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Raportul semestrial este intocmit conform ANEXEI Nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 

Data raportului: 30.06.2021   

Denumirea emitentului: Fondul Inchis de Investitii Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) administrat 

de Nova Vision Investments AFIA S.A. (fosta SAI SAFI INVEST S.A.), societate autorizata in calitate 

de administrator de fonduri de investitii alternative prin Autorizatia ASF nr.48/30.03.2021 si inregistrata 

in Registrul ASF cu nr. PJR08AFIAA/400001. Prin acelasi document emis de ASF s-a autorizat 

schimbarea numelui in Nova Vision Investments AFIA S.A. 

Sediul social al Nova Vision Investments AFIA S.A., Bucuresti, Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2. 

Numarul de telefon/fax : 0374.059.008 ; 0374.090.495 

Autorizatie ASF FOA: nr. 54/30.08.2006; Inregistrare in Registrul ASF – CSC08FIIR/40007. 

Nr. de ordine in registrul comertului J40/15812/24.08.1994 

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ40/15812/1994. 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti 

(BVB), unitati de fond, segment de piata ATS (AeRO), simbol emitent XFOA. 
Capitalul social subscris si varsat : 14.746.869,63 lei. 

 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri :  

In conformitate cu documentele avizate ale fondului, titlurile de participare la fond reprezinta o detinere 

de capital a unei persoane fizice sau juridice in activele nete ale Fondului, este de un singur tip, 

inregistrata, dematerializata si va conferi detinatorilor ei drepturi egale. Titlurile de participare la Fond 

confera obligatii egale.  

Fondul nu va putea emite si alte instrumente financiare in afara titlurilor de participare la fond. 

Valoarea unui titlu de participare la Fond se poate modifica pe parcursul existentei Fondului. Valoarea 

nominala a unui titlu de participare la Fond la momentul transformarii acestuia intr-un AOPC cu o 

política de investitii in actiuni a fost de 2,7141 RON. 

In semestrul I 2021 nu au avut loc rascumparari de titluri de participare ale FOA. 

Conform Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.06.2021 

emisa de SC Depozitarul Central S.A., caracteristicile capitalului social al FOA sunt urmatoarele : 

Capital social : 14.746.869,63 RON ; 

Numar detinatori : 87.840; 

Numar unitati de fond : 5.433.429; 

Valoare nominala : 2,7141 RON. 

I. Evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exerciţiului şi impactul 

acestora asupra raportării contabile semestriale  

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2020, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., in calitate 

de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri, a asigurat administrarea acestuia, conform 

modificarilor intervenite in documentele Fondului avizate prin Avizul ASF nr. 186/26.06.2018. 
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Conform acestora, a avut loc schimbarea categoriei fondului inchis de investitii FOA din A.O.P.C. cu o 

politica de investitii restrictiva, in A.O.P.C. specializat in investitii in actiuni. 

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din activele 

sale si poate investi in depozite si/sau instrumente ale pietei monetare, in vederea asigurarii lichiditatii 

necesare.  

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, din state 

membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European este de 75% din activele 

Fondului. Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o 

politica de dividende relativ stabila. De asemenea, sunt preferate pentru investitii societatile cu un 

potential ridicat de crestere a valorii actiunilor. Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza 

diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform reglementarilor legale in 

vigoare.  

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in scopul obtinerii unei cresteri pe termen 

mediu si lung a capitalului investit si de a oferi investitorilor individuali acces la potentialul de crestere 

al pietei de actiuni din Romania si al pietelor din tari ale Uniunii Europene, in conditii de administrare 

profesionala a investitiilor si a riscurilor, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de 

investitii, Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.  

 

Situatia portofoliului FOA la 30.06.2021 

 

Denumire active 30.06.2020 % 30.06.2021 % 

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare 

5.040.540,95 
 

99,67% 
 

5.316.935,39 91,19% 

1.1. Actiuni tranzactionate pe o piata reglementata 

3.788.569,97 
 

74,92% 
 

4.129.242,05 70,82% 

1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare* 

1.251.970,98 
 

24,76% 
 

1.187.693,34 20,37% 

2. Disponibil in cont curent si numerar 

16.638,05 
 

0,33% 
 

5.027,01 0,09% 

3. Depozite bancare 0 0 364.327,94 6,25% 

9. Alte active 0 0 0 0 

ACTIV TOTAL 5.057.179,00 100% 5.830.356,80 100% 

 

Evolutia in semestrul 1 2021 a actiunilor din portofoliului Fondului inregistrate in categoria « Actiuni 

tranzactionate pe o piata reglementata » a fost urmatoarea : 
 

Emitent 

Simbol 

actiune 

Nr. actiuni 

30.06.2020 

Nr. actiuni 

30.06.2021 

Val. totala 

30.06.2020 

Val. totala 

30.06.2021 

          lei 

BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 360.231 250.000 767.292,03 681.250,00 

BRD-GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A. BRD 50.000 30.000 578.000,00 525.000,00 

SIF BANAT CRISANA S.A. SIF1 300.000 180.000 681.000,00 493.200,00 

SIF MOLDOVA S.A. SIF2 185.174 0 242.577,94 0 

SIF MUNTENIA S.A. SIF4 260.000 0 184.600,00 0 

EVERGENT INVESTMENTS 

S.A. EVER 0 145.072 0,00 195.847,20 

FONDUL PROPRIETATEA FP 0 200.000 0,00 370.000,00 

C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA TEL 0 5.000 0,00 124.500,00 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 0 500 0,00 140.000,00 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 14.000 14.000 446.600,00 441.700,00 
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OMV PETROM S.A. SNP 1.100.000 1.000.000 356.400,00 425.000,00 

COMPA S.A. CMP 170.000 0 107.100,00 0 

Digi Communications N.V. DIGI 9.000 0 315.000,00 0 

Sphera Franchise Group SFG 0 12.913 0,00 238.244,85 

MedLife S.A. M 0 20.000 0,00 334.000,00 

PURCARI WINERIES PUBLIC 

COMPANY LIMITED WINE 5.000 5.000 110.000,00 160.500,00 

TOTAL    3.788.569,97 4.129.242,05 
 

 

In ceea ce priveste actiunile Elvila inregistrate la categoria “Alte valori mobiliare si instrumente ale 

pietei monetare, evolutia acestora a fost urmatoarea: 

- la data de 30.06.2020, in portofoliul FOA erau un numar de 1.605.091 actiuni ELV evaluate la 

pretul de 0,7800 lei pe actiune, in valoare de 1.251.971 lei, reprezentand 24,76% din portofoliul 

fondului ; 

- a data de 30.06.2021, in portofoliul FOA erau un numar de 1.604.991 actiuni ELV evaluate la 

pretul de 0,7400 lei pe actiune, in valoare de 1.187.693,34 lei, reprezentand 20,371% din 

portofoliul fondului.  

