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SAI BROKER S.A.
NOTE LA STTUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 3I DECEMBRIE 2O1A

23. INSTRUME TE FINANCIARE (continuare)

Pret/ Valoare contabilS : indicatorul evalueaz5 pretul de pialS al unei companii relativ la capitalurile
proprii (activul net). Acest indicator reflec6 raportul pe care investitorii sunt dispusi sE il pl;teasc; pentru
valoarea activului net pe actiune. Indicatorul PIBV variaz, semnificativ in fundie de sectorul de activitate.
O companie care necesite mai multe active (de exemplu o companie de produqie cu spatiu de fabricalie
si utilaje) va avea in general un indicator Prel/ Valoare contabil; a capitalurilor proprii, semnificativ mai
mic decet o companie ale c;rei venituri provin din activitatea de prestare de servicii (de exemplu o
societate de consultan!5).

Costul medlu ponderat al capitalului: reprezinti costul capitalului companiei in termeni nominali
(induzand inflatia), pe baza modelului "Capital Asset Pricing Model". Toate sursele de capital - acliuni,
obligaliuni 9i alte datorii pe termen lung - sunt incluse in calculul costului mediu ponderat al capitalului.

Discountul pentru lipsa de control: reprezint; discountul aplicat pentru a reflecta absenla controlului
Si este utilizat in cadrul metodei fluxurilor de numerar actualizate, pentru a determina valoarea
participatiei minoritare in capitalul companiei evaluate.

24. PARTI AFILIATE

Beneficii ale personalului cheie al conducerll

Tranzactiile cu partile afiliate se rezuma la beneficiile acordate membrilor Consiliului de Administratie care
au fost prezentate la capitolul privind salariile.

Tranzactii cu parti afiliate

SAI Broker SA este membr; a Grupului BRK Financial Group. Din cadrul grupului mai fac parte SSIF BRK

Financial Group sA cu sediul in cluj-Napoca, calea Motilor, nr. 119, in calitate de societate-mam5, sc
Facos SA in caiitate de filiate a SSIF BRK Financial Group SA , confident in calitate de filiali a SSIF BRK

Financial Group SA.

SSIF BRK Financial Group SA deline control asupm societSlii SAI Broker SA, urmare a detinerii unei
procent de 99,98o/o din societate.

in anul 2018, tranza4iile dintre SAI Broker 5i societatea-mami au fost reprezentate astfel:

r SAI BROKER SA a restituit SSIF BRK Financial Group imprumutul subordornat in valoare de
676.000 lei, achitand si dobanda aferenta.

. dobanda achitata in cursul anului 2018 a fost de 11,15 mii lei.

. plati contravaloare chirii in suma de 11,16 mii lei.

. plati contravalorea comisioane de distrabutie in suma de 4,70 mii lei.

. in baza contractului de intermediere, SSIF BRK Financial Group SA percepe comision de
intermediere pentru tranzadiile efectuate de citre SAI Broker SA pe piala reglementat6.
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SAI BROKER S.A.
NOTE LA STTUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEI.IBRIE 2O1A

25. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Sunt prezentate in continuare evenimente ulterioare datei bilanlului:

Sai Broker SA a incheiat cu Firebyte Games SA un contract de finantare a activitatii companiei.
Obiectului contractului il reprezinta acordarea unui imprumut de 171.948,05 lei. Valoarea
imprumutului reprezinta creantele pe care SAI Broker SA le detine fata de Firebyte Games SA,
prin ajungerea la scadenta a imprumuturilor acordate de SAI Broker SA.

Sai Broker SA a acordat societatii Firebyte Games 5A dou5 imprumuturi in valoare totalS de
1OO.OO0 lei, la care se adauga dobanda calculata la nivelul dobanzii RoBoR 3M plus o marja de
7olo/an. Termenul de restituire al primului imprumut ( in valoare de 50.000 lei) este de pana la 01
iulie 2019 iar termenul de restituire al celui de-al doilea imprumut ( in valoare de 50.000 lei) este
de pana la 31 decembrie 2019.

In luna ianuarie 2019 au fost achizitionate obligatiuni emise de Impact Developer& Contractor SA
in valoare de aprox. 1 mil lei in baza hotararii AGEA din data de 31 dec 2018.

Nu au aperut alte evenimente semnificative in m6sur5 sE necesite prezent6ri.

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare, care au fost aprobate la data de
25.04.2019.

Pretedinte CA,
Danciu Adrian

contabil 9ef,
Botez Mihaela

46








































