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Dragă investitorule, 

 

Îți mulțumim că ai ales să investești în Fondurile Administrate de noi!  

Investiția ta este în egală măsură şi o investiţie în echipa noastră şi o dovadă de încredere. Suntem 

onorați și ne străduim să-ți recompensăm încrederea! 

Ne face o deosebită plăcere să te informăm că SAI Broker SA a fost premiat cu distincția „Cel mai 

performant fond deschis de investiții local în 2018” în cadrul Galei de Inaugurare a Anului Bursier 2019, 

eveniment anual organizat de Bursa de Valori București care s-a desfășurat în data de 19 februarie 2019. 

Acest rezultat meritoriu este o recompensă a străduinței, profesionalismului și pasiunii pe care fiecare 

membru din echipa noastră le-a dovedit zi de zi de-alungul celor 6 ani de la înființarea SAI Broker SA. 

Totodată, reușita noastră nu ar fi fost posibilă fără suportul și încrederea voastră, a investitorilor noștri.  

Retrospectiv putem afirma că anul 2018 s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a furnizat multe satisfacții în 

plan economic și social, însă a fost presărat și cu o serie de evenimente neașteptate care au generat 

provocări în activitatea de administrare a investiţiilor.  

Pe plan intern, creşterea economică a avansat într-un ritm mai lent, piața muncii s-a confruntat cu un 

deficit de personal deși rata șomajului a coborât la un minim post-criză, salariul mediu pe economie a 

urcat într-un ritm accelerat (+15%), inflaţia a escaladat și a erodat puterea de cumpărare, impulsionând 

totodată și creșterea dobânzilor pe piața interbancară, iar bursa de acţiuni a încheiat anul într-o notă 

pesimistă determinată de adoptarea în pripă a controversatei OUG 114. Pe plan extern, am asistat la o 

creștere exponențială a volatilității pe pieţele internaţionale determinată de amplificarea tensiunilor 

geopolitice şi de înăsprirea politicii monetare de către FED, majoritatea indicilor bursieri din întreaga 

lume încheind anul 2018 cu pierderi de peste 5%, chiar -10% în cazul burselor din Vestul Europei. 

Desigur, aceste situații tensionate sunt o expresie a riscului investițional dar crează și oportunități 

majore de cumpărare. În acest sens, putem să remarcăm că bursele de acțiuni au recuperat mare parte 

din aceste pierderi în primele trei luni ale anului 2019.  

Disciplina, stabilirea unui plan concret de investiții setat pe un orizont de timp suficient de îndelungat, 

diversificarea plasamentelor și dezvoltarea unui obicei de a face investiții recurente sunt, în opinia 

noastră, elementele cheie pentru atingerea obiectivelor investiționale. Rezultatele favorabile din ultimii 

ani obținute de fondurile administrate de noi stau dovadă în acest sens. 

Pășim cu încredere în anul 2019 și rămânem focusați pe misiunea noastră să Dăm valoare viitorului tău! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Echipa SAI Broker SA  

 

 

 



 
 

1. Informații generale 
 

Prezentul raport prezintă evoluţia Fondului deschis de investiții FIX Invest (denumit în cele ce urmează 

„FDI FIX Invest”) pe parcursul anului 2018. 

FDI FIX Invest este un organism de plasament în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) având ca stat de origine 

România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 

1491 - 1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

32/2012 și ale Regulamentului 15/2004.  

FDI FIX Invest a fost lansat la data de 11.04.2014 și are o durată de viață nedeterminată.  

In prezent, Fondul funcționează în baza Autorizației Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 

A/20/14.02.2014 și este înscris în Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086.  

Având în vedere obiectivele Fondului şi politica de investiții, acesta se adresează investitorilor cu un 

profil conservator și cu o toleranță redusă la risc, ce urmăresc obţinerea de venit prin performanţe 

financiare stabile pe termen mediu. 

Durata minimă recomandată este de minim 12 luni. Cu toate acestea, unităţile de fond pot fi 

răscumpărate în orice moment. 

Societatea de administrare 

Societatea de administrare a Fondului este S.A.I. Broker S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moților 

nr 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2603/2012, cod unic de inregistrare 

30706475, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 

lei. 

SAI Broker SA a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 

71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind înscrisă în Registrul 

C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/12003. De asemenea, SAI Broker SA a fost autorizată de A.S.F. în 

calitate de A.F.I.A. prin Atestatul nr. 24 din 05.07.2017, fiind înscrisă în registru A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. 

PJR071 AFIAI/120003 din 05.07.2017. 

In prezent, SAI Broker SA administrează 7 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri 

deschise și 1 fond închis de investiții) și 2 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea 

activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 milioane lei. 

Depozitarul Fondului 

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. persoană juridică română, cu sediul în 

București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr.  

PJR10/DEPR/400007. 

Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului 

Operaţiunile de subscriere şi răscumpărare de unităţi de fond pot fi efectuate astfel: 

• Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;  

• Prin intermediul SAI Broker SA. 



 

 

2. Tendințe în plan macroeconomic  
 

Economia României a înregistrat o performanță solidă în anul 2018 cu un ritm de creștere al PIB de 

4,1%, o dinamică mult mai temperată comparativ cu avansul de 7% din anul precedent. Conform 

așteptărilor, consumul privat a rămas catalizatorul principal al creșterii economice, fiind susținut de 

majorările veniturilor salariale (+15%) și a pensiilor, în special, în sectorul bugetar dar în mediul privat, 

coroborat cu o rată scăzută a somajului, astfel că apetitul pentru consum al gospodăriilor a rămas la un 

nivel ridicat.  

După un puseu inflaționist mai pronunțat în prima jumătate a anului, rata inflației și-a temperat ritmul 

anual de creștere și a coborât la finalul lunii decembrie 2018 la 3,27%, reintrând astfel în intervalul țintit 

de Banca Națională a României (2,5% ± 1%). Totodată, inflația medie anuală a coborât la final de an la 

3% după un vârf de peste 4,7% la sfârșitul lunii iunie 2018.  

 

Sursa: http://www.bnr.ro; Prelucrari proprii 

 

În linie cu semnalele transmise la sfârșitul anului 2017 privind întărirea politicii monetare în contextul 

creșterii presiunilor inflaționiste, Banca Națională a României (BNR) a majorat rata dobânzii de politică 

monetară de 3 ori pe parcursul anului 2018, de la 1,75% la 2,50%, în timp ce nivelulul rezervelor minime 

obligatorii (RMO) a fost menținut la 8%, atât la depozitele în lei cât și la depozitele în valută.  
 

În stransă corelație cu tendințele inflaționiste, ratele de dobândă de pe piața interbancară și-au 

continuat tendința de creștere începută în trimestrul al IV-lea din 2017 și au avansat spre maxime locale 

pentru ultimii 4 ani, depășind bariera de 3%/an pe majoritatea scadențelor de peste 3 luni, plasându-se 

astfel la un nivel superior dobânzii cheie a BNR. 

http://www.bnr.ro/


 

 

Sursa: http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx    

  

Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii 

 

Creșterea ratelor de dobândă pe piața 

monetară a determinat o deplasare cu 

cca 1,5%-2% a curbei ratelor de 

dobândă bonificate la depozitele noi 

constituite de persoanele juridice față 

de sfârșitul anului 2017. 



 

 

Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii 

 

3. Obiectivele de investiții 
 

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice 

printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în 

instrumente financiare cu venit fix și cu grad redus de risc, pe principiul administrării prudențiale, a 

diversificării și diminuării riscului. 

Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unei performante brute superioare dobânzii 

încasate la depozitele bancare, în principal, prin investiții în active financiare purtătoare de dobânzi.  

Pentru atingerea acestor obiective, Fondului își propune să investească într-un mix de instrumente 

financiare format din: instrumente cu venit fix, depozite bancare și instrumente de piață monetară 

denominate în lei și în valută, obligațiuni emise de autorități publice centrale și locale și obligațiuni 

corporative denominate în lei sau în valuta. Fondul investește în acțiuni listate la bursă în limita a maxim 

20% din valoarea activelor Fondului.  

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015, SAI Broker SA nu  

utilizează SFT (tehnici de administrare eficientă a portofoliului) și instrumente de tip total return swap în 

sensul definițiilor prevăzute de art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015. 

La 31.12.2018, activele totale ale FDI FIX Invest sunt evaluate la 2.754.188 lei față de 2.801.372 lei la 

sfărșitul anului 2017, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 12,2921 lei și înregistrează o 

creștere cu 3,85% față de 31 decembrie 2017. Totodată, performanța fondului de la lansare1 este de 

22,92%, fiind echivalentul un randament anualizat de 4,47%/an. 

 

                                                           
1 Data de 11 aprilie 2014 

In cazul clientelei de tip retail 

(persoane fizice), efectul creșterii 

ratelor de dobândă pe piața 

interbancară asupra dobânzilor 

bonificate de bănci la depozitele noi a 

fost unul mult mai lent și s-a 

manifestat cu întârziere, economisirea 

fiind descurajată în prezent datorită 

unor rate de dobândă real-negative, 

sub nivelul ratei inflației. 

 



 

4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor  
 

Strategia de investiții a FDI FIX Invest este de a plasa sumele atrase de la investitori, preponderent, în 

instrumente ale pieței monetare, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la 

depozitele bancare.  

În privinta administrării activelor fondului, pe tot parcursul anului 2018 s-a urmărit optimizarea 

structurii de portofoliu și îmbunătățirea performanțelor Fondului prin menținerea unei ponderi 

majoritare a portofoliului obligațiuni, în general, fiind preferate obligațiunile cu rate variabile ale 

cuponului, care oferă randamente superioare dobânzilor bonificate la depozitele bancare, și 

fructificarea unor oportunități de investiții pe piața de actiuni cotate la Bursa de Valori București. Pentru 

a putea onora solicitările de răscumpărare ale investitorilor s-a acordat o atenție continuă și menținerii 

unui grad ridicat de lichiditate. In privința portofoliului de acțiuni al Fondului, acesta cuprinde exclusiv 

acțiuni ale companiilor cotate la Bursa de Valori București care au un coeficient ridicat de lichiditate și 

oferă randamente foarte atractive din dividende. De asemenea, în cursul anului 2018 au fost efectuate 

și plasamente în actiuni ale unor companii de talie mică și mijlocie care au făcut obiectul unor oferte 

publice de preluare/cumpărare obligatorii (ex: SCD). 

Evoluția indicelui de cost 
 

Luna ian.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 iun.18 

 0,125% 0,140% 0,130% 0,141% 0,128% 0,120% 
 

 iul.18 aug.18 sep.18 oct.18 nov.18 dec.18 

 0,116% 0,122% 0,119% 0,116% 0,121% 0,138% 
 

Indicele de cost este un indicator care reflectă costurile lunare curente ale fondului determinate ca 

procent din activul net mediu aferent fiecărei luni calendaristice.  In anul 2018, media lunară a indicelui 

de cost a fost de 0,147% pe lună. 

 

Structura lunară a activelor Fondului în anul 2018 
 

Luna 

Obligatiuni 
si titluri de 

stat 
Depozite 
bancare Actiuni 

Titluri de 
plasament 

la OPC 

Disponibilitati 
banesti si alte 

active2 Total 

Ianuarie 57,78% 25,93% 7,53% 8,45% 0,31% 100% 

Februarie 57,16% 18,18% 15,28% 8,40% 0,98% 100% 

Martie 56,25% 17,91% 16,75% 8,28% 0,82% 100% 

Aprilie 55,31% 29,01% 7,33% 8,14% 0,22% 100% 

Mai 59,05% 21,38% 9,77% 8,69% 1,10% 100% 

Iunie 56,01% 22,80% 10,57% 8,37% 2,26% 100% 

Iulie 55,51% 24,38% 11,29% 8,32% 0,50% 100% 

August 54,50% 24,57% 11,96% 8,17% 0,70% 100% 

                                                           
2 In această categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sumele în decontare, sumele aflate în 

tranzit și sume la intermediari 



 

Septembrie 56,32% 23,48% 12,16% 8,16% -0,11% 100% 

Octombrie 55,25% 23,79% 12,28% 8,36% 0,33% 100% 

Noiembrie 55,18% 19,88% 15,53% 8,45% 0,97% 100% 

Decembrie 52,70% 22,52% 15,25% 8,14% 1,39% 100% 
 

 

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul anului 2018, se pot trage următoarele 

concluzii: 

 Portofoliul de obligatiuni și titluri de stat, care include: obligațiuni emise de municipalități, 

obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni coporative, a deținut o pondere 

majoritară de peste 50% în portofoliul fondului, această poziție fiind justificată prin prisma 

randamentelor superioare oferite de aceste instrumente financiare în raport cu dobânzile 

bonificate la depozite. In luna decembrie 2018 au ajuns la scadență obligațiunile TEL18 iar 

sumele rezultate din rambursarea principalului au fost plasate în depozite bancare.  