 

Modificari ale legislatiei aplicabile pietei de capital 

Printre modificările legislative ce au intrat în vigoare în primul semestru al anului 2020, cu impact asupra 

emitenților de instrumente financiare, putem evidenția urmatoarele: 

Norma nr. 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale 

anumitor tipuri de FIA - in vigoare de la 05 aprilie 2021. 

Norma nr. 9/2021 pentru aplicarea Ghidului referitor la cerinţele privind comunicarea informaţiilor în 

temeiul Regulamentului privind prospectul - in vigoare de la 08 iunie 2021 

Aceste noi reglementari nu produc modificări ale regulilor de evaluare pentru FII FOA și nu vor exista 

efecte sesizabile în semestrul II 2020 asupra valorii activului total și ale activului net din cauza 

acestora. 

Avand in vedere legislatia aplicabila FIA, respectiv Legea nr. 243/2019 si Regulamentul ASF nr. 7/2020, 

Societatea a incheiat cu BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE un nou contract de depozitare si 

custodie nr. 9880/30.06.2020, care impreuna cu documentatia aferenta FOA au fost depuse la ASF, in 

vederea autorizarii acestuia in calitate de fond de investitii alternative de tip deschis destinat 

investitorilor de retail. 

Principalele riscuri şi incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exerciţiului.  

In conditiile economiei de piata, activitatea FOA este supusa unor factori de risc : riscul rezultat din 

modificarea valorii instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului, riscul de piata, riscul ratei 

dobanzii, riscul de decontare, riscul de contraparte, riscuri generate de instabilitatea cadrului legislativ, 

riscul operational, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de modificare a cadrului de reglementare 

si, in special, a legislatiei fiscale. 

 
Cadrul economic intern si extern 

 

In data de 15 ianuarie 2021, in urma sedintei de politica monetara a BNR, s-a luat decizia reducerii 

dobanzii de politica monetara de la 1,50% la 1,25%. De asemenea dobanda pentru facilitatea de depozit 

a fost redusa de la 1% la 0,75% iar cea Lombard de la 2% la 1,75%. Ceilalti parametri respectiv nivelul 

RMO la pasivele in lei si valuta raman neschimbati.  
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Pietele externe au cunoscut o usoara corectie pastrand insa trendul crescator. De mentionat aparitia de 

noi vaccinuri care ar putea pregati conditiile revenirii la o situatie economica si sociala mai aproape de 

normal. Tarile dezvoltate din vest au inasprit conditiile de izolare inchizand afacerile neesentiale si 

restrictionand circulatia intre statele europene avand in vedere cresterea numarului de infectari.  

 

Piata interna in schimb a recuperat puternic la inceput de an din scaderile post- pandemice, cu o crestere 

de aproape 10% pentru sectorul energetic, restul indicilor avand cresteri de 5% in medie. De asemenea, 

nu au fost evenimente importante de natura sa influenteze in vreun fel evolutia indicilor, in perioada 

urmatoare urmand a fi publicate rezultatele financiare, anunturile de AGA si eventual cele privind 

dividendele emitentilor. 

 Inca nu putem astepta dividende apropiate ca nivel de anii trecuti, companiile si in special bancile 

acestea din urma si la recomandarea BNR si a BCE conservandu-si profitul si lichiditatile pana la 

revenirea situatiei si tinerea pandemiei sub control. In ceea ce priveste evolutia raspandirii virusului, se 

pare ca la noi rata de raspandire zilnica s-a stabilizat ceea ce ar putea crea premisele reluarii unor 

activitati economice si sociale.  

Pe piata marfurilor este de mentionat cresterea in continuare a petrolului crestere inceputa in toamna 

anului 2020, depasind nivelul de 50USD/baril (WTI). 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna ianuarie 2021: BET +5,11%; BET-FI +4,76%; BET-XT 

+5,22%; BET-NG +9,27%; BET-BK +4,81%. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna ianuarie 2021: AUSTRIA ATX +3,90%; FRANTA CAC40 

-3,60%: UK FTSE100 -2,30%; GERMANIA DAX -2,10%; USA SP500 -0,50%; POLONIA WIG20 -

1,80%. (sursa : raport STK) 

In luna februarie 2021, INS a publicat datele semnal privind evolutia economiei pe 2020. Astfel, PIB-ul 

pe anul 2020 a scazut cu 3,9% cu mai putin decat era prognozat de catre guvern si de banci, datorita 

cresterii puternice din ultimul trimestru, cand cresterea a fost de 5,3% fata de trimestrul anterior. 

Prognoza oficiala folosita la constructia bugetului lua in calcul o scadere de 4,4% pentru 2020. (sursa 

profit.ro)  

Din data de 22 martie 2021 firma Bittnet Systems (BNET) va intra in componenta indicilor companiilor 

de mici dimensiuni FTSE Global Micro Cap si FTSE Total Cap. Este a doua companie listata dupa 

Teraplast care intra in structura acestor indici.  

Pietele externe desi mai volatile ca de obicei nu au inregistrat evolutii semnificative, trendul crescator 

mentinandu-se, cu indicii americani spre noi recorduri istorice.  

Ca si la sfarsitul lunii ianuarie, si la sfarsitul lunii februarie a existat o presiune la vanzare dar care nu a 

fost de natura sa modifice trendul.  

