
 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA 

FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST 

DE CĂTRE  

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST SA 

ÎN 2016 

 

Prezentul raport descrie situatia fondului deschis de investitii FDI PLUS Invest la 31.12.2016 și evoluția acestuia în cursul 
anului 2016. 

 

Fondul deschis de investiţii PLUS Invest, denumit în continuare Fondul, funcționează în baza autorizației nr 
A/86/09.04.2014 emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și este înscris în Registrul ASF sub numărul 
CSC06FDIR/120092. 

Fondul este un organism de plasament în valori mobiliare (OPCVM) având ca stat de origine România, fără personalitate 
juridică, constituit prin contract de societate și are o durată de funcționare nelimitată. 

Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi încetarea existenţei Fondului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ 
incident, precum şi cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune. 

Fondul a fost lansat pe data de 06.06.2014, având un activ net inițial de 999.995 lei, integral subscris și vărsat la constituire 
de către investitori. 

ADMINISTRAREA 

Administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest este S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Unirii, Nr. 16, sectorul 4, România înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3307/1997 la data de 
02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcţionare nelimitată, cu un capital social subscris şi 
vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu numărul PJR05SAIR/400006 
din 13.01.2004, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr.110/13.01.2004. 

DEPOZITAREA 

Depozitarul Fondului deschis de investiţii PLUS Invest este BRD-Groupe Societe Generale, denumită în continuare 
Depozitar, persoană juridică română cu sediul social în Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul 
Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. 
D4338/09.12.2003, telefon 021-2008372, fax 021-2008394, adresa de website www.brd.ro. 

DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND 

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul SAI Muntenia Invest SA, la sediul său din București, 
Splaiul Unirii nr. 16 sector 4. 
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AUDIT FINANCIAR 

Ca urmare a adresei ASF nr. SI/DRA/993/19.02.2016 privind situația societății AUDIT CONSULT GROUP SRL care fusese 
auditor financiar al FDI PLUS Invest, SAI MUNTENIA INVEST SA a efectuat demersurile necesare pentru încheierea unui 
contract de audit financiar pentru FDI PLUS Invest cu un auditor financiar avizat de ASF, respectiv cu societatea EXPERT 
AUDIT SRL având Avizul ASF nr. 418/2.12.2015 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2015 
și 2016. 

MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI IN 2015 

Contractul de societate. Nu a fost modificat în această perioadă. 

Prospectul de emisiune și Regulile.  

 în luna februarie 2016, la capitolul “Informaţii despre societatea de administrare”, cu privire la următoarele: 
a. Componența conducerii SAI MUNTENIA INVEST SA, modificată în conformitate cu Autorizația ASF 

nr. 6/14.01.2016; 
b. Numele persoanelor ce îi înlocuiesc pe directori 
c. Modificări privind informațiile de la pct.1.4. din Anexa nr. 7 la Regulamentul ASF nr. 9/2014 (grupul 

din care face parte societatea de administrare a investițiilor a fondului deschis de investiții); 
 în luna martie 2016, la capitolul Informaţii despre societatea de administrare, precum și la capitolului 

“Auditorul fondului” cu privire la următoarele: 
1. Componența Consiliului de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA ca urmare a Hotărârii 

A.G.O.A. nr. 1 din 02.02.2016, componența conducerii efective și persoanele ce îi înlocuiesc pe 
directori; 

2. Înlocuirea auditorului financiar, respectiv societatea EXPERT AUDIT SRL în locul societății AUDIT 
CONSULT GROUP SRL.  

Documentele respective au fost publicate pe web-site-ul SAI MUNTENIA INVEST SA, www.munteniainvest.ro, în secțiunea 
dedicată FDI PLUS Invest. 

Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI). În cursul anului 2016, acest document a fost 
modificat astfel: 

 în luna februarie 2016 DICI a fost actualizat corespunzător cu performanța anterioară. Modificarea a fost făcută 
cu respectarea prevederilor din Instrucțiunea 5/2012 a CNVM, Regulamentul CE 583/2010, precum și a 
recomandărilor ESMA din Q&A 2015/ESMA/631, conform propunerii Compartimentului Strategie și Cacul Activ 
Net; 

 în luna aprilie 2016 DICI a fost actualizat corespunzător cu noua valoare a comisioanelor curente, conform 
propunerii Compartimentului Strategie și Cacul Activ Net; 

 în luna octombrie 2016 DICI a fost actualizat corespunzător cu valoarea ISRR ca urmare a modificării volatilității 
FDI PLUS Invest. 