 Nevoia de siguranță și stabilitate determinate de activele financiare lichide a facut ca, în medie, 

cca un ¼ din activele fondului să fie plasate în depozite bancare în fiecare lună din anul 2018, 

fiind preferate depozitele cu scadențe la 3, 6 și 12 luni. 

  In scopul îmbunătățirii performanței fondului au fost efectuate plasamente în acțiuni cotate la 

Bursa de Valori București cu un grad ridicat de lichiditate și care au o politica predictibilă privind 

distribuția de dividende, ponderea investițiilor în acțiuni la final de lună variind între 7% și 17% 

din total active. 

 Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de 

investiții) în total active a rămas relativ constantă între 8,1% și 8,7%, având ca scop 

diversificarea investițiilor și menținerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.  

 Pe parcursul anului 2018 nu au fost efectuate tranzacții cu instrumente financiare derivate. 

 

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare  
 

La 31.12.2018, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel: 

       1.    Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni și titluri de stat tranzacționate pe o piață 

reglementată existente în portofoliul fondului se cifrează la 1.451.447,42 lei și reprezintă o pondere de 

52,70% din activul total.  

2. Depozitele bancare în sumă de 620.220,82 lei dețin o pondere de 22,52% din total active la 

sfârșitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai 

multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 31.12.2018. 

3. Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată 

din România se cifrează la 419.905,65 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 15,25% din activele totale ale 

fondului. In ceea ce privește portofoliul de acțiuni, admise sau tranzacționate pe o piață reglementată 

din România, al fondului FDI FIX  Invest, acesta deținea acțiuni la un număr de 11 emitenți la data de 31 

decembrie 2018.  

4. Titlurile de participare la OPC – constând în unități de fond deținute la FDI BT Obligațiuni, FDI 

Certinvest Obligațiuni și FDI Transilvania sunt evaluate la 224.275,23 lei și reprezintă 8,14% din activul 

total.  



 
5. Disponibilul în conturi curente și alte active în sumă de 38.338,92 lei au o pondere de 1,39% 

din total active la data de 31.12.2018. 
 

 

 

Situația detaliată a activelor Fondului la sfârșitul anului 2018 se prezintă în Anexa 10, raportare 

certificată de Depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale. 

 

Performanțele obținute  
În anul 2018, valoarea unitară a activului net al Fondului a înregistrat o creștere cu 3,85% până la nivelul 

de 12,2921 lei. In pofida expunerii relativ reduse pe piața de acțiuni, scăderile abrupte înregistrate de 

bursa locală în luna decembrie au erodat performanța fondului la final de an. Pe parcursul anului 2018, 

valoarea unității de fond a fluctuat între un minim de 11,8564 lei și un maxim de 12,4625 lei. 

Ca urmare a acestei performanțe, în cadrul Galei de Inaugurare a Anului Bursier 2019, eveniment anual 

organizat de Bursa de Valori București în data de 19 februarie 2019, SAI Broker SA a fost premiat cu 

distincția „Cel mai performant fond deschis de investiții local în 2018”. 

 



 
Conform datelor statistice publicate de către BNR3, per ansamblul anului 2018 valoarea medie lunară a 

ratelor de dobândă4 bonificate la depozitele în sold a fost de 2,02%, după ce înregistrase un nivel și mai 

scăzut în anul 2017 (0,63%). Din graficul următor se poate remarca faptul că în ultimii 2 ani, precum și 

pe întreaga perioadă de la momentul lansării Fondului în anul 2014, FDI FIX Invest a generat 

randamente net superioare dobânzilor bonificate la depozitele bancare.   

 

Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație  
 

Evoluția favorabilă a portofoliului de active financiare deținut de către Fond a determinat o creștere a 

valorii activului net al fondului în anul 2018 până la 2.750.891 lei față de 2.665.191 lei la sfârșitul anului 

2017.  

 

La 31.12.2018, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 223.792,0669 față de 

225.159,9546 la sfârșitul anului trecut. Totodată, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 

12,2921 lei, și înregistrează o creștere cu 22,92% față de valoarea inițială de 10 lei înregistrată la 

lansarea fondului în luna aprilie 2014.  

                                                           
3 https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx  
4 Aplicate la depozitele existente în sold cu scadența de peste 1 lună și până la 3 luni inclusiv, pentru societățile 

nefinanciare 

https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx


 
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori 
 

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat ieșiri nete din fond în valoare de 16.272 lei, în condițiile în care 

investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 377.338 lei și, respectiv 

operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 393.610 lei. Evoluția lunară a subscrierilor și 

răscumpărărilor este redată în graficul următor: 

 

Numărul investitorilor în Fond a crescut în anul 2018 la 45 față de 34 la sfârșitul anului 2017, și respectiv 

31 în anul precedent. Analizat pe structura, fondul înregistrează 39 investitori persoane fizice și 6 

investitori persoane juridice. 

 

Date financiare aferente perioadei de raportare 
 

În anul 2018 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 143.282 lei față de 190.874 lei la 

finalul anului precedent. Veniturile din dobânzile bonificate la depozitele constituite la bânci și din 

cupoane aferente obligațiunilor deținute de către fond au crescut în anul 2018 cu 39,9% până la 



 
valoarea de 79.801 lei, în timp ce veniturile din dividende s-au cifrat la suma de 31,151 lei față de 16,478 

lei în anul 2017. 

Cheltuielile operaționale ale Fondului s-au cifrat în anul 2018 la suma totală de 41.310 lei, înregistrând o  

creștere cu 5,5% față de anul precedent, cheltuielile cu administrarea fondului fiind în sumă de 27.267 

lei față de 24.921 lei în anul 2017.  

FDI FIX Invest a încheiat anul 2018 cu un profit de 101.972 lei comparativ cu un rezultat pozitiv de 

151.707 lei în anul anterior. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le 

reinvestește în totalitate.  

Valoarea nominală a contului de capital la 31.12.2018 este de 2.237.921 lei și corespunde unui număr 

de 223.792,0669 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele 

de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 512.970 lei. 

 

Situația sumelor împrumutate de Fond  
 

In perioada de raportare nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI FIX Invest. 

5. Modificări ale prospectului de emisiune  
 

In perioada avută în vedere de prezentul raport anual au fost realizate următoarele modificări ale 

documentelor de constituire și funcționare a Fondului Deschis de Investiții FIX Invest: 

- Prin nota de informare publicată în ziarul Bursa nr. 19 din 01.02.2018, investitorii acestui Fond au fost 

informați cu privire la renegocierea cu Depozitarul Fondului a unor comisioane practicate în relația cu 

acestă. Implicit, noile comisioane au fost menționate și în documentele de constituire și funcționare ale 

Fondului, documente care au fost actualizate în consecință. 

- Prin nota de informare publicată în ziarul Bursa nr. 52 din 20.03.2018, investitorii acestui Fond au fost 

informați cu privire la actualizarea unor informații din documentele de constituire și funcționare ale 

acestui Fond precum: datele de identificare ale societății ca urmare a înregistrării SAI Broker SA ca AFIA, 

a fost actualizată valoarea capitalului social, componența Consiliului de Administrație al SAI Broker SA, 

respectiv numărul fondurilor aflate în administrare și data ultimei actualizări a documentelor. A fost 

modificat contractul de depozitare și custodie ca urmare a alinierii acestuia la prevederile 

Regulamentului delegat (UE) nr. 438/2016. Ca urmare a acestui fapt s-au modificat și s-au actualizat 

prevederile din documentele Fondului legate de responsabilitățile Depozitarului față de Societatea de 

administrare și față de investitorii Fondului. 

 

6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. 

Valoarea remunerației aferente exercițiului financiar 2018 
 

1 . Valoarea remunerației aferente exercițiului financiar 2018 (valoare brută): 731.850 RON; 

- Remunerații fixe (valoare brută): 684.408 RON; 

- Remunerații variabile (valoare brută):  47.442 RON; 

- Nr. de beneficiari: 10; 



 
- Remunerații, sume asimilate acestora, comisioane plătite direct din contul Fondului: 0 

(zero); 

Remunerațiile variabile reprezintă prime acordate directorilor și salariaților SAI Broker SA cu ocazia 

anumitor sărbători legale sau a altor evenimente, care nu au legatură cu performanțele fondurilor 

administrate.  

2. Valoarea remunerației aferente exercițiului financiar 2018, defalcată pe categorii de personal: 

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):  

 Remunerație fixă: 339.491 RON (valoare brută);  

 Remunerație variabilă: 20.218 RON (valoare brută); 

 Nr. beneficiari: 5;  

- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:  

 Remunerație fixă: 257.246 RON (valoare brută); 

 Remuneratie variabilă: 19.809 RON (valoare brută); 

 Nr. beneficiari: 3;  

3. Calculul remunerațiilor și beneficiilor în cadrul SAI Broker SA 

La nivelul SAI Broker SA au fost întocmite și implementate proceduri și reglementări interne de 

remunerare. In cadrul SAI Broker SA, salariul de bază reprezintă elementul fix al remunerării și reflectă 

cerințele funcției, performanța, creșterea capacităților și aptitudinilor individului, evidențiate prin 

sistemul de evaluare a personalului.  

Structura remunerației variabile este următoarea: beneficii monetare (sume de bani). In prezent, 

personalul SAI Broker SA nu primește vreo parte a remunerației sale sub forma unor instrumente legate 

de acțiuni sau titluri de participare. 

Remunerația variabilă platită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății, nu 

poate depăși 20% din remunerația fixă anuală primită de către angajat respectiv director. Prezenta 

prevedere se aplică și în cazul angajaților cu funcții de control sau aflate în funcții de administrare a 

riscurilor și asigurare a conformității/personalului identificat. 

Nu se acordă angajaților și directorilor SAI Broker SA o remunerație variabilă în funcție de performanțele 

vreunui Fond administrat sau în funcție de vânzările Fondurilor administrate. In cazul în care societatea, 

prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizație, va opta și pentru acordarea unor remunerații 

variabile în funcție de performanțele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administrație are obligația 

actualizării procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinării 

acesteia și a modului de evaluare a performanței Fondului în cauză. 

La momentul întocmirii prezentului raport, activitatea SAI Broker SA, prin prisma dimensiunii sale și a 

dimensiunii FIA/OPCVM-urilor administrate, a organizării interne și a complexității structurii 

organizatorice și a activităților prestate, nu este necesar instituirea unui Comitet de remunerare. Un 

astfel de comitet de remunerare poate fi constituit la inițiativa Consiliului de Administrație a SAI Broker 

SA. 

4. Actualele reguli și proceduri de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost redactate în vederea 

înregistrării SAI Broker SA ca AFIA. Aceste proceduri interne au intrat în vigoare odată cu înregistrarea 

societății de adminstrare ca AFIA (atestatul ASF nr. 24/05.07.2017). De la intrarea în vigoare a acestei 

proceduri și până la data întocmirii prezentului raport nu au fost realizate alte evaluări interne. 

http://cms.saibroker.ro/files/Atestat%20AFIA.pdf


 
5. De la data adoptării procedurilor și regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA și până în 

prezent, nu a fost cazul realizării unor modificări semnificative la politica de remunerare adoptată la 

nivelul societății. 