 

Piata interna a stagnat relativ, exceptand sectorul SIF care a crescut cu 3%, volumele zilnice incadrandu-

se in limitele precedente. Pe piata marfurilor, aurul a inceput un trend usor descrescator de la inceputul 

anului, indepartandu-se de pragul de 2.000 USD/uncie ajungand la 1700. In schimb petrolul WTI si- a 

continuat trendul ascendent inceput in toamna anului 2020 ajungand aproape de 70 USD/baril. 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna februarie 2021: BET -1,02%; BET-FI +3,05%; BET-XT -

0,41%; BET-NG +0,10%; BET-BK +1,93%. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna februarie 2021: AUSTRIA ATX +4,30%; FRANTA CAC40 

+5,60%; UK FTSE100 +1,20%; GERMANIA DAX +2,60%: USA SP500 +2,60%; POLONIA WIG20 

-2,10%. (sursa: raport STK) 

In cursul lunii martie 2021, situatia in lume la un an de la declansarea pandemiei SARS-COV 19 este 

departe de a se imbunatati cu toate eforturile guvernelor si masurile restrictive luate chiar si acum si cu 

fortarea vaccinarii unei parti cat mai mari din populatie cat mai repede. Numarul infectarilor in tarile 

UE este in continuare mare si in crestere vorbindu-se de valul al III-lea al pandemiei obligand state ca 

Germania Franta, Italia, Olanda, Finlanda sa ia masuri de lockdown regional sau punctual in anumite 

orase pe timp limitat de cate 14 zile pentru stapanirea cresterii numarului de infectari. Si la noi de 
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asemenea fluctueaza masurile in orasele mari care iau din nou masuri restrictive dupa relaxari creand un 

mediu dificil pentru mediul de afaceri in general. Luna martie a inceput cu un sell-off pe piata americana 

mai ales, cu corectii destul de insemnate dar in limitele normale, fara a afecta inca trendul major, pe 

fondul cresterii dobanzii bondurilor americane. Dupa care pietele au revenit puternic pe crestere in urma 

adoptarii de catre SUA a planului de stimulente economice in valoare de 1.900 miliarde dolari. Planul 

consta in plati directe catre cetatenii americani de 1400 dolari in plati saptamanale de 300 de dolari pana 

in septembrie 2021, 350 miliarde dolari pentru autoritatile locale si centrale, 130 miliarde dolari pentru 

redeschiderea scolilor, 49 miliarde dolari pentru testarea si cercetarea COVID 19 si pentru distribuirea 

vaccinurilor. La mijlocul lunii, in sedinta de politica monetara a FED s-a decis pastrarea dobanzii de 

referinta in linie cu asteptarile si cu celelalte mari banci centrale, cu mentiunea ca estimarile FED privind 

evolutia economiei americane au fost semnificativ imbunatatite, ceea ce a dus la un impuls pozitiv al 

indicilor americani care au atins noi maxime istorice, DJ depasind nivelul de 33.000 puncte. Spre 

sfarsitul lunii de asemenea indicele SP500 a atins pentru prima data nivelul de 4000 puncte.  

 

Pe piata interna, in cursul lunii martie 2021 este de remarcat schimbarea denumirii emitentului SIF 

MOLDOVA in EVERGENT INVESTMENTS SA si propunerea companiei PURCARI WINERIES de 

majorare a capitalului social din rezerve prin emiterea de actiuni gratuite in raport de 1:1 cu data de 

referinta in iulie 2021. Ambii emitenti fac parte din portofoliul FOA. De asemenea emitentul SIF2 a 

initiat o oferta publica de cumparare derulata in perioada 9-22 martie la pretul de 1,6 lei pentru 8.266.125 

actiuni reprezentand 0,84% din capitalul emitentului. In rest indicii bursei locale si-au continuat trendul 

usor crescator, desi volumele s-au incadrat in media normala de sub 10 milioane euro/zi. De remarcat si 

faptul ca pe 16 martie a fost depasit maximul istoric pentru indicele BET de 10.813 din 2007 ajungand 

la 10.844 puncte. Totusi BET este singurul indice pe plus fata de 2007 avand in vedere modificarile 

avute de atunci pana in prezent, restul indicilor fiind inca pe minus. Pe piata valutara leul a cunoscut o 

depreciere destul de brusca la inceputul lunii, dupa aprobarea bugetului de stat, dupa care la sfarsitul 

lunii cursul a crescut puternic, depasind nivelul de 4,92 lei. Desi miscarea a fost de amploare de la 

inceputul lunii devalorizarea a fost de numai 1,2%, totusi mare intr-o perioada scurta de timp, avand in 

vedere comportamentul leului in general. De asemenea in data de 15 martie a avut loc sedinta de politica 

monetara a BNR in care s-a decis mentinerea dobanzii de referinta la minimul istoric de 1,25% in 

conditiile cresterii inflatiei in primele luni ale anului 2021 pana la 3,16% in februarie. Raman la aceleasi 

niveluri si celelalte elemente respectiv facilitatea de creditare la 1,75% Lombard si cea de depozitare la 

0,75% precum si rezervele minime obligatorii. In comunicat se mai arata ca traiectoria ratei anualizate 

a inflatiei a fost revizuita semnificativ in sens ascendent pe termen scurt, in perioada urmatoare desi cu 

unele corectii inflatia este asteptata sa creasca pana la 3,4% la sfarsitul anului 2021, si este prognozat un 

nivel de sub 3% pentru anul 2022. 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna martie 2021: BET +9,68% BET-FI 4,55%; BET-XT +8,48%; 

BET-NG +5,99% BET-BK +7,41%. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna martie 2021: AUSTRIA ATX +4,90% FRANTA CAC40 

+6,4 %; UK FTSE100 +3,60%; GERMANIA DAX +8,70%; USA SP500 +4,20%; POLONIA WIG20 

+1,70% (sursa: raport STK). 

Trendul crescator al pietelor a continuat si in luna aprilie 2021, indicii americani depasind vechile 

recorduri in urma rezultatelor bune anuntate de economia americana, DJ depasind pentru prima data 

nivelul de 34.000 puncte. De asemenea China a anuntat o crestere a PIB de peste 18% in primele 3 luni 

ale anului fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cresterea trebuie evaluata in contextul efectului de 

baza avand in vedere scaderea PIB din aceeasi perioada a anului trecut. La mijlocul lunii agentia de 

rating S&P a pastrat calificativul BBB- pentru Romania dar a modificat perspectiva de la negativa la 

stabila, datorita scaderii riscurilor fiscale. Agentia considera ca masurile luate de guvern sunt suficient 

de credibile pentru a stabiliza datoria publica neta la 50% din PIB pana in anul 2023. Se mai arata in 

raportul agentiei ca dupa o contractare de 3,9% in 2020 economia isi va reveni prognozand o crestere 

de 5% pentru acest an pe baza investitiilor din fonduri europene si a revenirii cererii interne. Spre 

sfarsitul lunii agentia de evaluare Fitch a mentinut si ea ratingul de tara la BBB- dar cu perspectiva 
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negativa, rezerva fiind incertitudinea politicilor privind echilibrarea fiscala structurala pe termen mediu 

si lung si impactul pandemiei asupra veniturilor statului. Evaluarea pozitiva se refera la nivelul datoriei 

guvernamentale si PIB per capita precum si indicatori de guvernanta si dezvoltare umana care au niveluri 

peste alte state din categoria BBB. 

