNTENIA 

S.A., inițiată de dl. Behboud Madadi. Conform Deciziei ASF nr. 1101/08.09.2021, a fost 

prelungită perioada de derulare a ofertei publice de cumpărare de emise de SIF MUNTENIA 

S.A. de către SIF MUNTENIA S.A., termenul unic de închidere a ofertelor publice concurente 

fiind 28.09.2021. În data de 28.09.2021 ASF a comunicat Decizia nr. 1225/28.09.2021 prin 

care a fost revocată Decizia ASF nr. 1047/25.08.2021 de aprobare a documentului de ofertă 

publică de cumpărare de emise de SIF Muntenia S.A., având în vedere că pretul din oferta 

acționarului Behboud Madadi este superior celui oferit de SIF Muntenia SA. Conform Deciziei 

ASF nr. 1226/28.09.2021 începând cu data de 29.09.2021 s-a ridicat suspendarea derulării 

ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Muntenia S.A. inițiată de dl. Behboud 

Madadi și intermediată de ALPHA BANK ROMANIA S.A. dispusă prin Decizia ASF nr. 

1103/08.09.2021, termenul de închidere al ofertei fiind 12.10.2021, inclusive. În data de 

18.10.2021 ALPHA BANK ROMANIA S.A. a comunicat BVB rezultatele ofertei publice de 

cumpărare de acțiuni emise de către SIF Muntenia S.A. 

• Autorizarea SIF Muntenia SA în calitate de Fond de Investititii Alternative destinat 

Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Autorizația nr. 151/07.09.2021, comunicată prin 

adresa ASF nr. DG 2843.8/09.07.2021, a autorizat  SIF Muntenia SA în calitate de Fond de 

Investititii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD-

Groupe Societe Generale SA și fiind administrată de SAI Muntenia Invest SA. Totodată, 

conform Autorizatiei nr. 151/09.07.2021, ASF a autorizat modificările intervenite în Actul 

constitutiv al SIF Muntenia SA în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/07.01.2021 

• Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor din data de 19 octombrie 2021 (la a doua 

convocare) a aprobat numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL pentru o perioadă de 2 

ani, începând cu data de 01.05.2022, pentru exercițiile financiare 2022 - 2023 și împuternicirea 

Administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit.  
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• Adunarea Generală Extraordinară  a Acționarilor din data de 19 octombrie 2021 a 

aprobat modificarea Actului constitutiv al SIF MUNTENIA - S.A. după cum urmează: 

Art. 8 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut: 

"Situațiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA - S.A. vor fi auditate de un auditor financiar 

ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările ASF." 

Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

"Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA - S.A. se calculează lunar, conform 

reglementărilor legale aplicabile." 

S-a încheiat contractul pentru Audit și Alte Servicii de Asigurare cu nr. înregistrare 

5436/113162/27.10.2021 între SIF Muntenia SA și Deloitte Audit SRL pentru exercițiile 

financiare 2022 – 2023, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 

de 19.10.2021. Deloitte Audit SRL înlocuiește KPMG Audit SRL în funcția de auditor 

financiar al SIF Muntenia SA. 

• Modificări ale structurii de conducere a administratorului 

În luna iulie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația ASF nr. 

148/09.07.2021 prin care se autorizează domnul Adrian Simionescu în calitate de membru al 

Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest SA pentru un mandat de 4 ani (un nou 

mandat), începând cu data de 20.08.2021, in conformitate cu Hotărărea A.G.O.A. nr. 

20/25.05.2021. 

În luna noiembrie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația ASF nr. 

226/01.11.2021, comunicată prin adresa ASF nr. SI/DG 17004.1 din 02.11.2021, prin care 

doamna Dorina Teodora Mihăilescu a fost autorizată în calitate de membru al Consiliului de 

Administrație al SAI Muntenia Invest SA pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data de 

27.12.2021, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 21/25.08.2021. 

În luna noiembrie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația ASF nr. 