 

7. Situații potențial generatoare de conflict de interese  
 

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost reținut drept situație potențial generatoare 

de conflict de interes relația dintre SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizăm că 

Fondul are încheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de 

intermediere a tranzacțiilor realizate pe piața administrată de Bursa de Valori București. Facem 

precizarea că selecția intermediarului pentru aceste operațiuni respectă regulile și procedurile interne 

ale SAI Broker SA. In decursul anului 2018, Fondul a plătit către intermediar (SSIF BRK Financial Group 

SA) comisioane de tranzacționare în valoare de 3.120,23 lei, reprezentând 0,11% din activul net al 

fondului calculat pentru data de 31.12.2018. De asemenea, precizăm că SSIF BRK Financial Group SA 

deține o participație de 99,98% din SAI Broker SA. Totodată, SSIF BRK Financial Group SA deține investiții 

în 5 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.  

 

8. Anexe 
Prezentul raport se completează cu următoarele anexe: 

 Situații financiare la 31 decembrie 2018  întocmite conform IFRS;  

 Anexa 10 conform Regulamentului ASF Nr. 9/2014.    

 

Președinte CA,  

Adrian Danciu 

 



I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1. Actiuni tranzactionate

Emitent Simbol 
actiune ISIN

Data ultimei 
sedinte in care 

s-a 
tranzactionat

Nr. actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare 
totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 
al OPCVM

lei lei lei % %
Banca Transilvania Cluj TLV ROTLVAACNOR1 31-Dec-18 30,158.00 1.0000 2.0050   60,466.79 0.0006% 2.195%
Biofarm Bucuresti BIO ROBIOFACNOR9 31-Dec-18 160,000.00 0.1000 0.3250   52,000.00 0.0162% 1.888%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE BRD ROBRDBACNOR2 31-Dec-18 6,500.00 1.0000 11.4000 74,100.00 0.0009% 2.690%
Bursa de Valori Bucuresti BVB ROBVBAACNOR0 31-Dec-18 1,000.00 10.0000 21.0000 21,000.00 0.0124% 0.762%
DIGI COMMUNICATIONS NV DIGI NL0012294474 31-Dec-18 1,500.00 0.0000 25.6000 38,400.00 0.0002% 1.394%
Nuclearelectrica SNN ROSNNEACNOR8 31-Dec-18 2,000.00 10.0000 8.1600   16,320.00 0.0007% 0.593%
Romcarbon SA Buzau ROCE ROROCEACNOR1 31-Dec-18 50,000.00 0.1000 0.1150   5,750.00 0.0189% 0.209%
SIF 3 Transilvania SIF3 ROSIFCACNOR8 31-Dec-18 50,000.00 0.1000 0.2150   10,750.00 0.0023% 0.390%
SIF 4 Muntenia SIF4 ROSIFDACNOR6 31-Dec-18 11,570.00 0.1000 0.5980   6,918.86 0.0014% 0.251%
SIF 5 Oltenia SIF5 ROSIFEACNOR4 31-Dec-18 20,000.00 0.1000 2.0850   41,700.00 0.0034% 1.514%
ZENTIVA S.A. SCD ROSCDBACNOR8 28-Dec-18 25,000.00 0.1000 3.7000   92,500.00 0.0060% 3.359%
Total 419,905.65 15.246%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent
Simbol 

obligatiun
e

ISIN

Dataultimei 
sedinte in care 

s-a 
tranzactionat

Nr. obligatiuni 
detinute

Data 
achizitiei Data cupon

Data 
scadenta 

cupon

Rata 
cuponului

Valoare 
initiala

Crester
e 

zilnica

Dobanda 
cumulata

Discount/pri
ma 

cumulate(a)
Pret piata Valoare totala

Ponder
eInTotal
Obligati
uniEmi

se

Pondere in 
activul 
total al 
OPCVM

% lei lei lei lei lei lei % %
CJ Hunedoara HUE26B ROHUNEDBL037 11-Dec-18 279.00 7-Aug-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 88.8000   10,972.09 0.09% 0.398%
CJ Hunedoara HUE26B ROHUNEDBL037 11-Dec-18 21.00 7-Aug-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 88.8000   825.86 0.01% 0.030%
CJ Hunedoara HUE26B ROHUNEDBL037 11-Dec-18 55.00 20-Aug-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 88.8000   2,162.96 0.02% 0.079%
CJ Hunedoara HUE26B ROHUNEDBL037 11-Dec-18 145.00 21-Aug-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 88.8000   5,702.34 0.05% 0.207%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 130.00 5-Sep-14 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 21.12 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   5,118.16 0.09% 0.186%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 100.00 31-Oct-14 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 24.64 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   3,937.05 0.07% 0.143%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 260.00 28-Nov-14 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 26.40 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   10,236.32 0.17% 0.372%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 20.00 12-Jan-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 26.40 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   787.41 0.01% 0.029%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 3.00 30-Jan-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 28.60 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   118.11 0.00% 0.004%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 2.00 30-Jan-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 25.92 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   78.74 0.00% 0.003%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 300.00 10-Mar-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 28.82 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   11,811.14 0.20% 0.429%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 450.00 10-Mar-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 27.50 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   17,716.72 0.30% 0.643%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 50.00 10-Mar-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 28.82 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   1,968.52 0.03% 0.071%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 10.00 23-Mar-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 29.48 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   393.70 0.01% 0.014%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 100.00 16-Jun-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 34.32 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   3,937.05 0.07% 0.143%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 200.00 16-Jun-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   7,874.10 0.13% 0.286%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 50.00 22-Jul-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 34.32 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   1,968.52 0.03% 0.071%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 236.00 22-Jul-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 34.32 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   9,291.43 0.16% 0.337%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 2.00 31-Aug-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   78.74 0.00% 0.003%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 1.00 30-Sep-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.86 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   39.37 0.00% 0.001%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 1.00 10-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.85 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   39.37 0.00% 0.001%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 15.00 15-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   590.56 0.01% 0.021%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 15.00 29-Jan-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   590.56 0.01% 0.021%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 10.00 7-Mar-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   393.70 0.01% 0.014%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 1.00 18-Apr-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   39.37 0.00% 0.001%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 5.00 19-Apr-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   196.85 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 5.00 2-Jun-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   196.85 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 5.00 15-Jul-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   196.85 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 20.00 23-Aug-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   787.41 0.01% 0.029%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 40.00 30-Aug-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   1,574.82 0.03% 0.057%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 5.00 23-Nov-16 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   196.85 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 2.00 9-Jan-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.42 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   78.74 0.00% 0.003%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 5.00 28-Apr-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 36.52 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   196.85 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 30.00 15-Jun-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 36.96 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   1,181.11 0.02% 0.043%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 2.00 19-Oct-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 37.40 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   78.74 0.00% 0.003%

FDI FIX Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2018



CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 100.00 16-Nov-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 37.84 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   3,937.05 0.07% 0.143%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 500.00 20-Nov-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 35.20 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   19,685.24 0.33% 0.715%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 125.00 4-Oct-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.56 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   4,921.31 0.08% 0.179%
CJ Hunedoara HUE26 ROHUNEDBL011 27-Dec-18 3.00 21-Dec-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.12 0.01 0.2545 0.0000 88.9000   118.11 0.00% 0.004%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 446.00 10-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 28.38 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   17,775.10 0.33% 0.645%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 500.00 10-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 28.38 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   19,927.24 0.37% 0.724%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 13.00 27-Jan-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 34.32 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   518.11 0.01% 0.019%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 5.00 15-Nov-17 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 37.84 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   199.27 0.00% 0.007%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 2.00 18-Jun-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.38 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   79.71 0.00% 0.003%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 1.00 24-Oct-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.56 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   39.85 0.00% 0.001%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 3.00 7-Dec-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   119.56 0.00% 0.004%
CJ Hunedoara HUE26A ROHUNEDBL029 7-Dec-18 2.00 7-Dec-18 15-Nov-18 15-Feb-19 4.43% 39.60 0.01 0.2545 0.0000 90.0000   79.71 0.00% 0.003%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 5,000.00 5-May-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.00 0.00 0.2440 0.0000 41,220.22 0.27% 1.497%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 1,000.00 16-Jul-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.02 0.00 0.2440 -0.0102 8,253.88 0.05% 0.300%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 2,000.00 22-Jul-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.04 0.00 0.2440 -0.0203 16,527.49 0.11% 0.600%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 2,000.00 23-Sep-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.06 0.00 0.2440 -0.0297 16,548.74 0.11% 0.601%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 1,000.00 30-Oct-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.08 0.00 0.2440 -0.0389 8,285.14 0.05% 0.301%
Imocredit IFN SA IMO22 ROIMOCDBC017 3,000.00 16-Nov-15 15-Jul-18 15-Jan-19 6.46% 8.08 0.00 0.2440 -0.0386 24,856.20 0.16% 0.902%
IMPACT DEVELOPER&CONTAC IMP22E ROIMPCDBC030 24-Dec-18 9.00 15-Dec-17 19-Dec-18 19-Jun-19 5.75% 23319.50 3.67 47.7570 0.0000 464.0581 209,255.94 0.36% 7.598%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 3.00 2-Jun-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10230.00 1.12 293.7151 -119.0071 31,214.13 0.01% 1.133%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 3.00 3-Jun-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10248.00 1.12 293.7151 -128.2730 31,240.33 0.01% 1.134%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 3.00 5-Jun-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10248.00 1.12 293.7151 -128.0823 31,240.90 0.01% 1.134%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 3.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10248.00 1.12 293.7151 -127.9867 31,241.18 0.01% 1.134%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 2.00 3-Jul-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10206.00 1.13 293.7151 -105.2726 20,788.89 0.00% 0.755%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 3.00 23-Sep-15 4-May-18 4-May-19 4.43% 10349.00 1.07 293.7151 -172.6929 31,410.07 0.01% 1.140%
Municipiul Bucuresti PMB22 ROPMBUDBL038 1.00 24-Aug-16 4-May-18 4-May-19 4.43% 10511.00 0.97 293.7151 -211.0913 10,593.62 0.00% 0.385%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 5.00 26-May-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10393.00 1.29 338.1370 -142.2985 52,944.19 0.01% 1.922%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 3.00 3-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10495.00 1.26 338.1370 -178.5335 31,963.81 0.01% 1.161%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 3.00 5-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10495.00 1.26 338.1370 -178.1834 31,964.86 0.01% 1.161%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 1.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10495.00 1.26 338.1370 -178.0080 10,655.13 0.00% 0.387%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 3.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10500.00 1.26 338.1370 -179.8061 31,974.99 0.01% 1.161%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 3.00 10-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10500.00 1.26 338.1370 -179.7174 31,975.26 0.01% 1.161%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 2.00 25-Jun-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10550.00 1.24 338.1370 -196.0253 21,384.23 0.00% 0.776%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 3.00 15-Jul-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10518.00 1.25 338.1370 -182.9422 32,019.58 0.01% 1.163%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 1.00 31-Aug-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10600.00 1.23 338.1370 -206.7396 10,731.40 0.00% 0.390%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 1.00 11-Dec-15 4-May-18 4-May-19 5.10% 10625.00 1.21 338.1370 -202.9230 10,760.21 0.00% 0.391%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 1.00 27-Sep-17 4-May-18 4-May-19 5.10% 11014.00 1.03 338.1370 -167.7808 11,184.35 0.00% 0.406%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 1.00 29-Sep-17 4-May-18 4-May-19 5.10% 10900.00 1.07 338.1370 -147.8334 11,090.30 0.00% 0.403%
Municipiul Bucuresti PMB25 ROPMBUDBL046 2.00 29-Sep-17 4-May-18 4-May-19 5.10% 10800.00 1.11 338.1370 -131.4082 22,013.46 0.00% 0.799%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 47.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   1,867.69 0.02% 0.068%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 100.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   3,973.81 0.03% 0.144%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 100.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   3,973.81 0.03% 0.144%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 200.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   7,947.62 0.07% 0.289%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 39.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   1,549.79 0.01% 0.056%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 110.00 3-Aug-16 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 36.52 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   4,371.19 0.04% 0.159%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 100.00 3-Jan-17 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 35.20 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   3,973.81 0.03% 0.144%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 2.00 3-May-17 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 35.64 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   79.48 0.00% 0.003%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26 ROTIMYDBL037 31-Dec-18 10.00 7-Jul-17 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 36.96 0.00 0.1821 0.0000 89.9000   397.38 0.00% 0.014%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26A ROTIMYDBL045 5.00 23-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 34.80 0.01 0.1821 0.1579 175.72 0.00% 0.006%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26A ROTIMYDBL045 50.00 24-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 29.70 0.01 0.1821 0.2455 1,506.38 0.02% 0.055%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26A ROTIMYDBL045 30.00 25-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.60 0.01 0.1821 0.2644 871.40 0.01% 0.032%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26A ROTIMYDBL045 70.00 25-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.16 0.01 0.1821 0.2719 2,002.98 0.02% 0.073%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26A ROTIMYDBL045 70.00 31-Jan-17 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 30.80 0.01 0.1821 0.2266 2,184.61 0.02% 0.079%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26C ROTIMYDBL060 19-Dec-18 471.00 27-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 88.8900   18,507.33 0.16% 0.672%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26C ROTIMYDBL060 19-Dec-18 500.00 27-Nov-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 27.72 0.00 0.1821 0.0000 88.8900   19,646.85 0.17% 0.713%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26C ROTIMYDBL060 19-Dec-18 5.00 19-Dec-18 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 39.11 0.00 0.1821 0.0000 88.8900   196.47 0.00% 0.007%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 560.00 10-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   22,031.58 0.19% 0.800%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 204.00 10-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   8,025.79 0.07% 0.291%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 1,000.00 11-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   39,342.10 0.33% 1.428%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 500.00 11-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   19,671.05 0.17% 0.714%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 398.00 14-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   15,658.16 0.13% 0.569%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 102.00 14-Dec-15 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 28.64 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   4,012.89 0.03% 0.146%
MUNICIPIUL TIMISOARA TIM26D ROTIMYDBL078 21-Nov-18 1.00 24-Oct-17 15-Nov-18 15-Feb-19 3.17% 37.84 0.00 0.1821 0.0000 89.0000   39.34 0.00% 0.001%
Primaria Municipiului Alba Iulia ALB25A ROALBUDBL040 10-Dec-18 987.00 25-Nov-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 21.12 0.00 0.3432 0.0000 93.0000   32,649.17 1.23% 1.185%
Primaria Municipiului Alba Iulia ALB25A ROALBUDBL040 10-Dec-18 500.00 25-Nov-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 21.12 0.00 0.3432 0.0000 93.0000   16,539.60 0.63% 0.601%
Primaria Municipiului Alba Iulia ALB25A ROALBUDBL040 10-Dec-18 1.00 26-Sep-16 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 24.64 0.00 0.3432 0.0000 93.0000   33.08 0.00% 0.001%
Primaria Municipiului Alba Iulia ALB25A ROALBUDBL040 10-Dec-18 30.00 10-Aug-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 31.50 0.00 0.3432 0.0000 93.0000   992.38 0.04% 0.036%
Primaria Municipiului Alba Iulia ALB25A ROALBUDBL040 10-Dec-18 2.00 25-Sep-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 31.51 0.00 0.3432 0.0000 93.0000   66.16 0.00% 0.002%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 84.00 29-Oct-14 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 27.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   4,723.69 0.14% 0.172%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 10.00 4-Nov-14 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 31.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   562.34 0.02% 0.020%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 100.00 5-Nov-14 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 27.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   5,623.44 0.17% 0.204%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 4.00 17-Apr-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 35.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   224.94 0.01% 0.008%



Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 19.00 21-Apr-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 35.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   1,068.45 0.03% 0.039%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 17.00 23-Apr-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 35.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   955.98 0.03% 0.035%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 3.00 23-Apr-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 35.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   168.70 0.01% 0.006%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 10.00 20-May-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 40.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   562.34 0.02% 0.020%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 100.00 21-May-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 36.03 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   5,623.44 0.17% 0.204%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 3.00 15-Jun-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   168.70 0.01% 0.006%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 7.00 16-Jul-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   393.64 0.01% 0.014%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 193.00 17-Jul-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   10,853.23 0.32% 0.394%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 108.00 17-Jul-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   6,073.31 0.18% 0.221%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 12.00 17-Jul-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   674.81 0.02% 0.025%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 200.00 15-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   11,246.88 0.33% 0.408%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 200.00 15-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 47.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   11,246.88 0.33% 0.408%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 300.00 18-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.25 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   16,870.31 0.50% 0.613%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 300.00 18-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 47.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   16,870.31 0.50% 0.613%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 200.00 29-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.26 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   11,246.88 0.33% 0.408%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 200.00 29-Sep-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 48.13 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   11,246.88 0.33% 0.408%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 120.00 6-Oct-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.31 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   6,748.13 0.20% 0.245%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 98.00 6-Oct-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 48.19 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   5,510.97 0.16% 0.200%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 22.00 12-Oct-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 46.87 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   1,237.16 0.04% 0.045%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 1.00 12-Oct-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 48.12 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   56.23 0.00% 0.002%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 7.00 11-Nov-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 48.13 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   393.64 0.01% 0.014%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 10.00 27-Nov-15 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 49.38 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   562.34 0.02% 0.020%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 10.00 20-Apr-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 52.49 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   562.34 0.02% 0.020%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 50.00 25-May-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 52.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   2,811.72 0.08% 0.102%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 20.00 7-Jul-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 52.50 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   1,124.69 0.03% 0.041%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 1.00 26-Sep-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 53.13 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   56.23 0.00% 0.002%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 100.00 16-Oct-17 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 54.38 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   5,623.44 0.17% 0.204%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 9.00 11-Jan-18 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 58.13 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   506.11 0.02% 0.018%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 1.00 31-Jan-18 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 58.13 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   56.23 0.00% 0.002%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 10.00 11-Jul-18 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 55.63 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   562.34 0.02% 0.020%
Primaria Orasului Oravita ORV27 ROORVTDBL014 12-Dec-18 2.00 23-Oct-18 15-Oct-18 15-Apr-19 4.50% 55.94 0.01 0.6094 0.0000 89.0000   112.47 0.00% 0.004%
RAIFFEISEN BANK RBRO19 RORFZBDBC036 4.00 10-Oct-17 15-May-18 15-May-19 5.35% 10300.00 0.95 338.5891 -230.6893 41,631.60 0.01% 1.512%
Total 1,408,344.12 51.135%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie

Data 
ultimei 

sedinte in 
care s-a 

tranzactio
nat

Nr. obligatiuni 
detinute Data achizitiei Data cupon

Data 
scadenta 

cupon

Valoare 
initiala

Crestere 
zilnica

Dobanda 
cumulata

Discount/pr
ima 

cumulat(a)

Pret 
piata

Valoare 
totala

Banca 
intermediar

a

Pondere in 
total 

obligatiuni 
emitent

Pondere in 
activul total al 

OPCVM

lei lei lei lei lei lei % %
B2106A 2.00 13-Sep-18 11-Jun-18 11-Jun-19 21,000.00 2.26 665.10 -106.21 21,558.88 0.00% 0.783%
B2106A 2.00 27-Sep-18 11-Jun-18 11-Jun-19 20,970.01 2.27 665.10 -90.69 21,544.41 0.00% 0.782%

Total 43,103.29 1.565%

8.Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Roman

Emitent 

Tipul de 
valoare 
mobiliara Simbol Cod ISIN Valoare unitara

Nr.valori 
mobiliare 
tranzactionate Valoare totala

Pondere in capitalul 
social al emitentului

Pondere in 
activul total al 

OPCVM

lei lei % %
ZENTIVA S.A. Actiune SCD ROSCDBACNOR 3.7000 312 -1,154.40 0.00% -0.042%
Nuclearelectrica Actiune SNN ROSNNEACNOR 8.0938 2,134 17,272.20 0.00% 0.627%
TOTAL 16,117.80 0.585%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca Valoare 
curenta

Pondere in activul 
total al OPCVM

lei %
BANCA COMERCIALA FEROVIA 22.04 0.001%
BANCA COMERCIALA FEROVIA 1,130.29 0.041%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE13,294.02 0.483%
First Bank 441.51 0.016%
IDEA BANK 118.98 0.004%
INTESA SAN PAOLO 757.22 0.027%



LIBRA BANK 349.46 0.013%
Total 16,113.52 0.585%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca Valoare 
curenta* Curs valutar BNR Valoare 

actualizata lei

Pondere in 
activul total al 

OPCVM
lei/eur lei %

BRD - GROUPE SOCIETE GENE 1,309.59 4.6639 6,107.80 0.222%
Total 6,107.80 0.222%

X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca
Data 

constituiri
i

Data scadentei Rata dobanzii Valoare 
initiala

Crestere 
zilnica

Dobanda 
cumulata

Valoare 
toatala

Pondere in 
activul 
total al 
OPCVM

% lei lei lei lei %
BANCA COMERCIALA FEROVIA10-Oct-18 10-Jan-19 3.05% 26,000.00 2.20 182.83 26,182.83 0.951%
BANCA COMERCIALA FEROVIA10-Dec-18 11-Mar-19 3.05% 54,000.00 4.58 100.65 54,100.65 1.964%
BANCA COMERCIALA FEROVIA17-Dec-18 18-Mar-19 2.80% 60,000.00 4.67 70.00 60,070.00 2.181%
BANCA COMERCIALA FEROVIA27-Dec-18 27-Mar-19 2.80% 46,000.00 3.58 17.89 46,017.89 1.671%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE31-Dec-18 4-Jan-19 1.75% 160,000.00 7.78 7.78 160,007.78 5.810%
IDEA BANK 15-Oct-18 15-Jan-19 3.00% 50,660.00 4.16 324.78 50,984.78 1.851%
IDEA BANK 15-May-18 15-May-19 2.45% 50,400.00 3.38 781.48 51,181.48 1.858%
INTESA SAN PAOLO 24-Dec-18 25-Jan-19 1.00% 70,000.00 1.92 15.34 70,015.34 2.542%
INTESA SAN PAOLO 6-Dec-18 6-Mar-19 1.25% 50,000.00 1.71 44.52 50,044.52 1.817%
LIBRA BANK 23-Nov-18 25-Feb-19 2.10% 51,500.00 2.96 115.56 51,615.56 1.874%
Total 620,220.82 22.519%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC
1. Titluri de participare denominate in lei

Denumire fond

Data 
ultimei 

sedinte in 
care s-a 

tranzactio
nat

Nr. unitati de fond 
detinute

Valoare unitate 
de fond 
(VUAN)

Pret piata Valoare totala
Pondere in 

total titluri de 
participare

Pondere in 
activul total 
al OPCVM

lei lei lei % %
BT Obligatiuni 532.94 18.1310      9,662.80 0.00% 0.351%
Certinvest Obligatiuni 3,880.13 30.6600      118,964.91 1.01% 4.319%
FDI Transilvania- 2,021.33 47.3191      95,647.52 0.35% 3.473%
Total 224,275.23 8.143%

S.A.I Broker S.A.
Director general, Control intern, Certificare Depozitar
Adrian Danciu Bogdan Ilies BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE



Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

% din activul 
net

% din activul 
total

Valuta (RON) Lei
% din activul 

net
% din activul 

total
Valuta (RON) Lei

2,801,923.2283 2,801,923.2283 2,754,188.2383 2,754,188.2383 -47,734.9900

1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 68.954890% 65.591400% 1,837,820.7715 1,837,820.7715 68.027160% 67.945720% 1,871,353.0654 1,871,353.0654 33,532.2939

11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o pi 68.954890% 65.591400% 1,837,820.7715 1,837,820.7715 68.027160% 67.945720% 1,871,353.0654 1,871,353.0654 33,532.2939