In ceea ce priveste rezultatele companiilor, de mentionat este faptul ca actionarii Transelectrica (TEL) 

nu au votat dividendele propuse la AGA din 27 aprilie si nici situatiile financiare. Suma ce urma a fi 

incasata de Fond este totusi nesemnificativa de doar 4.070 lei. 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna aprilie 2021: BET +1,36% BET-FI -0,31 %; BET-XT +1,40%; 

BET-NG +1,51%; BET-BK +2,28 %. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna aprilie 2021: AUSTRIA ATX +2,14%; FRANTA CAC40 

+3,33%; UK FTSE100 +3,60%; GERMANIA DAX +0,85%; USA SP500 +5,24%; POLONIA WIG20 

+5,09%. (sursa : investing.com) 

In data de 12 mai 2021, in urma sedintei de politica monetara a BNR s-a hotarat mentinerea dobanzii de 

referinta la 1,25% si pastrarea nivelurilor RMO pentru lei si valuta. In comunicat se mai arata ca rata 

inflatiei a scazut cu mai putin decat se anticipase in luna martie la 3,05% cu o crestere semnificativa 

cauzata de liberalizarea pretului la energia electrica si scumpirea combustibililor pe fondul cresterii 

pretului petrolului. De altfel, prognoza de inflatie pentru sfarsitul anului a fost stabilita la 4% urmand ca 

la inceputul anului urmator sa scada la un nivel de 3%. De asemenea nu se intrevede pe viitor o reducere 

a dobanzii de referinta, nivelul actual fiind minimul ce poate fi atins in conditiile actuale si in perspectiva 

relansarii economice. Cursul valutar s-a stabilizat dupa cresterea accentuata din ultima perioada, 

plafonandu-se la aproape 4,93 lei/euro.  

Pietele externe au crescut in luna mai, pe fondul eliminarii restrictiilor din economiile dezvoltate ale 

lumii in urma extinderii persoanelor vaccinate multe dintre activitati fiind reluate cu efecte benefice 

asupra consumului si a firmelor afectate. De altfel si pe parcursul verii se are in vedere continuarea 

treptata a eliminarii restrictiilor impuse de pandemie, dar totusi precaut pentru exista riscul reizbucnirii 

de focare si de extindere in eventualitatea aparitiei unor noi tulpini care fac vaccinurie existente 

ineficiente. Un moment important in evaluarea situatiei va fi la toamna dupa revenirea din concedii si 

dupa trecerea perioadei de valabilitate a imunizarii.  

Si piata interna a crescut modest, pe fondul unor volume sub media zilnica normala, anuntandu-se in 

schimb noi emitenti ce urmeaza a fi listati in perioada urmatoare in urma unor oferte publice. Aurul a 

crescut din nou spre 2000 USD/uncie de la 1700 in luna martie oprindu-se la 1920 USD/uncie, in timp 

ce petrolul WTI si-a continuat trendul ascendent atingand 70 USD/baril 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna mai 2021: BET +0,79%; BET-FI -0,02%; BET-XT +0,21%; 

BET-NG -3,25%; BET-BK +1,01%. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna mai 2021: AUSTRIA ATX +6,33%; FRANTA CAC40 

+2,83%; UK FTSE100 +0,76%; GERMANIA DAX +1,88%; USA SP500 +0,55%; POLONIA WIG20 

+9,61% (sursa: investing.com). 

In cursul lunii iunie 2021, pe pietele externe evenimentul asteptat de investitori a fost decizia de politica 

monetara a FED din 16 iunie pentru a vedea proiectiile privind evolutia inflatiei si implicit a evolutiei 

dobanzii de politica monetara a FED, cu implicatii asupra evolutiei pietelor in perioada urmatoare. 

Decizia de mentinere pentru moment a nivelului dobanzii de politica monetara a FED la 0,25% dar cu 

perspectiva cresterii acesteia de 2 ori pana in 2023, seful FED fiind de parere ca o crestere a inflatiei, 

lucru asteptat cam de toti analistii, va fi doar tranzitorie. Reactia de moment a pietelor a fost de scadere 

marginala, cu mentiunea ca indicii americani sunt la maxime istorice. Prognoza FED a inflatiei de baza 

care exclude preturile volatile pentru acest an a fost si ea ridicata de la 2% la 3%. Pe piata interna au 

avut si au loc in continuare noi listari ale unor emitenti din domenii noi de activitate cu impact pozitiv 

asupra posibilitatii de diversificare a investitiilor. Astfel in data de 14 iunie a fost listat un emitent din 

domeniul transportului fluvial de marfuri simbol TTS (Transport Trade Services). Pe piata AeRO in 15 

iunie a fost listat emitentul Agroland Agribusiness (AAB) fiind a zecea firma care intra pe bursa de la 

inceputul anului. De altfel, in primele 6 luni ale anului 2021 au fost listate la BVB emisiuni de actiuni 
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si obligatiuni in valoare de 700 mil euro. In sectiunea actiuni, 12 companii au fost listate in valoare de 

77 mil euro din diferite domenii de activitate de la agricultura si imobiliare la tansporturi fluviale. Si in 

luna iunie s-a mentinut trendul crescator al pietelor in general, cu un plus pentru indicii americani, cei 

europeni aflandu-se mai mult intr-o perioada de stabilizare si consolidare, avand in vedere lipsa unor 

informatii importante care sa schimbe sentimentul investitorilor. Inca raspandirea virusului sub o 

varianta noua Delta creeaza neliniste in privinta restrictiilor care ar putea reveni. Principalii indici de la 

BVB au cresteri de la inceputul anului de peste 20% cu exceptia sectorului energetic care a crescut doar 

cu 13,20%. 