227/01.11.2021, comunicată prin adresa ASF nr. SI/DG 17004.1 din 02.11.2021, prin care 

domnul Nicușor Marian Buică a fost autorizat în calitate de director al SAI Muntenia Invest 

SA pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data de 22.12.2021, în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/2 din data de 01.09.2021. 
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• Auditorul intern 

S-a încheiat contractul de servicii de audit intern nr. 5589/113385/04.11.2021 între ANB 

CONSULTING SRL și SIF Muntenia SA, pentru o perioadă de 2 ani, mandatul de auditor 

intern începând din data de 1 ianuarie 2022. ANB CONSULTING SRL înlocuiește societatea 

MZ FINANCE ADVISORY AND ASSURANCE SRL în funcția de auditor intern al SIF 

Muntenia SA. 

5. Rezultate financiare SIF Muntenia aferente anului 2021 

Societatea înregistrează, la data de 31.12.2021, un rezultat net pozitiv în valoare de 266,19 

milioane lei, în principal, ca efect al evoluției valorii juste ale activelor ce sunt evaluate prin 

profit sau pierdere. Câștigul net din evaluarea activelor la valoare justă prin profit sau pierdere 

este în sumă de 272,26 milioane lei la 31.12.2021. 

Valoarea activelor totale la 31 decembrie 2021 a crescut cu 446,80 milioane lei, respectiv 

27,61%, față de valoarea la 31 decembrie 2020.  

Principalele elemente ale activului au evoluat față de finalul anului 2020, după cum urmează: 

• Numerarul și echivalentele de numerar (includ și depozitele plasate la bănci) au crescut, 

comparativ cu 31.12.2020, cu 29,93 milioane lei, fapt datorat deciziei Administratorului, cu 

mențiunea că strategia privind lichiditatea portofoliului Societății a fost respectată (% activ 

total la 31.12.2021 – 4,6%); 

• Activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere s-au apreciat cu 262,53 

milioane lei, respectiv 34,52%, comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2020, 

datorită aprecierii activelor ce fac parte din această clasă. La finalul anului 2021, Biofarm S.A. 

reprezintă 20,52% din total active contabile (31.12.2020: 13,44%)  

• Activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global au crescut 

cu 158,90 milioane lei, respectiv 20,31%, ca efect al înregistrării diferențelor favorabile de 

valoare justă, în special, la emitenții tranzacționați pe piața reglementată sau SMT. La 

31.12.2021 pachetul deținut la Banca Transilvania S.A. reprezenta 22,48% din total active 

contabile ale Societății (31.12.2020: 21,14%). 

Capitalurile proprii dețin ponderea majoră în structura pasivului. Acestea s-au apreciat cu 

26,92% comparativ cu finalul anului precedent, în principal, datorită diferențelor pozitive de 
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valoare justă ale activelor financiare înregistrate în categoria Rezerve din reevaluarea activelor 

financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2021 și a 

rezultatului reportat. 

Evoluția elementelor principale ce compun situația profitului sau pierderii și a altor elemente 

ale rezultatului global este următoarea: 

• Veniturile din dividende au crescut, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 

cu 3,55 milioane lei, respectiv 7,20%; 

• Categoria Venituri din dobânzi a înregistrat o scădere cu 0,37 milioane lei, deteminată 

de scăderea dobânzilor la depozitele și conturile curente bancare. 

 

Câștigurile din investiții sunt structurate astfel: 

- Câștig net din diferențe de curs valutar înregistrează o creștere de 0,33 milioane lei, cu 

187,14% mai mare decât valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent; 

- În anul 2021 Societatea a înregistrat un câştig net din active financiare la valoarea justă 

prin profit sau pierdere în valoare de 271,74 milioane lei, comparativ cu o pierdere în valoare 

de 63,54 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2020. 

 

Veniturile totale ale Societății înregistrate în anul 2021 au depășit valoarea bugetată aprobată 

de acționarii Societății cu 2,17%.  