111 actiuni 9.046790% 8.605510% 241,119.8000 241,119.8000 15.264350% 15.246070% 419,905.6500 419,905.6500 178,785.8500

113 obligatiuni, din care: 49.038040% 46.646060% 1,306,986.9321 1,306,986.9321 43.577250% 43.525080% 1,198,762.7591 1,198,762.7591 -108,224.1730

1131 obligatiuni corporative cotate 19.234680% 18.296450% 512,652.4883 512,652.4883 13.325830% 13.309880% 366,579.1984 366,579.1984 -146,073.2899

1132 obligatiuni municipale cotate 29.803360% 28.349610% 794,334.4438 794,334.4438 28.684530% 28.650190% 789,080.2701 789,080.2701 -5,254.1737

1133 obligatiuni de stat cotate 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 1.566880% 1.565000% 43,103.2906 43,103.2906 43,103.2906

114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala 10.870040% 10.339820% 289,714.0394 289,714.0394 9.185550% 9.174560% 252,684.6563 252,684.6563 -37,029.3831

2 Disponibil in cont curent si numerar, din care: 0.179260% 0.170520% 4,777.9500 4,777.9500 0.807780% 0.806810% 22,221.3200 22,221.3200 17,443.3700

21 BRD-Groupe Societe generale 0.107160% 0.101940% 2,856.2900 2,856.2900 0.705290% 0.704440% 19,401.8200 19,401.8200 16,545.5300

211 Idea Bank 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.004320% 0.004310% 118.9800 118.9800 118.9800

23 Intesa San Paolo 0.010360% 0.009860% 276.2900 276.2900 0.027520% 0.027490% 757.2200 757.2200 480.9300

25 Banca Comerciala Feroviara 0.013130% 0.012490% 350.0100 350.0100 0.041880% 0.041830% 1,152.3300 1,152.3300 802.3200

26 PiraeusBank 0.036350% 0.034580% 968.9300 968.9300 0.016040% 0.016030% 441.5100 441.5100 -527.4200

27 Librabank 0.009350% 0.008900% 249.4600 249.4600 0.012700% 0.012680% 349.4600 349.4600 100.0000

29 Banca Transilvania 0.002880% 0.002740% 76.9700 76.9700 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 -76.9700

3 Depozite bancare, din care: 27.568270% 26.223550% 734,763.7623 734,763.7623 22.546170% 22.519180% 620,220.8232 620,220.8232 -114,542.9391

31 depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania 27.568270% 26.223550% 734,763.7623 734,763.7623 22.546170% 22.519180% 620,220.8232 620,220.8232 -114,542.9391

311 Depozit Banca Comerciala Feroviara 8.780670% 8.352370% 234,027.0169 234,027.0169 6.774940% 6.766830% 186,371.3695 186,371.3695 -47,655.6474

312 Depozit Piraeus Bank 1.503630% 1.430280% 40,075.6164 40,075.6164 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 -40,075.6164

314 Depozite BRD 5.253020% 4.996790% 140,006.2222 140,006.2222 5.816580% 5.809610% 160,007.7778 160,007.7778 20,001.5556

316 depozite Intesa San Paolo 4.478530% 4.260080% 119,364.2219 119,364.2219 4.364390% 4.359170% 120,059.8630 120,059.8630 695.6411

317 depozite librabank 7.552410% 7.184010% 201,290.6849 201,290.6849 1.876320% 1.874070% 51,615.5575 51,615.5575 -149,675.1274

320 Depozite bancare Idea Bank 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 3.713930% 3.709480% 102,166.2554 102,166.2554 102,166.2554

7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC 8.425500% 8.014520% 224,560.7445 224,560.7445 8.152820% 8.143060% 224,275.2297 224,275.2297 -285.5148

9 Alte active, din care: 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.585910% 0.585210% 16,117.8000 16,117.8000 16,117.8000

96 Sume in curs de decontare 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.585910% 0.585210% 16,117.8000 16,117.8000 16,117.8000

136,672.5437 136,672.5437 3,297.2701 3,297.2701 -133,375.2736

10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) 5.127940% 4.877810% 136,672.5437 136,672.5437 0.119860% 0.119710% 3,297.2701 3,297.2701 -133,375.2736

101 Comisioane datorate soc. de admin. 0.089070% 0.084720% 2,374.0462 2,374.0462 0.082980% 0.082880% 2,282.8550 2,282.8550 -91.1912

102 Comisioane datorate depozitarului 0.015930% 0.015150% 424.5863 424.5863 0.011660% 0.011650% 320.8931 320.8931 -103.6932

1021 Comision  depozitare 0.012650% 0.012040% 337.3876 337.3876 0.009120% 0.009110% 251.1150 251.1150 -86.2726

1022 Comision custode 0.002010% 0.001910% 53.6187 53.6187 0.001710% 0.001710% 47.1781 47.1781 -6.4406

1023 Comision decontare procesare 0.001250% 0.001190% 33.5800 33.5800 0.000450% 0.000450% 12.6000 12.6000 -20.9800

1024 Comision corporate actions 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.000360% 0.000360% 10.0000 10.0000 10.0000

103 Taxa ASF 0.008050% 0.007660% 214.7061 214.7061 0.007760% 0.007750% 213.6760 213.6760 -1.0301

104 Comisioane datorate intermediarilor 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.001670% 0.001670% 46.0700 46.0700 46.0700

107 Obligatie de rascumparare 4.979640% 4.736740% 132,719.9800 132,719.9800 0.000000% 0.000000% 0.0500 0.0500 -132,719.9300

108 cheltuieli audit 0.035230% 0.033520% 939.2251 939.2251 0.015760% 0.015740% 433.7260 433.7260 -505.4991

2,665,250.6846 2,665,250.6846 2,750,890.9682 2,750,890.9682 85,640.2836

Director general, Control intern, Contabil şef,

Danciu Adrian Ilieş Bogdan Botez Mihaela

Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

ANEXA NR. 10

S.A.I Broker S.A. FDI FIX Invest
Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018
Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare

Diferenta (lei)

I Total active

II Total obligatii

Denumire element

III Valoarea activului net (I - II)



Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013 Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012 Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

La data de 31.12.2018 La data de 29.12.2017

2,750,890.9682 2,665,031.8174

223,792.0669 225,159.9546

12.2921 11.8361

An T-2 An T-1 An T

30.12.2016 29.12.2017 31.12.2018

Valoare Activ Net 2,399,440.1951 2,665,031.8174 2,750,890.9682

Valoare Unitara a Activului Net 11.1155 11.8361 12.2921

Director general, Control intern, Contabil şef,
Danciu Adrian Ilieş Bogdan Botez Mihaela

ANEXA NR. 10

Situatia valorii unitare a activului net
Denumire element

Valoare activ net

Numar unitati de fond/actiuni in circulatie

S.A.I Broker S.A. FDI FIX Invest
Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

     Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

Valoarea unitara a activului net

Diferente

85,859.1508

-1,367.8877

0.4560
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Situaţia poziţiei financiare 

La 31 decembrie

In lei Nota 2018 2017

Active

   Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau 

pierdere 6 2,095,628 2,062,199

   Plasamente pe termen scurt(depozite bancare pe termen scurt, 

exclusiv depozite cu scandenta<3 M) 7 51,181 248,048

 Sume in decontare 17,272 0

   Numerar si echivalente de numerar 8 591,261 491,471

Total active curente 2,755,342 2,801,718

Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond

 Capital 9 2,237,921 2,251,600

    Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de 

rezultatele perioadei 10 512,970 413,592

Total capital atribuit  detinatorilor de unitati de fond 2,750,891 2,665,192

Datorii

Datorii curente

 Cheltuieli acumulate 11 3,297 3,806

    Alte datorii 11 1,154 132,720

Total datorii 4,451 136,526

Total capital atribuit  detinatorilor de unitati de fond si datorii 2,755,342 2,801,718

 Notele cuprinse în paginile 8 -25  sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare 

Preşedinte CA, Contabil şef 

Danciu Adrian   Botez Mihaela 
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Situaţia contului de profit şi pierdere şi alte elemente ale rezultatului global 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

In lei Nota 2018 2017

Venituri

Castiguri financiare nete alte decat dividendele 32,330 117,362

Venituri din dobanzi 4 79,801 57,034

Venituri din dividende 31,151 16,478

Total venituri nete 143,282 190,874

Cheltuieli 

Cheltuieli de administrare a fondului -27,267 -24,921

Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare -6,688 -6,759

Alte cheltuieli operationale -7,105 -7,397

Cheltuieli nete din diferente de curs valutar -250 -90

Total cheltuieli operationale -41,310 -39,167

Profitul perioadei 5 101,972 151,707

Alte elemente ale rezultatului global

Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare 0 0

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei

Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global 

aferente perioadei 5 101,972 151,707

Profit/pierdere pe actune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond) 0.4552 0.7038

Notele cuprinse în paginile 8 - 25 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare 

Preşedinte CA, Contabil şef 

Danciu Adrian  Botez Mihaela 
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Situaţia  modificării capitalului atribuit deţinătorilor de unităţi de fond pentru anul 2018 

In lei

Capital atribuibil 

detinatorilor de unitati 

de fond Prime de emisiune

Rezerve de 

valoare 

justa

Rezultatul 

reportat

Rezultat 

reportat 

provenit din 

trecerea la 

IFRS

Total capital 

atribuit 

detinatorilor de 

unitati de fond 

Alte elemente 

ale rezultatului 

global 

Sold la 1 ianuarie 2018 2,251,600 413,592 0 2,665,192

Total rezultat global aferent perioadei

Profit sau pierdere - 101,972 101,972

Alte elemente ale rezultatului global

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile 

pentru vanzare

- 0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global

101,972 -101,972 0

Total rezultat global aferent perioadei 0 101,972 0 0 0 101,972

Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate 

direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond

Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de 

fond 

Subscrieri de unitati de fond 309,684 67,653 377,337

Rascumparari de unitati de fond -323,363 -70,247 -393,610

Sold la 31 decembrie 2018 2,237,921 512,970 0 2,750,891

Transferul rezultatului la prime de emisiune 
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Situaţia  modificării capitalului atribuit deţinătorilor de unităţi de fond pentru anul 2017 

In lei

Capital atribuibil 

detinatorilor de unitati 

de fond Prime de emisiune

Rezerve de 

valoare 

justa

Rezultatul 

reportat

Rezultat 

reportat 

provenit din 

trecerea la 

IFRS

Total capital 

atribuit 

detinatorilor de 

unitati de fond 

Alte elemente 

ale rezultatului 

global 

Sold la 1 ianuarie 2017 2,158,638 240,777 0 2,399,415

Total rezultat global aferent perioadei

Profit sau pierdere - 151,707 151,707

Alte elemente ale rezultatului global

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile 

pentru vanzare

- 0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global

151,707 -151,707 0

Total rezultat global aferent perioadei 0 151,707 0 0 0 151,707

Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate 

direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond

Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de 

fond 

Subscrieri de unitati de fond 497,797 80,222 578,019

Rascumparari de unitati de fond -404,835 -59,114 -463,949

Sold la 31 decembrie 2017 2,251,600 413,592 0 2,665,192

Transferul rezultatului la prime de emisiune 

Notele cuprinse în paginile 8- 25 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare 
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Situaţia fluxurilor financiare 

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie

In lei 2018 2017

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

Cumparare unitati de fond 0 0

Vanzare unitati de fond 0 30,000

Cumparare de actiuni &obligatiuni -718,847 -938,953

Vanzare de actiuni &obligatiuni 703,682 725,643

Variatia depozitelor pe termen scurt exclusiv depozite cu scandenta <3M 196,867 -2,469

Dividende primite 31,151 16,478

Dobanzi primite 77,498 49,563

Cheltuieli operationale  platite -41,569 -39,216

Flux de numerar net din activitati de exploatare 248,782 -158,954

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare

Intrari din emiteri unitati de fond 377,338 578,019

Rascumparari unitati de fond -526,330 -331,229

Flux de numerar net din activitati de finantare -148,992 246,790

Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar 99,790 87,836

Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie: 491,471 403,635

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie 591,261 491,471

Notele cuprinse în paginile 8 – 25 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare 

Preşedinte CA, Contabil şef, 

Danciu Adrian      Botez Mihaela 
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1. Informaţii generale

Fondul Deschis de investiţii FIX Invest, prescurtat FDI FIX Invest,  este un organism de plasament 

în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) având ca stat de origine România, constituit prin contract de 

societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil 

Român şi care funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale Regulamentului 

ASF nr. 9/2014.  