 

Evolutia indicilor de la Bucuresti in luna iunie 2021: BET +3,87%; BET-FI +8,79%; BET-XT +4,49%; 

BET-NG -0,57% BET-BK +4,67%. (sursa bvb.ro)  

Evolutia principalelor piete externe in luna iunie 2021: AUSTRIA ATX -0,86%; FRANTA CAC40 

+0,94%; UK FTSE100 +0,21%; GERMANIA DAX +0,71%; USA SP500 +2,22%; POLONIA WIG20 

-0,67%. (sursa: investing.com). 

 

 

Evolutie si tranzactii FOA 

Avand in vedere trendul crescator care a continuat, in luna ianuarie 2021 nu au fost efectuate tranzactii, 

in perioada urmatoare urmand a fi analizate evolutiile emitentilor din portofoliu si daca este cazul 

marcarea profiturilor total sau partial. Activul net a crescut cu aproape 10%, peste nivelul pietei, atat 

partea de portofoliu cu actiuni de pe segmentul REG cat si cu emitentul ELV care a cunoscut o evolutie 

pozitiva in ultima perioada. 

In cursul lunii februarie 2021, Activul Net al Fondului a scazut usor fata de luna ianuarie cu 1,73% atat 

pe segmentul REG cat si pe segmentul SMT unde e listat emitentul ELV. In urma reevaluarii 

portofoliului, s-a decis reducerea ponderii la bancile detinute respectiv BRD si TLV si cumpararea unui 

pachet de aproximativ 20.000 de actiuni la compania Med Life (M) atat pentru perspectivele pozitive 

ale emitentului cat si pentru diversificarea domeniilor de investitii ale Fondului, profitand si de un 

moment bun de pret. Cum actiunile BRD au scazut in aceasta perioada s-a hotarat amanarea pentru luna 

urmatoare a vanzarii BRD in speranta revenirii cotatiilor, vanzarea limitandu-se doar la TLV. 

In urma masurilor din luna februarie de a reduce pachetele detinute la banci si diversificarea investitiilor, 

in cursul lunii martie 2021 s-a completat achizitia unui pachet de 20.000 de actiuni la compania Med 

Life (M) din vanzarea a 10.000 actiuni BRD al caror pret a revenit la niveluri mai bune fata de luna 

trecuta. De asemenea Fondul a participat la Oferta Publica de Cumparare derulata de EVERGENT (fosta 

SIF2) in perioada 9-22 martie, prin care s-a reusit vanzarea unui numar de 4928 de actiuni la pretul 

ofertei de 1,6 lei. In ceea ce priveste dividendele anuntate de emitentii din portofoliu, nivelul acestora 

se ridica la aprox. 90.000 de lei, majoritatea urmand a fi incasate in iunie-iulie a.c. Activul net al 

Fondului a crescut in luna martie 2021 cu 4.83% fata de luna trecuta, sub nivelul pietei, subperformanta 

cauzata de evolutia ELV care a ramas la pretul din februarie 2021. 

In urma reevaluarii periodice a portofoliului s-a decis reducerea ponderii bancilor in total portofoliu si 

a OMV Petrom si pastrarea cash-ului pentru investii ulterioare. Au fost vandute 30.000 actiuni la TLV 

si 100.000 actiuni la SNP urmand ca vanzarea actiunilor BRD sa astepte revenirea pretului la nivelurile 

tintite de peste 16 lei. Pentru perioada urmatoare nu se intrevad miscari importante in portofoliu avand 

in vederea evolutia pozitiva a emitentilor. Se are in vedere evolutia societatilor SIF detinute in portofoliu 

care inca nu corespunde asteptarilor. Activul net al Fondului a crescut in luna aprilie 2021 cu 0,51% fata 

de luna anterioara, activele totale ale Fondului avand o crestere de aprox. 14% fata de inceputul anului. 

In luna mai 2021 nu au fost efectuate tranzactii avand in vedere evolutia pietei. De asemenea emitentul 

preponderent din portofoliu, Elvila, a stagnat, tranzactiile fiind inexistente de o perioada de timp. Activul 

Net al Fondului a crescut cu 1,34% fata de luna anterioara, peste nivelul pietei, datorita cresterii 

emitentilor din sectiunea REGS emitentul ELV ramanand la aceeasi valoare fapt care a impiedicat 

cresterea mai puternica a intregului portofoliu. De mentionat si faptul ca, pe tot parcursul anului current, 

FOA a avut evolutii pozitive pana in acest moment in fiecare luna, cresterea de la inceputul anului fiind 

de aproape 14%, in conditiile in care emitentul ELV are inca o pondere importanta si care afecteaza 
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evolutia intregului portofoliu. Pentru perioada urmatoare se are in vedere evaluarea unor emitenti care 

au inregistrat cresteri semnificative si marcarea profitului acolo unde se va considera ca potentialul de 

crestere a fost atins sau daca procentul de crestere corespunde targetului propus. 

Tranzactiile efectuate in luna iunie 2021 au vizat reducerea ponderii sectorului bancar, mai precis a 

pachetului detinut la BRD si reinvestirea in domenii cu potential mai mare de crestere, si anume cel 

alimentar, reprezentat de Sphera Group (SFG), care in urma ridicarii treptate a restrictiilor ar avea de 

castigat de pe urma cresterii vanzarilor. De altfel emitentul SFG are un trend ascendent deja de la 

inceputul anului. De asemenea a fost marcat profitul pe emitentul SIF4 cu un randament de pana la 98% 

investitie realizata in martie anul trecut. Lichiditatile rezultate vor fi reinvestite in functie de evolutia 

pietei si a anunturilor emitentilor. Tot in luna iunie Fondul a incasat dividende in valoare de 79.694 lei 

de la DIGI, SNP, EVER, FP si SNG.  

In luna iunie 2021, valoarea unitara a activului net al Fondului a avut o crestere semnificativa de 5,42% 

fata de luna precedenta, comparativ cu cresterea indicilor de aproximativ 4% datorita tranzactiilor 

efectuate, a numerarului si a dividendelor incasate, emitentul ELV ramanand la aceeasi valoare de piata 

fata de luna precedenta in lipsa tranzactiilor. 

 

Tranzacţii între părţile afiliate 

In cursul semestrului 1 2021 nu au avut loc tranzactii intre parti afiliate. 
 