DICI a fost publicat pe web-site-ul SAI MUNTENIA INVEST SA, www.munteniainvest.ro, în secțiunea dedicată FDI PLUS 
Invest. 

PROFILUL INVESTITORULUI ÎN FOND 

Ţinând cont de politica sa de investiţii, Fondul s-a adresat în 2016 în special investitorilor cu toleranţă la risc medie. 

În anul 2016, ca urmare a creșterii ponderii investițiilor în acțiuni cotate, ISRR (indicatorul sintetic de risc și randament) 
al fondului s-a modificat, trecând din clasa 3 în clasa 4, care este aferentă tot zonei de risc mediu. 

DURATA RECOMANDATĂ A INVESTIŢIILOR 

În vederea fructificării superioare a investiţiilor efectuate în unităţi de fond, prin prisma structurii portofoliului de active 
vizat, se recomandă deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 36 luni. 

OBIECTIVELE SI POLITICA DE INVESTITII 

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resurselor financiare astfel încat să ofere investitorilor protejarea capitalurilor 
investite de efectul de erodare indus de către inflaţie pe termen lung și obţinerea de randamente superioare celor pe 
care le-ar obţine dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare adoptat 
în administrarea activelor fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu.  

Obiectivul de performanţă al Fondului este obținerea unui randamant mai mare decât rata inflaţiei + 5 puncte 
procentuale pe an.  

http://www.munteniainvest.ro/
http://www.munteniainvest.ro/
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VUAN a crescut în 2016 cu 4,96%. Rata inflatiei pe 2016 a fost negativă, de -0,54%. 

 

Performanța fondului (creșterea de VUAN) în ultimii 3 ani comparată cu rata inflației este prezentată în figura următoare. 

 

STRATEGIA INVESTITIONALA URMATA PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ASUMATE 

Pentru obţinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condiţiilor legale impuse de reglementările A.S.F., politica de 
investiţii a Fondului a urmărit diversificarea plasamentelor şi menţinerea unui portofoliu echilibrat de instrumente 
financiare. 

Alocarea activelor s-a realizat într-un sistem integrat, fondul putând investi în următoarele tipuri de instrumente 
financiare: acţiuni, obligaţiuni emise de instituţii de credit şi corporative, obligaţiuni şi titluri de creanţă emise sau 
garantate de administraţia publică centrală şi locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, organisme 
de plasament colectiv în valori mobiliare, alte organisme de plasament colectiv care atrag în mod public sau privat resurse 
financiare.  

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiţii macroeconomice şi ale pieţei financiare 
nefavorabile, societatea de administrare poate decide creşterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise 
de stat şi scăderea ponderii instrumentelor financiare cu un grad de risc mai ridicat.  

Fondul poate investi maxim 60% din activele sale în acțiuni înscrise sau tranzacţionate sau care urmează să fie admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, maxim 80% din 
activele sale în depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, 
cu scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, maxim 10% din activele sale în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. şi/sau 
A.O.P.C., precum și în alte tipuri de active, care sunt detaliate în Prospectul de emisiune secțiunea 4.3 Politica de investiții. 

ACTIVITĂȚILE DE INVESTITII DESFĂȘURATE DE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE 

In conditiile diminuarii considerabile a dobanzilor la depozite, in vederea cresterii sanselor de a obtine randamente mai 
bune, investițiile în anul 2016 au fost direcționate în principal în creșterea ponderii acțiunilor cotate în cadrul activului 
fondului, urmărindu-se creșterea calității și a profitabilității acestuia, în paralel cu încadrarea fondului în zona de risc 
mediu. 

Investițiile în acțiuni au fost în titluri lichide cotate pe BVB, în condiții de profitabilitate. 

Astfel, în cursul anului 2016 au fost cumpărate acțiuni la societățile ELECTRICA, ROMGAZ, OMV PETROM, 
TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, BANCA TRANSILVANIA în sumă de 184.287 lei. 

Au fost vândute acțiuni în sumă de 65.112 lei la ROMGAZ și TRANSELECTRICA. 

Un alt eveniment care au avut efect asupra subportofoliului au fost primirea de acțiuni gratuite de la Banca Transilvania. 

Nu au fost efectuate tranzacții în subportofoliul Unități de fond. 
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La 31.12.2016, structura activelor fondului a fost următoarea: 

 fondul deţinea 46,20% din total active în acţiuni înscrise sau tranzacţionate sau care urmează să fie admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru al UE, încadrându-se astfel în 
limita de maxim 60% din total active; 

 fondul deţinea 44,91% din total active în depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la 
cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al 
instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru, încadrându-se astfel în limita de maxim 80% 
din total active. Fondul nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare reprezentând mai mult de 20% din 
activele sale la aceeaşi entitate. 