Fondul funcţionează în baza Autorizaţiei Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 

A/20/14.02.2014 şi este înscris în Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086 

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resurselor financiare astfel încât să ofere investitorilor 

randamente superioare celor pe care le-ar obţine dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite 

bancare, în condiţiile asumării unui nivel de risc redus şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate. 

Scopul constituirii Fondului este exclusiv şi constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile 

de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea 

acestor resurse preponderent în instrumente ale pieţei monetare precum şi în obligaţiuni şi alte titluri 

de creanţă negociabile pe piaţa de capital emise de către autorităţi publice centrale sau locale din 

România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţii de lichiditate ridicată şi pe 

principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform normelor A.S.F. şi 

a politicii de investiţii a Fondului. 

Administrarea fondului este realizată de SAI Broker SA autorizată de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară prin Decizia nr. 71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind 

înscrisă în Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 şi având durata de funcţionare 

nedeterminată. Adresa sediului social este Cluj-Napoca, str Moţilor nr 119, etaj IV.  

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. persoană juridică română, cu sediul 

în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 

nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr.  

PJR10/DEPR/400007. 

Situaţiile financiare ale FDI Fix Invest administrat de către SAI Broker SA au fost intocmite 

conform Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară.  

Prezentele situaţii financiare au fost autorizate pentru publicare în data de 25 aprilie 2019 de către 

Consiliul de Administraţie al SAI Broker SA, fără a exista posibilitatea modificării lor după această 

dată. 

2. Sumarul politicilor contabile semnificative

În cele ce urmează sunt prezentate principalele politici aplicate pentru întocmirea acestor situaţii 

financiare. Aceste politici au fost aplicate în mod consecvent tuturor perioadelor prezentate, dacă nu 

este precizat în mod expres altfel.  

2.1. Bazele întocmirii situaţiilor financiare 

(a)  Declaraţie de conformitate 
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Situaţiile financiare ale fondului au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS). 

(b)  Bazele evaluării 

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, cu exceptia situatiilor in care s-a 

procedat la reevaluarea zilnică a activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere. 

(c) Moneda funcţională şi de prezentare 

Aceste situaţii financiare sunt prezentate în lei (RON), aceasta fiind şi moneda funcţională a entităţii. 

Toate informaţiile financiare sunt prezentate în lei (RON), rotunjite la cea mai apropiată unitate, 

dacă nu se specifică altfel. 

(d)  Utilizarea estimărilor şi raţionamentelor profesionale 

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS necesită de obicei utilizarea anumitor 

estimări contabile. De asemenea necesită în unele cazuri exercitarea raţionamentului în procesul de 

aplicare a policilor contabile. Prezentele situaţii financiare nu prezintă cazuri pentru care să fie 

necesar un raţionament profesional semnificativ şi care să necesite o prezentare distinctă. 

Pentru cazul fondului, impactul semnificativ al IFRS este asupra modului de întocmire şi prezentare 

a situaţiilor financiare şi a notelor explicative la acestea.  

e) Adoptarea IFRS 9

IFRS 9 înlocuiește prevederile existente în IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare" 

și include principii noi în ceea ce privește clasificarea și evaluarea instrumentelor financiare, un nou 

model privind riscul de credit pentru calculul deprecierii activelor financiare și noi cerințe generale 

privind contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor. De asemenea, păstrează principii similare cu 

IAS 39 privind recunoașterea și derecunoașterea instrumentelor financiare.  

Fondul a adoptat IFRS 9 cu data aplicării inițiale la 1 ianuarie 2018. Fondul deține următoarele tipuri 

de instrumente financiare care intră sub incidența IFRS 9: participații, numerar și conturi curente, 

depozite la bănci, alte active și datorii financiare.  

Nu au existat modificări ale valorii contabile a activelor și datoriilor financiare în momentul 

tranziției la IFRS 9 la 1 ianuarie 2018 comparativ cu valoarea anterioară a acestora stabilită în 

conformitate cu IAS 39. Datorită modelului de afaceri al fondului de a colecta fluxuri de numerar 

atât din vânzarea de instrumente financiare cât și din dividende, instrumentele financiare au rămas 

încadrate în categoria ” Evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere”.  

(f)  În cele ce urmează sunt detaliate: 

Standarde si interpretari care au intrat in vigoare in anul curent 

Următoarele standarde, amendamente ale standardelor existente și interpretări emise de Comitetul 

privind Standardele Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standard Board -

 ”IASB”) și adoptate de Uniunea Europeană („UE”) ce au intrat în vigoare în anul curent, sunt 

aplicabile societatii: 

 IFRS 9 „Instrumente Financiare” - adoptat de UE pe 22 noiembrie 2016 (aplicabil pentru

perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018),

 Amendamente la IFRS 1 și IAS 28 ca urmare a „Îmbunătățirilor aduse IFRS (ciclul 2014-

2016)” ce rezultă din proiectul anual de îmbunătățire a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 și IAS 28) cu

scopul principal de a elimina inconsecvențele și de a clarifica anumite formulări - adoptate de

UE pe 7 februarie 2018 (amendamentele la IFRS 1 și IAS 28 fiind aplicabile pentru

perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018),
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 IFRIC 22 „Tranzacții în valută și contraprestații în avans” - adoptat de UE pe 28 martie 2018

(aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018).

Fondul consideră că adoptarea acestor standarde, revizuiri și interpretări, nu a avut un impact 

semnificativ asupra situațiilor sale financiare anuale. 

Fondul a adoptat IFRS 9 cu data aplicării inițiale 1 ianuarie 2018. Nu au existat reclasificări și 

modificări ale valorii contabile a activelor și datoriilor financiare ca urmare a tranziției la IFRS 9. 

Standarde și interpretări emise de IASB și adoptate de UE, dar neintrate în vigoare 

La data de raportare a acestor situații financiare, următoarele standarde, amendamente ale 

standardelor existente și interpretări, aplicabile Fondului, erau emise de IASB și adoptate de UE, dar 

nu erau încă în vigoare: 

 IFRS 16 „Leasing” – adoptat de UE pe 31 octombrie 2017 (aplicabil pentru perioadele anuale

începând cu sau după 1 ianuarie 2019),

 Amendamente la IFRS 9 „Instrumente Financiare” - Caracteristicile de plată în avans cu

compensare negativă - adoptat de UE pe 22 martie 2018 (aplicabile pentru perioadele anuale

începând cu sau după 1 ianuarie 2019),

 IFRIC 23 „Incertitudini privind tratamentul impozitului pe venit” - adoptat de UE pe 23

octombrie 2018 (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019).

Fondul a analizat impactul adoptării IFRS 16 și a celorlalte standarde menționate mai sus si 

anticipează că acestea nu vor avea nici un impact semnificativ asupra situațiilor sale financiare 

anuale în anul în care acestea se vor aplica pentru prima dată.  

Standarde și interpretări emise de IASB dar neadoptate încă de UE 

La data de raportare a acestor situații financiare, IFRS așa cum au fost adoptate de UE nu diferă 

semnificativ de reglementările adoptate de IASB, cu excepția următoarelor standarde, amendamente 

și interpretări, care sunt aplicabile Societatii și a căror aplicare nu a fost aprobată încă de UE până la 

data acestor situații financiare: 

 Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate” și IAS 28 „Investiții în entități

asociate și asocieri în participație”- Vânzare sau aporturi de active între un investitor și

asociatul său sau asocierea în participație, și alte amendamente (data efectivă de aplicare a

fost amânată pe o perioadă nedeterminată până la încheierea proiectului de cercetare privind

metoda punerii în echivalență),

 Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” și IAS 8 „Politici contabile,

schimbări de estimări contabile și corectarea erorilor” – definiția materialității (aplicabile

pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020),

 Amendamente la IAS 28 „Investiții în entități asociate și asocieri în participație” – Interese pe

termen lung în entități asociate și asocieri în participație (aplicabile pentru perioadele anuale

începând cu sau după 1 ianuarie 2019),

 Amendamente la diverse standarde ca urmare a „Îmbunătățirilor aduse IFRS (ciclul 2015-

2017)” care rezultă din proiectul anual de îmbunătățire a IFRS (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 și

IAS 23) cu scopul principal de a elimina inconsecvențele și de a clarifica anumite formulări

(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019),

 Amendamente ale Referințelor la Cadrul conceptual din standardele IFRS (aplicabile pentru

perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020).

Fondul estimează că adoptarea acestor standarde și amendamente ale standardelor existente, nu va 

avea impact semnificativ asupra situațiilor sale financiare anuale în anul în care acestea se vor aplica 

pentru prima dată. 
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2.2.  Instrumente financiare 

(i) Clasificare 

Fondul îşi clasifică activele financiare şi datoriile financiare în umătoarele categorii, în conformitate 

cu IFRS 9. 

IFRS 9 include trei categorii principale de clasificare a activelor financiare: 

 Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere (FVPL);

 Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI);

 Active financiare la cost amortizat.

Active financiare evaluate la cost amortizat  

Un activ financiar este evaluat la costul amortizat dacă îndeplinește ambele condiții prezentate mai 

jos: 

-activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active 

financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale și  

-termenele contractuale ale activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care 

sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.  

Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global  

Un activ financiar se evaluează la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global numai dacă 

îndeplinește ambele condiții prezentate mai jos:   

-activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este îndeplinit atât 

prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât și prin vânzarea activelor financiare și 

-termenele contractuale ale activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care 

sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.  

Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere 

Toate activele financiare care nu sunt clasificate ca fiind evaluate la costul amortizat sau la valoare 

justă prin alte elemente ale rezultatului global, așa cum este descris mai sus, vor fi evaluate la 

valoare justă prin profit sau pierdere. În plus, la recunoașterea inițială, Societatea poate desemna în 

mod irevocabil ca un activ financiar, care altfel întrunește cerințele pentru a fi evaluat la cost 

amortizat sau la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, să fie evaluat la valoare justă 

prin profit sau pierdere, dacă acest lucru elimină sau reduce în mod semnificativ o neconcordanță 

contabilă care ar apărea dacă s-ar proceda în alt mod.  

Credite şi creanţe 

Creditele şi creanţele sunt active financiare cu plăţi fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o 

piaţă activă. Asemenea active sunt recunoscute iniţial la valoarea justă plus orice costuri de 

tranzacţionare direct atribuibile.  

(ii) Recunoaştere, derecunoaştere şi evaluare 

Achiziţiile şi vânzările de active financiare sunt recunoscute la data tranzacţionării, data la care 

Fondul se angajează pentru achiziţia sau vânzarea activului respectiv. Activele financiare sunt 

recunoscute iniţial la valoarea justă plus costurile tranzacţiei pentru toate activele financiare 

neînregistrate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Activele financiare evaluate la 

valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt recunoscute iniţial la valoarea justă iar costurile 

de tranzacţionare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Activele financiare sunt 

derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din activele financiare au expirat 

sau atunci când Fondul a transferat în substanţă toate drepturile şi beneficiile aferente dreptului de 
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proprietate.  

Creditele şi creanţele sunt  recunoscute iniţial la data la care au fost iniţiate.  

Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoare justă prin contul de profit sau 

pierdere) sunt recunoscute iniţial la data când fondul devine parte a condiţiilor contractuale ale 

instrumentului. 

Evaluarea ulterioară  

Activele financiare sunt înregistrate ulterior la valoarea justă. Câştigurile şi pierderile rezultate din 

modificările valorii juste sunt prezentate în contul de rezultat global în cadrul poziţiei Modificări nete 

ale valorii juste ale activelor financiare la valoarea justă, în perioada în care apar. 