 

Cheltuielile totale au atins un nivel de 213,39% din valoarea bugetată pentru anul 2021 și sunt 

alcătuite, în principal, din următoarele subcategorii: 

- cheltuielile cu administrarea reprezintă comisionul lunar al Administratorului calculat 

conform contractului de administrare în vigoare, 

- cheltuielile externe reprezintă cheltuielile cu serviciile prestate de terți respectiv 

cheltuielile cu furnizorii de servicii (BRD – depozitar, custode, Depozitarul Central, 

comisioane și taxe ASF, auditorul financiar al societății, auditorul intern, cheltuieli pentru 

relația cu investitorii, cheltuieli cu publicitatea obligatorie, plăți către registrul comerțului), 
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- cheltuielile de administrare portofoliu cuprind comisioanele tranzacțiilor la SSIF, 

cheltuieli cu servicii de recuperare creanțe, cheltuieli cu asistență juridică, cheltuieli cu 

serviciile de evaluare efectuate de către evaluatori externi, etc. 

 

În anul 2021, Societatea a încasat dividende de la filialele sale în sumă de 28,90 milioane lei, 

ce reprezintă 54,63% din total dividende încasate pe parcursul anului 2021. 

La 31.12.2021 valoarea de activ net a acestor filiale, certificată de către Depozitar, a fost de 

725,53 milioane lei (31.12.2020: 491,75 milioane lei), iar procentul din activul total al 

Societății a fost de 35,03% (31.12.2020: 30,47%). 

Cu privire la obligațiuni, total valoare activ net al obligațiunilor la 31.12.2021 a fost de 

87.868.461,18 lei. 

La data de 31 decembrie 2021 Societatea deține în portofoliu unități de fond la 11 fonduri de 

investiții (5 fonduri deschise de investiții și 6 fonduri de investiții alternative). În anul 2021 au 

fost răscumpărate 775,78 unități de fond de la societatea FII Optimist Invest la prețul total de 

9.999.881,78 lei. 

Total valoare activ net a unitatilor de fond la 31.12.2021 este de 207.692.400,74 lei. 

Comparând cu soldul la 31.12.2020 (181.407.446,96 lei), în 2021 a fost înregistrat un câștig 

net în valoare de 26.284.953,78 lei, ce provine din aceste unități de fond, clasificate ca și active 

financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. 

Nu au fost efectuate adeziuni sau răscumpărări pe parcursul anului 2021. 

La finalul anului 2021 constatăm că SAI Muntenia Invest a administrat SIF Muntenia în 

concordanță cu obiectivele strategice stabilite.  

6. Concluzii și recomandări ale C.R.A. adresate administratorului SAI Muntenia Invest 

S.A. 

În raport cu activitățile și discuțiile dintre membrii C.R.A. și reprezentanții administratorului 

SAI Muntenia Invest S.A., în anul 2021 s-a pus accent pe respectarea normelor prudențiale 

prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă, în concordanță cu obiectivele asumate de 

administrator prin programul de administrare și gestionarea în termeni de risc corespunzător a 
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activelor SIF Muntenia S.A., cumulate cu recomandarea unei atenții sporite asupra factorilor 

de risc ce pot surveni din motivele incertitudinii create de pandemie. 

C.R.A. menține solicitarea adresată administratorului cu privire la obligativitatea adoptării 

permanente a unei vigilențe adecvate în administrarea activelor financiare ale SIF Muntenia cu 

scopul prezervării integrității patrimoniului SIF Muntenia prin: 

- efectuarea de investiții financiare, în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni, în 

conformitate cu reglementările în vigoare;  

- gestionarea portofoliului de investitii și exercitarea tuturor drepturilor asociate 

instrumentelor în care se investește;  

- monitorizarea și administrarea corespunzătoare a riscurilor.  

Prezentul raport al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății de Investiții 

Financiare Muntenia S.A. este adresat exclusiv acționarilor SIF Muntenia S.A. și pentru a fi 

prezentat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia S.A. din data de 28/29 

aprilie 2022. 

 

 

 

Președintele Consiliul Reprezentanților Acționarilor, 

Ștefan Dragoș GIOGA 

 