 
La data de 31.12.2016, structura depozitelor bancare a fost următoarea: 

-  MARFIN BANK 18,32 % 

-  BANCA COMERCIALA FEROVIARA 14,42 % 

-  LIBRA BANK 12,17 % 

 fondul deţinea 8,60% din total active în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., încadrându-se 
astfel în limita de maxim 10% din total active; 

 fondul deţinea 0,235% din total active în conturi curente şi numerar în lei şi în valută, încadrându-se astfel în 
limita de maxim 5% din total active. 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE 

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 39/28 decembrie 2015 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile 
entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare. 

Metodele de evaluare pentru instrumentele financiare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare conforme 
principiului valorii juste sunt detaliate în notele la Situațiile financiare. 

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR 

Veniturile totale au fost în sumă de 197.462 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 144.522 lei. Rezultatul net al exercițiului 
a fost în sumă de 52.940 lei. 

Veniturile din investiții (dividende plus dobânzi) au fost de 44.808 lei. 
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Veniturile nete din investiţii (Câştig net din vânzarea activelor plus Câştig net din reevaluarea activelor financiare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere) au fost în sumă de 31.374 lei. 

Nu au existat alte venituri. 

În anul 2016 Fondul a fost administrat de către SAI Muntenia Invest S.A. Pentru activitatea de administrare a Fondului, 
valoarea comisionului pentru anul 2016 a fost de 1.932 lei. Nu au existat în anul 2016 modificări ale modului de calcul al 
comisionului. Nu există comision de performanță. Informații detaliate cu privire la cheltuielile exacte efectuate sunt 
prezentate în Notele aferente Situațiilor financiare. 

Distribuţia şi venitul reinvestit. FDI PLUS Invest nu distribuie veniturile realizate, după cum se specifică în Prospectul de 
emisiune, acestea fiind evidențiate zilnic în evoluția valorii unitare a activului net. 

Situatia sumelor imprumutate de fond. In perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI PLUS Invest. 

 
EVOLUȚIA ACTIVULUI NET, A VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET ȘI A NUMĂRULUI DE TITLURI AFLATE ÎN CIRCULAȚIE 
ÎN PERIOADA 31/12/2015- 31/12/2016. 

 

 
EVOLUTIA VUAN IN 2016 

 

 
ACTIV NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII 3 ANI 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

ACTIV NET 963.807,82 1.066.381,18 1.119.380,72 

NUMAR UNITATI DE FOND IN CIRCULATIE 94.898,92 104.582,31 104.587,98 

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) 10,1561 10,19657 10,7027 
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EMISIUNEA ȘI RĂSCUMPĂRAREA DE UNITĂȚI DE FOND. MODIFICAREA CONTULUI DE CAPITAL ÎN 2016 

La 31.12.2015, erau 4 investitori, din care două persoane fizice și două persoane juridice care dețineau un număr de 
104.582,3122 unități de fond. 

La 31.12.2016, erau 4 investitori, din care două persoane fizice și două persoane juridice (aceiași de la începutul anului) 
care dețineau un număr de 104.587,9757 unități de fond. 

Nu au fost înregistrate cereri de răscumpărare în 2016. 

În LEI 
Capital  

Rezultat 
reportat 

Prime de emisiune 
aferente unităţilor 

de fond  Total 

Sold la 1 ianuarie 2016 1.045.823 0 20.558 1.066.381 

Total rezultat global aferent perioadei:     

Profit net al exerciţiului financiar 0 52.940 0 52.940 

Transferul rezultatului la prime de emisiune 0 -52.940 52.940 0 

Total rezultat global aferent perioadei: 1.045.823 0 73.498 1.119.321 
     

Subscrieri de unităţi de fond 57 0 3 60 

Răscumpărări de unităţi de fond 0 0 0 0 

Total tranzacţii cu deţinătorii de unităţi de 
fond 

57 0 3 60 

Sold la 31 decembrie 2016 1.045.880 0 73.501 1.119.381 

 

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe: 

 Situaţiile financiare la 31.12.2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, 
reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor 
Financiare  

 Anexa 10 Situația activelor și obligațiilor conform Regulamentului ASF nr. 9/2014.    

 

SAI MUNTENIA INVEST S.A. 

Președintele Consiliului de administrație 
Florica Trandafir 
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