Se derecunoaşte un activ financiar atunci când expiră drepturile contractuale asupra fluxurilor de 

numerar generate de activ. 

Veniturile din dividende aferente activelor financiare înregistrate la valoarea justă prin contul de 

profit şi pierdere sunt recunoscute în contul de rezultate global la poziţia Venituri din dividende când 

este stabilit dreptul fondului de a încasa respectivele dividende.  

2.3. Numerar şi echivalente de numerar 

Poziţia Numerar şi echivalente de numerar include numerarul, depozitele pe termen scurt cu 

scandenta pana la 3 luni  şi disponibilităţile la bănci. 

2.4. Capitalul atribuit deţinătorilor de unităţi de fond 

Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond. Participarea la Fond este 

nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care 

subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. 

Unităţile de fond se vor achiziţiona la preţul de cumpărare calculat pe baza activelor din ziua 

creditării contului Fondului. 

Preţul de cumpărare este preţul de emisiune plătit de investitor şi este format din valoarea unitară a 

activului net calculat de Societatea de administrare şi certificat de Depozitar, pe baza activelor din 

ziua în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului la care se adaugă comisionul de 

cumpărare, dacă este cazul. 

Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage în orice moment doresc. Ei pot solicita 

răscumpărarea oricărui număr din unităţile de fond deţinute. Răscumpărarea unui număr de unităţi de 

fond din cele deţinute de către un investitor al Fondului nu duce la pierderea calităţii de investitor, 

atâta timp cât acesta mai deţine cel puţin o unitate de fond. 

Unităţile de fond pot fi răscumpărate la cerere la preţul de răscumpărare. Prin preţul de răscumpărare 

se înţelege preţul cuvenit investitorului la data cererii de răscumpărare şi este format din valoarea 

unitară a activului net calculate de SAI Broker SA şi certificat de depozitarul fondului.  

Preţul de răscumpărare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a 

înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare, 

precum şi orice alte taxe legale şi comisioane bancare conform prospectului de emisiune. 
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2.5. Venituri din dobânzi şi dividende 

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în baza contabilităţii de 

angajamente. 

Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere la data la care se stabileşte 

dreptul Fondului de a încasa dividendele, care în cazul instrumentelor cotate este data ex-dividend. 

2.6. Cheltuieli financiare 

Cuprind cheltuiala cu dobânda aferentă împrumuturilor, modificările valorii juste a activelor 

financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, pierderile din depreciere 

recunoscute aferente activelor financiare, cheltuieli cu diferente de schimb valutar.  

2.7. Taxe privind impozitul pe profit/venit 

Fondul nu plăteşte impozit pe câştigurile din investiţii. Fondul, fiind societate fără personalitate 

juridică, nu intră sub incidenţa dispoziţiilor legale privind impozitul pe profit.  

3. Riscuri financiare

3.1. Factori de risc financiar 

Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice dar şi riscul nerealizării 

obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net. 

Valoarea investiţiilor Fondului poate fluctua în timp, ceea ce înseamnă că valoarea unor investiţii 

poate creşte în timp ce valoarea altor investiţii scade, în funcţie de termenii în care acestea au fost 

făcute şi în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau a conjuncturii economice generale. Modificarea 

ratelor de dobândă bancară şi a cursurilor de schimb valutar pot influenţa de asemenea valoarea 

activului net. În categoria altor factori care pot determina schimbări în evoluţia pieţelor intră şi 

evenimentele din plan internaţional sau conjunctura economică internă şi internaţională.  

Riscurile legate de stadiul incipient de dezvoltare a pieţei de capital din România, cu un grad de 

lichiditate relativ redus şi instrumente financiare cotate pe piaţa locală de capital cu o volatilitate mai 

mare decât instrumentele similare listate pe pieţele dezvoltate, pot genera variaţii mai mari de preţ 

ale unităţii de fond.

Nu există nicio asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii 

activelor nete. Fondul este supus riscului; eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea 

investiţională a administratorului. 

În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de 

risc scăzut spre mediu. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct proporţional cu 

gradul de risc asociat acesteia. 

Principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investiţiile în Fond sunt: 

3.1.1. Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi (incertitudinea 

veniturilor viitoare) ca urmare a modificărilor adverse ale preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de 

piaţă (factorii de piaţă standard sunt: cursul de schimb, rata de dobândă, etc.). Riscul de piaţă 
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caracterizează întreaga piaţă şi nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de 

modificări ale factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează 

piaţa în ansamblul ei. 

Politica fondului este de a gestiona riscul de preţ prin diversificare şi selecţia valorilor mobiliare şi a 

altor instrumente în anumite limite definte în Prospectul de emisiune.  

Astfel, instrumentele în care va investi Fondul, sunt: 

a) maxim 50% din activele sale în certificate de depozit emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau

alte titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau 

garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, care sunt lichide 

şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment şi care sunt tranzacţionate pe piaţa 

monetară; 

b) maxim 50% din activele sale în obligaţiuni emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau alte titluri

de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de 

către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale din România sau dintr-un stat 

membru al Uniunii Europene, înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România sau 

care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România; 

c) maxim 30% din activele sale în obligaţiuni corporative, tranzacţionate pe o piaţă reglementată din

România sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, şi 

care sunt emise de societăţi comerciale din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

care nu sunt instituţii de credit; 

d) maxim 30% din activele sale în obligaţiuni corporative, tranzacţionate pe o piaţă reglementată din

Uniunea Europeană, şi care sunt emise de societăţi comerciale din România sau dintr-un stat 

membru al Uniunii Europene care nu sunt instituţii de credit; 

e) maxim 20% din activele sale în acţiuni înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din

România şi acţiuni nou emise care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

din România; 

f) maxim 10% din activele sale în contracte report având ca suport titluri de creanţă tranzacţionabile,

indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale 

administraţiei publice centrale din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, 

tranzacţionate pe piaţa monetară sau pe o piaţă reglementată din România; 

g) maxim 10% din activele sale în instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă

reglementată din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene; 

Fondul nu va investi în acţiuni ale societăţilor comerciale netranzacţionate pe o piaţă reglementată 

sau care nu urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

Fondul nu va investi în instrumente financiare derivate care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă 

reglementată. 

Fondul nu va investi în instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ. 

3.1.2. Riscul specific (nesistematic) - reprezintă riscul modificării preţului unor anumite 

instrumente financiare datorită evoluţiei unor factori specifici acestora. 

3.1.3. Riscul de rată a dobânzii - reprezintă riscul de diminuare a valorii de piaţă a poziţiilor 

senzitive la rata dobânzii, ca urmare a variaţiei ratelor dobânzii. 

3.1.4. Riscul de credit - reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonităţii 

contrapartidei sau emitentului respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare în legatură 

cu orice fel de creanţă, şi constă în riscul ca debitorii, să nu fie capabili să-şi îndeplinească obligaţiile 
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(la timp sau în totalitatea lor) din cauza lipsei de solvabilitate, a falimentului sau a altor cauze de 

aceeaşi natură. 

Fondul va investi maxim 80% din activele sale în depozite constituite la instituţii de credit cu 

condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru, care 

sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadenţă care nu depăşeşte 12 luni; 

3.1.5. Riscul de contrapartidă - se referă la consecinţele negative asociate cu neplata unei obligaţii, 

inclusiv depozite bancare, instrumente financiare derivate, falimentul sau deteriorarea ratingului de 

credit al unei contrapartide, inclusiv băncile. Riscul de contrapartidă include toate tranzacţiile şi 

produsele care dau naştere unor expuneri. 

3.1.6. Riscul valutar - reprezintă riscul înregistrării unor pierderi în valoarea activelor sau datoriilor 

denominate într-o altă valută decât cea de denominare a Fondului, ca urmare a modificării cursului 

valutar. Acest risc apare atunci când activele sau datoriile denominate în lei respectiva valută nu sunt 

acoperite. 

3.1.7. Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un 

instrument financiar/poziţie deţinută fără a afecta semnificativ preţul acestuia (nu există cerere 

pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de preţ). 

3.1.8. Riscul de concentrare - reprezintă riscul de a suferi pierderi din (i) distribuţia neomogenă a 

expunerilor faţă de contrapartide, (ii) din efecte de contagiune între debitori sau (iii) din concentrare 

sectorială (pe industrii, pe regiuni geografice etc). 

3.1.9. Riscul de decontare: reprezintă riscul ca o contraparte să nu îşi indeplinească obligaţia de 

livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acestora în conformitate cu termenii tranzacţiei 

efectuate, după ce contrapartea sa şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a banilor/instrumentelor 

financiare conform înţelegerii. 

3.1.10. Riscul operaţional: riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, 

care este determinat de derularea neadecvată a proceselor interne, existenţa unui personal sau a unor 

sisteme informatice necorespunzătoare sau de factori externi (condiţii economice, schimbări în 

mediul investiţional, progrese tehnologice etc.). Riscul juridic este o componentă a riscului 

operaţional, apărut ca urmare a neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale sau 

contractuale şi care produc un impact negativ asupra operaţiunilor. 

3.1.11. Riscul reputaţional: riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca 

urmare a lipsei de încredere a publicului şi a altor terţe părţi (clienţi, acţionari, creditori, angajaţi etc) 

în integritatea companiei. Pierderea reputaţiei poate avea un efect negativ (direct sau indirect) asupra 

valorii companiei. De pildă, ar putea afecta capacitatea companiei de a demara noi servicii şi relaţii 

de afaceri, ar putea duce la scăderea bazei de clienţi, la acţiuni legale sau alte pierderi financiare. 

3.1.12. Riscul legislativ - reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze 

randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului. 

Societatea de administrare îşi propune implementarea unei politici de investiţie disciplinată, în 

conformitate cu obiectivele Fondului şi în strânsă corelaţie cu gradul de risc al Fondului. 

Analiza de senzitivitate 

Performanţa anuală de la lansarea fondului 



FDI FIX Invest - Note la situaţiile financiare IFRS 

. 

17 

Analiză de scenarii 

Scenariul Pesimist Scenariul de baza Scenariul Optimist 

2.1% 4.9% 7.9% 

Luând în considerare rentabilitatea medie anuală (4.99%) şi volatilitatea anuală (1.49%) care au fost 

determinate în baza rentabilităţilor lunare din ultimii 3 ani şi cu un grad de siguranţă de 95%, 

rentabilitatea fondului estimată pentru următorul an se va plasa în intervalul (2.1%, 7.9%).  

Scenariile determinate în baza unui interval de 95% încredere sunt:  

 scenariul cel mai probabil: 4.9%,

 scenariul cel mai pesimist: 2.1%,

 scenariul cel mai optimist: 7.9%.

Având în vedere că fondul efectuează plasamente în actiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti a 

fost determinat coeficientului Beta în raport cu indicele BET la valoarea de 0.09. Altfel spus, la o 

variaţie de 10% (+/-) a indicelui BET, valoarea unitară a activul net a Fondului va înregistra o 

variaţie de 0.9% (+/-) . 
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3.2. Managementul riscului capitalurilor 

Capitalurile fondului sunt reprezentate de activul net atribuibil deţinătorilor de unităţi de fond 

răscumpărabile. Suma activului net atribuibil deţinătorilor de unităţi de fond se poate modifica în 

mod semnificativ de la o perioadă la alta deoarece fondul este subiect al răscumpărărilor şi 

subscrierilor la opţiunea deţinătorilor de unităţi de fond. Obiectivul fondului în scop de gestiune al 

capitalurilor este de a asigura abilitatea fondului de a-şi continua activitatea în scopul producerii de 

venituri pentru deţinătorii de unităţi de fond şi pentru a-şi mentine o bază stabilă de capitaluri pentru 

a susţine dezvoltarea activităţilor de investiţii ale fondului.  

3.3. Estimarea valorii juste 

Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare înregistrate la valoarea justă în funcţie de 

metoda de evaluare. Diferitele nivele au fost definite după cum urmează: 

Nivelul 1: preţuri cotate (neajustate) pe pieţe active.   