II. Informaţii privind: 

 

1. Situaţia economico-financiară a FOA administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA 

S.A. 

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la: 
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi 

lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente; 

 

 

Situatia activelor si obligatiilor FOA la 30.06.2021 (conform raportarilor lunare) 

 

Denumire active 30.06.2020 % 
 

30.06.2021 
 

% 
Diferente 

(lei) 

1. Valori mobiliare si 
instrumente ale pietei monetare 

5.040.540,95 
 

99,67% 
 

 
5.316.935,39 

 
91,19% 

 
+276.394,44 

1.1. Actiuni tranzactionate pe o 
piata reglementata 

3.788.569,97 
 

74,92% 
 

4.129.242,05 70,82% +340.672,08 

1.5. Alte valori mobiliare si 
instrumente ale pietei monetare* 

1.251.970,98 
 

24,76% 
 

1.187.693,34 20,37% -64.277,64 

2. Disponibil in cont curent si 
numerar 

16.638,05 
 

0,33% 
 

5.027,01 0,09% -11.611,04 

3. Depozite bancare 0 0 364.327,94 6,25% +364.327,94 

9. Alte active 0 0 0 0 0 

ACTIV TOTAL 5.057.179,00 100% 5.830.356,80 100% +773.177.80 

Total obligatii 46.806,23  
 

115.647,95  
 

+68.841,72 

Activ net 5.010.372,77  5.714.708,85  +704.336 

Numar investitori 87.881  87.840  -41 

VUAN 0,9221  1,0518  +0,1297 

Numar unitati de fond 5.433.429  5.433.429  0 
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Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la sfarsitul luni iunie a.c. se constata cresterea valorii 

activului total al fondului cu 773.177,80 lei, indeosebi ca urmare a cresterii valorii de piata a actiunilor 

din portofoliu tranzactionate pe o piata reglementata, atat cele existente, cat si cele achizitionate in cursul 

semestrului 1 2021. 

Aceasta crestere a valorii actiunilor tranzactionate din portofoliu a dus si la cresterea valorii unitare a 

activului net (VUAN) cu 0,1297 lei, de la 0,9921 lei/actiune la 30.06.2020, la 1,0518 lei/actiune la data 

de 30.06.2021. 

Numarul total de unitati de fond in circulatie la sfarsitul luni iunie a.c. este de 5.433.429, acelasi ca la 

30.06.2020, acesta fiind, impartit astfel : 87.781 persoane fizice cu un numar de 5.348.033 unitati de 

fond si 178 persoane juridice cu un numar de 85.396 unitati de fond. 

Numarul de detinatori de unitati de fond a scazut cu 41 in semestrul 1 2021, devenind 87.840 (87.703 

persoane fizice si 178 persoane juridice), fata de 87.881 (87.662 persoane fizice si 178 persoane 

juridice), la 30.06.2020. 

Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registru la sfarsitul luni iunie a.c. nu detine un procent mai 

mare sau egal cu 5% din capitalul social.  

Evidenta detinatorilor de titluri de participare a fost furnizata de catre S.C. Depozitarul Central S.A.  

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 

30.06.2021 

 

Denumirea elementului Sold la inceputul 
anului 

Sold la sfarsitul 
perioadei de 

raportare 

ACTIVE CIRCULANTE 4.842.381,00 5.466.032,00 

               Creante 0 144.070,00 

               Investitii pe termen scurt 4.831.095,00 5.316.935,00 

               Casa si conturi la banci 11.286,00 5.027,00 

DATORII: sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 
un an 

84.661,00 115.648,00 

 ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE 
NETE 

4.757.720,00 5.350.384,00 

 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 4.757.720,00 5.714.709,00 

CAPITAL SI REZERVE   

           Capital privind unităţile de fond 14.746.870,00 14.746.870,00 

           Prime de emisiune aferente unităţilor de fond 766.472,00 766.472,00 

           Rezerve 19.588.724,00 19.588.724,00 

          Rezultatul reportat   

                    Sold creditor (castig) 0,00 0,00 

                    Sold debitor (pierdere) 28.758.193,00 30.344.346,00 

         Rezultatul la sfarsitul perioadei de raportare     

                    Sold creditor (castig) 0,00 956.989,00 

                    Sold debitor (pierdere) 1.586.153,00 0,00 

                    Repartizarea rezultatului 0,00 0,00 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 4.757.720,00 5.714.709,00 
 

b) contul de profit şi pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o 

pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru 

diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în 

ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite; 
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SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2021 

 

 

Denumirea indicatorului 

30.06.2020  

(lei) 

30.06.2021 

 (lei) 

VENITURI - TOTAL 524.918,00 1.270.043,00 

     Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare 
pe termen scurt  

524.895,00 1.269.928,00 

         Venituri din dobanzi 23,00 115,00 

CHELTUIELI - TOTAL 1.858.417,00 313.054,00 

        Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 1.543.701,00 38.955,00 

        Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile 312.984,00 272.960,00 

        Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 1.258,00 539,00 

   Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi 474,00 500,00 

       Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  0,00 100,00 

REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE    

- castig 0,00 956.989,00 

- pierdere 1.333.499,00 0,00 

 

In primul semestru al anului 2021 nu au fost achitate catre investitori, cote parti alocate din venitul net 

al fondului pentru exercitiile financiare ale anilor anteriori. 

 

 

2. Analiza activităţii FOA administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut 

Odata cu transformarea fondului in AOPC specializat in investitii in actiuni s-a marit gradul de risc al 

acestuia, ca urmare a cresterii ponderii actiunilor cotate in portofoliul fondului. Ca urmare a modificarii 

categoriei fondului, nivelul de risc al acestuia este mediu spre ridicat. Avand in vedere caracteristicile 

pietei de capital romanesti, a volatilitatii actiunilor listate, care se regasesc si in portofoliul fondului, este 

posibila manifestarea unui risc de piata care sa afecteze negativ valoarea acestuia. 

Conform politicii de investitii a Fondului, acesta poate investi in depozite si/sau instrumente ale pietei 

monetare, in vederea asigurarii lichiditatii necesare. 

Structura de tip închis a Fondului determină cerinţe scăzute de lichiditate, reducând impactul lichidităţii 

potențial reduse a portofoliului. Funcția de risc a AFIA efectuează evaluări periodice asupra stării de 

lichiditate pentru a se asigura că Fondul își poate îndeplini obligațiile de plată. Investitorii au opţiunea 

de răscumpărare, in conformitate cu prevederile legale si in conformitate cu documentele fondului. Prin 

urmare, prin politica de management a lichidităţii se asigură că portofoliul de investiţii este suficient de 

lichid pentru a atinge următoarele obligaţii principale: 

- onorarea cererilor de rascumparare transmise de investitori, in conditiile prevazute in 

documentele fondului; 

- acoperirea cheltuielilor operaţionale, a necesarului pentru investiții și pentru distribuirile de altă 

natură pentru detinatorii de titluri (daca este cazul).  

Nivelul lichiditatilor in semestrul 1 al anului 2021 a asigurat functionarea fondului. 

 

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor 

cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a 

acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 
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Cheltuielile suportate de fond sunt cele prevazute in Contractul de societate civila si Prospectul de 

emisiune ale fondului, aprobate in cursul anului 2018.  

Administratorul fondului a estimat ca, pe masura dezvoltarii complexitatii activitatii de administrare, 

aceasta va  reducere progresiv aceste cheltuieli, ceea ce a si fost realizat in mai 2021, data de la care 

comisionul de administrare s-a diminuat cu 0,2%. 

Situatia cheltuielilor totale ale fondului la sfarsitul primului semestru al anului 2021 s-a modificat fata 

de aceeasi perioada a anului trecut, in sensul scaderii acestora cu 1.545.363,00 lei, de la 1.858.417,00 

lei la 313.054,00 lei.  

 

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează 

semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate 

veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.  

Veniturile fondului sunt formate in principal, din diferenta pozitiva de pret la vanzarea instrumentelor 

financiare din portofoliu si dividendele incasate, aferente detinerilor de portofoliu.  

Evenimentele care influenteaza veniturile fondului sunt strans legate de evolutia pietei de capital, de 

evolutia economiei nationale si a masurilor fiscale adoptate de statul roman, care pot provoca o reactie 

in lant cu efecte semnificative asupra tuturor societatilor listate la bursa. 

In cursul semestrului I 2021 au fost operate modificari referitoare la comisionul de administrare perceput 

FOA de catre administratorul Fondului, in sensul reducerii acestuia incepand cu luna mai 2021, de la 

0,90% la 0,70% aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitarul Fondului. 

In cursul semestrului I 2021 nu au fost operate modificari referitoare la schimbarea Depozitarului 

Fondului, insa au fost efectuate actualizari/completari ale documentelor Fondului avand in vedere noua 

legislatie FIA aplicabila acestuia. Aceste actualizari/completari ale documentelor Fondului au fost 

depuse la ASF in vederea autorizarii FOA in calitate de FIA de tip deschis destinate investitorilor de 

retail. 
 

In cursul semestrului I 2020 au fost incasate dividende de la societatile emitente din portofoliul fondului 

in suma de 79,694,00 lei, astfel : 

 

Emitent Simbol  

Dividende incasate 

pana la 30.06.2020 (lei) 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 2.996,00 

EVERGENT INVESTMENTS S.A. EVER 6.238,10 

FONDUL PROPRIETATEA FP 14.400,00 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 26.060,00 

OMV PETROM S.A. SNP 31.000,00 

TOTAL  79.694,00 

 

Dividendele de primit evidentiate in activul Fondului la 30.06.2021, distribuite de S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. (simbol TGN) au fost incasate in luna iulie 2021 sunt in suma de 4.070,00 lei. 

 

 

3. Schimbări la nivelul NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. care afectează capitalul şi 

administrarea FIA FOA  

 

In semestrul I 2021 nu s-au efectuat modificari ale actionariatului societatii, si nu s-au derulat operatiuni 

de majorare a capitalului social, autorizate de ASF. 

De asemenea, ca urmare a demersului societatii de autorizare in calitate de AFIA, ASF a retras prin 

Decizia nr 453/30.03.2021 autorizatia SAI SAFI INVEST S.A. si a autorizat in calitate de AFIA 

societatea sub noua denumire, respectiv NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., prin Autorizatia 

nr. 48/30.03.2021.  

In perioada analizata s-a efectuat modificarea structurii Consiliului de Administratie al administratorului 

Fondului, in sensul ca, in locul doamnei Prisacariu Mihaela Carmen, a fost numit in calitate de membru 
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al Consiliului de Administratie in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor NOVA VISION 

INVESTMENTS AFIA S.A din data de 28.05.2021, domnul Dragan Lucian. 

Noul membru al Consiliului de Administratie a fost autorizat de ASF prin Autorizatia nr. 

155/03.08.2021. 

 

In perioada analizata nu s-au efectuat modificari ale conducerii superioare. 

 

In cadrul semestrului 1 20121, structura Consiliul de Administratie a fost urmatoarea : 

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie – Autorizatia ASF nr. 32/10.02.2017 ; 

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie - Autorizatia ASF nr. 33/10.02.2017 

(pana la data de 15.04.2021) ; 

Dragan Lucian - membru Consiliu de Administratie - Autorizatia ASF nr. 155/03.08.2021 ; 

Negulescu Andrei– membru Consiliu de Administratie –– Autorizatia ASF nr. 109/20.06.2017. 

 

Conducerea executiva in semestrul I 2021 a fost asigurata de catre : 

Lazar Dana Jeaninne – Director General ; 

Ivan Gabriela – Director General Adjunct – Autorizatia ASF nr. 89/15.05.2017. 

 

Inlocuitorii conducatorilor in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, notificati ASF au fost : Cristina 

Dumitru si Pompiliu Pasare. 

 

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 

financiare în timpul perioadei respective – nu este cazul. 

 

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

FOA administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. – nu este cazul. 

 

4. Tranzacţii semnificative 

Informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acţionează în mod 

concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă – nu este cazul. 

 

La intocmirea prezentului raport s-au respectat prevederile Instructiunii ASF nr. 2/2016 privind 

întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, 

reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și 

Investițiilor Financiare, cu modificarile ulterioare, privind intocmirea si depunerea raportarii contabile 

semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (ASF-SIIF), pentru entitatile ce aplica 

prevederile Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

Standardele Internationale de raportare financiara.  

Pentru organismele de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv (cazul FOA), se 

intocmesc urmatoarele situatii la data de 30 iunie 2021 : situatia activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii si situatia veniturilor si cheltuielilor. 