Pentru titlurile la valoare justă prin contul de rezultate, preţul este cel de la sfârşitul perioadei, din 

ultima zi de tranzacţionare.  

Nivelul 2: Date de intrare altele decât preţurile cotate incluse în Nivelul 1. Aici sunt cuprinse titluri 

necotate pentru care s-au aplicat metode de evaluare ce conţin valori observabile pentru active sau 

datorii, fie direct (ex: preţuri), fie indirect (ex: derivate din preţuri).  Acestea includ investiţii la alte 

fonduri. Unitatile de fond necotate detinute sunt evaluate la valoarea activului net unitar raportată de 

către administratorul fondului. 

Nivelul 3: Date neobservabile, obţinute prin tehnici de evaluare. 

Fondul consideră date observabile acele date de piaţă care sunt imediat disponibile, credibile şi 

verificabile de surse independente care sunt activ implicate pe piaţa relevantă. 

In lei Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total 

31 decembrie 2018

Actiuni admise la tranzactionare pe o piata cotata 419,906 419,906

Obligatiuni admise la tranzactionare 1,451,447 1,451,447

Titluri de participare la OPCVM 224,275 224,275

1,871,353 224,275 2,095,628

In lei Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total 

31 decembrie 2017

Actiuni admise la tranzactionare pe o piata cotata 241,120 241,120

Obligatiuni admise la tranzactionare 1,596,518 1,596,518

Titluri de participare la OPCVM 224,561 224,561

1,837,638 224,561 2,062,199
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Valoarea justă a activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere este 

determinată prin referire la cotaţia de închidere la data de raportare. 

La 31 decembrie 2018, 8,143% (2017:8,015%) din activele financiare la valoare justă prin contul de 

profit şi pierdere cuprind investiţii în alte fonduri (BT Obligaţiuni şi la CertInvest Obligaţiuni, FDI 

Transilvania). Investiţiile fondului în alte fonduri nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă, valoarea 

este bazată pe valoarea unitară a activului net raportată de către administratorul fondului. 

4. Venituri din dobânzi

Veniturile din dobânzi prezentate în contul de profit şi pierdere şi alte elemente ale rezultatului 

global sunt aferente atât  depozitelor constituite la bănci cât şi obligaţiunilor.  

Venituri din dobânzi 

In lei 2018 2017

Depozite constituite la bănci 618,560 732,300

Venituri din dobanzi bancare 10,008 8,404

Venituri din dobanzi aferente obligatiunilor 69,793 48,630

Total venituri din dobanzi 79,801 57,034

5. Profitul pe unitate de fond de baza

Calculul profitului pe unitate de fond de baza s-a bazat pe datele legate de profitul atribuibil 

detinatorilor de unitati de fond  si pe numarul mediu ponderat al unitatilor de fond existente in sold 

la finalul fiecarei zile din cursul exercitiului financiar, prezentate mai jos: 

 (i)   Profit atribuibil detinatorilor de unitati de fond (de baza) 

In lei 2018 2017 

Profit atribuibil detinatorilor de unitati de fond 101,972 121,542 
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(ii)  Numarul mediu ponderat de unitatilor de fond (de baza) 

Nr unitati de fond 2018 2017

Unitati de fond la 1 ianuarie 225,160 215,864

Efectul unitatilor de fond  emise / rascumparate in cursul 

exercitiului, ponderat cu perioada -1,167 -306

Numarul mediu ponderat de unitatilor de fond la 31 decembrie 223,992.9443 215,557.8197

6. Active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere

In lei 2018 2017

Actiuni admise la tranzactionare pe o piata cotata 419,906 241,120

Obligatiuni admise la tranzactionare 1,451,447 1,596,518

Titluri de participare la OPC 224,275 224,561

Total 2,095,628 2,062,199

Valoarea de piaţă a portofoliului de acţiuni admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din 

România a FDI FIX Invest se cifrează la 419,906 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 15,246% (2017: 

8,606%) din activele totale ale fondului. În ceea ce priveşte portofoliul de acţiuni admise sau 

tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România al fondului FDI FIX Invest, acesta deţinea 

acţiuni la un număr de 11 emitenţi la data de 31 decembrie 2018. Principalele investiţii au fost 

efectuate în acţiuni din sectorul industrial, energetic şi din sectorul financiar-bancar datorită 

potenţialului de apreciere pe termen scurt; 

In lei 2018 2017

Energie si utilitati 16,320 3.89% 51,365 21.30%

Industria prelucratoare 5,750 1.37% 9,310 3.86%

Financiar bancar 193,936 46.19% 133,725 55.46%

Altele 203,900 48.56% 46,720 19.38%

Actiuni admise la tranzactionare pe o piata 

cotata 419,906 100.00% 241,120 100.00%

Valoarea obligaţiunilor admise la tranzacţionare deţinute de către FDI Fix Invest la data de 

31.12.2018 este de 1.451.447 lei, reprezentând 52,7%  (2017: 56,984%)  din valoarea activelor. 

Principalele plasamente au fost realizate în obligaţiuni municipale si corporative cotate.  
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Titlurile de participare la OPC constând în unităţi de fond deţinute la BT Obligaţiuni, Fdi 

Transilvania şi la CertInvest Obligaţiuni sunt evaluate la 224.275 lei şi reprezintă 8,143% (2017: 

8,015%) din activul total al fondului FDI FIX Invest  la 31.12.2018.  

În cele ce urmează sunt prezentate unele date sintetice privind fondurile la care se deţin participaţii: 

Date la 31.12.2018

În lei BT Obligatiuni

Certinvest 

Obligatiuni Fdi Transilvania 

Activul net al fondului 1,780,975,672 11,816,021 27,532,754

Numar de unitati de fond in circulatie 98,211,959 385,263 580,287

Valoarea unitara a activului net 18.1340 30.6700 47.4468  

Date la 31.12.2017

În lei BT Obligatiuni

Certinvest 

Obligatiuni Fdi Transilvania 

Activul net al fondului 2,048,064,212 14,073,210 28,988,021

Numar de unitati de fond in circulatie 115,624,920 472,731 587,520

Valoarea unitara a activului net 17.7130 29.7700 49.3396  

7. Plasamente pe termen scurt

In lei 2018 2017

Depozite bancare pe termen scurt, exlusiv depozite cu 

scandenta<3 M 51,181 248,048

Plasamentele pe termen scurt  cuprind depozitele pe termen scurt, cu scadente cuprinse intre 3M si 

12M.   
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8. Numerar şi echivalente de numerar

Pentru scopul întocmirii situaţiei fluxurilor de numerar, numerarul şi echivalente de numerar conţin 

următoarelor solduri cu scadenţa sub 3 luni: 

In lei 2018 2017

Depozite la banca pe termen scurt 568,160 485,000

Disponibilitati in banca 22,222 4,778

Dobanzi aferente depozitelor 879 1,393

Numerar si echivalente de numerar 591,261 491,171

Pozitia de numerar si echivalente de numerar include si depozitele pe termen scurt, cu scadenta pana 

la 3 luni. 

Valoarea la zi a plasamentelor Fondului în depozitele bancare este de 620,221 lei, reprezentând 

22,519% (2017: 17, 371%) din total active la sfârşitul perioadei de raportare, şi se referă la sumele 

plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum şi dobânzile aferente 

calculate până la data de 31.12.2018.  

Disponibilul în conturi curente au o pondere de 0,807% (2017: 0,171%) din total active la data de 

31.12.2018. Pe tot parcursul perioadei de la lansarea fondului s-a urmărit realizarea unui 

management activ al portofoliului prin care să se realizeze o corelare optimă între plăţile efectuate de 

către fond şi scadenţele plasamentelor la termen, pe conturile curente păstrându-se sume mici de 

bani, pentru a obţine un randament cât mai înalt pentru investitorii fondului. 

9. Unităţi de fond răscumpărabile

Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt Unităţile de Fond. 

Achiziţionarea de Unităţi de Fond reprezintă unica modalitate de investire în Fond. Fondul emite un 

singur tip de instrumente financiare, respectiv Unităţile de Fond. 

Unităţile de fond reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale Fondului iar achiziţionarea lor 

reprezintă unica modalitate de a investi în fond. Numărul de unităţi de fond şi volumul total al 

activelor Fondului sunt supuse unor variaţii continue rezultate atât din oferta publică continuă şi din 

plasamentele realizate de Fond, cât şi din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităţilor de fond 

emise anterior şi care se află în circulaţie. 

Unităţile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici: 

 Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul

investitorului şi denominate în  lei;

 Nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare;

 Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale;

 Unităţile de fond sunt răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea deţinătorilor;

 Valoarea iniţială a unităţii de fond este de 10 lei.

Unităţile de fond răscumpărabile autorizate de fond sunt reprezentate de 223.792,0669 unităţi cu o 

valoare nominală de 10 lei/unitate de fond, toate cu drepturi egale şi sunt îndreptăţite la o cotă 

proporţională din activele nete ale fondului atribuite deţinătorilor de unităţi de fond. Mişcările 
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relevante ale unităţilor de fond în cursul anului sunt prezentate în Situaţia modificării capitalurilor 

proprii. În cursul anului încheiat la 31 decembrie 2018, numărul unităţilor de fond emise, 

răscumpărate şi rămase în sold au fost următoarele: 

Număr unităţi de fond 2018 2017

La 1 ianuarie 225,160 215,864

Unităţi de fond emise 30,968 49,780

Unităţi de fond răscumpărate -32,336 -40,484

La 31 decembrie 223,792 225,160
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10. Prime de emisiune

Primele de emisiune conţin sumele achitate de deţinători cu ocazia achiziţiei unităţilor de fond peste 

valoarea nominală a acestora, pentru a compensa rezultatele acumulate de fond până la acea dată. 

Caracteristica fondurilor este că, valoarea de răscumpărare se calculează zilnic, iar rezultatele 

înregistrate se închid în conturile de prime de emisiune. Din acest motiv, poziţia ”Prime de 

emisiune” este afectată de rezultatele perioadelor precedente şi curente. 

In lei 2018 2017

Prime de emisiune la 01 ianuarie 413,592 240,777

Prime de emisiune afectate de rezultatele perioadelor, 99,378 172,815

din care:

Prime din subscrieri UF 67,653 80,222

Prime din rascumparari UF -70,247 -59,114

Rezultatul perioadei 101,972 151,707

Prime de emisiune la 31 decembrie 512,970 413,592

11. Datorii

In lei 2018 2017

Datorii fata de  societatea  de administrare 2,283 2,302

Datorii fata de depozitarul fondului 320 353

Datorii privind auditul financiar 434 935

Alte datorii ( taxe ASF, taxe datorate intermediarului) 260 216

Sume in decontare 1,154 0

Obligatii de rascumparre 0 132,720

Datorii 4,451 136,526

din care curente: 4,451 136,526
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12. Tranzacţii cu părţi legate

O parte se consideră a fi în relaţie cu o altă parte dacă are abilitatea de a controla cealaltă parte sau să 

exercite o influenţă semnificativă asupra deciziilor financiare sau operaţionale. 

(a) Comisionul de administrare 

Fondul este gestionat de către SAI Broker SA, care este o societate de administrare a investiţiilor 

înregistrată în Cluj-Napoca, judeţul Cluj. În baza prevederilor contractului de administrare, fondul a 

angajat SAI Broker SA să-i furnizeze servicii de administrare a activelor, în schimbul  unui comision 

care se calculează în baza volumului activelor gestionate.  

Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. Broker S.A. încasează un comision de 1% pe an 

(0,083% pe lună), calculat la valoarea medie a activului net lunar al Fondului. 

Valoarea încasată de SAI Broker SA pentru anul 2018 a fost de 27.267 lei (2017: 24.921 lei). 

13. Evenimente ulterioare datei de raportare

Nu au apărut evenimente ulterioare semnificative în  măsură să necesite prezentări. 

Preşedinte CA, Contabil șef, 

Danciu Adrian  Botez Mihaela 
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