 

Raportarea contabila semestriala a semestrului I 2021 nu a fost auditata.  

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Dana Jeaninne Lazar  

 

  



ROPCFACSE401-V2B21-E48

08.04.2008 Raport conform cu 

Judetul   Forma de proprietate S.A.

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):  Activitati de Administrarea Fondurilor

Adresa : Localitate BUCURESTI Cod clasa CAEN 6630

Sector 2   Str.  STEFAN GRECEANU    Nr.   4 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC08FIIR/400007

Bl.    Sc.    Ap.  

Telefon  0374059008 Fax  0374090495

Numar din registrul comertului J40/15812/1994

Persoana responsabila: NICOLESCU VIOLETA Functie: Expert contabil

Persoana autorizata: LAZAR DANA JEANINNE Functie: Presedinte Director General

RAPORTARI FINANCIARE

la data de 

Sold la:

Denumirea elementului Nr. Rd. Inceputul anului
Sfarsitul periaodei de 

raportare

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02) 1 0.00 364,325.00

I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267) 2 364,325.00

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) 3 4,842,381.00 5,466,032.00

I. CREANŢE

(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)
4 0.00 144,070.00

II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 

5113 + 5114)

5 4,831,095.00 5,316,935.00

III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)
6 11,286.00 5,027.00

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care: 7 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) 8 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 9 0.00 0.00

D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 

PÂNĂ LA UN AN

(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 

+ 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)

10 84,661.00 115,648.00

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

(rd. 03 + 08-10-15)
11 4,757,720.00 5,350,384.00

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) 12 4,757,720.00 5,714,709.00

G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O perioada mai mare 

de un an

(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269+ 446** + 462 

+ 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)

13 0.00 0.00

H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care: 14 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) 15 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) 16 0.00 0.00

I. CAPITAL ŞI REZERVE 17 X X

I. CAPITAL

- capital privind unităţile de fond (ct. 1017)
18 14,746,870.00 14,746,870.00

II. PRIME DE EMISIUNE

- prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045) 
19 766,472.00 766,472.00

III. REZERVE

- rezerve (ct. 106)
20 19,588,724.00 19,588,724.00

IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) X X

Sold C 21 0.00 0.00

Sold D 22 28,758,193.00 30,344,346.00

V. REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 

121)
X X

Sold C 23 0.00 956,989.00

Sold D 24 1,586,153.00 0.00

- Repartizarea rezultatului (ct. 129) 25 0.00 0.00

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25) 26 4,757,720.00 5,714,709.00

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume

LAZAR DANA JEANNINE Calitatea

Nr. de inregistrare in 

organismul profesional

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

30.06.2021



ROPCFACSE402-V2B22-E40

08.04.2008 Raport conform cu 

Judetul   Forma de proprietate S.A.

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):  Activitati de Administrarea Fondurilor

Adresa : Localitate BUCURESTI Cod clasa CAEN 6630

Sector 2   Str.  STEFAN GRECEANU    Nr.   4 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC08FIIR/400007

Bl.    Sc.    Ap.  

Telefon  0374059008 Fax  0374090495

Numar din registrul comertului J40/15812/1994

Persoana responsabila: NICOLESCU VIOLETA Functie: Expert contabil

Persoana autorizata: LAZAR DANA JEANINNE Functie: Presedinte Director General

RAPORTARI FINANCIARE

la data de         30.06.2021

- lei -

Precedente Curente

A B 1 2

VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07) 1 524,918.00 1,270,043.00

1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe 

termen scurt (ct. 761)
2 524,895.00 1,269,928.00

2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 3 0.00 0.00

3. Venituri din dobânzi (ct. 766) 4 23.00 115.00

4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs 

valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) 
5 0.00 0.00

5. Venituri din comisioane (ct. 7047) 6 0.00 0.00

6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) 7 0.00 0.00

CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16) 8 1,858,417.00 313,054.00

7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 9 1,543,701.00 38,955.00

8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 10 0.00 0.00

9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs 

valutar (ct. 665, 667, 668)
11 0.00 0.00

10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 

(ct. 622) 
12 312,984.00 272,960.00

11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 13 1,258.00 539.00

12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, 

ct. 628) 
14 474.00 500.00

13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(ct. 635) 
15 0.00 100.00

14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) 16 0.00 0.00

REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE X X X

- câştig(rd. 01-08) 17 0.00 956,989.00

- pierdere (rd. 08-01) 18 1,333,499.00 0.00

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume NICOLESCU VIOLETA

LAZAR DANA JEANINNE Calitatea Expert contabil

Nr. de inregistrare in 

organismul profesional 22513

Denumirea indicatorilor Nr. Rd.
          Realizări aferente perioadei de raportare

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR



 

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 
Adresa Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2, Bucuresti 
Cod Unic de Inregistrare 6204751/26.09.1994; Identificator Unic la Nivel European (EUID) 

ROONRCJ40/15812/1994; Nr. de ordine in registrul comertului J40/15812/24.08.1994; Autorizatia ASF 

nr.48/30.03.2021, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR08AFIAA/400001; Inregistrare ANSPDCP nr. 9702 

Capital social: 1.278.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank  

Tel. 0374 059 008; 0374 059 009; Fax: 0374 090 495, web:www.novainvest.ro, email: office@novainvest.ro 

 

 

 

 

 

 

D E C L A R A T I E  

 

 

Subsemnatele Dana Jeaninne Lazar in calitate de Presedinte Director General al Societatii 

de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A. si Violeta Nicolescu, reprezentantul SC 

NICOLESCU SI ASOCIATII SRL, in calitate de persoana responsabila cu activitatea 

contabila: 

Declaram ca, dupa cunostintele noastre, raportarile financiare ale semestrului I 2021 pentru 

Fondul Oamenilor de Afaceri care au fost intocmite in conformitate cu standardele 

internationale de raportare financiara aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu 

realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, situatiei veniturilor si cheltuielilor  

fondului si ca Raportul aferent semestrului I 2021 cuprinde o analiza corecta a 

randamentului fondului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini 

specifice activitatii desfasurate. 

 

 
Presedinte Director General,      Persoana responsabila cu activitatea contabila, 

Dana Jeaninne Lazar           SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL 

        Violeta Nicolescu 

 


