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Stimați acționari,  

Suntem bucuroși să vă prezentăm 

rezultatele pentru anul 2021, un an 

în care am pornit la drum cu 

obiective ambițioase, iar rezultatele 

trimestriale precum și cele anuale  

confirmă traseul excelent pe care BRK l-a avut.  

Raportăm un profit net de 22 milioane RON la formarea 

căruia a contribuit rezultatul activităților de bază 

(intermediere și market making) cu suma de 7,9 milioane 

RON și rezultatul activității de administrare a contului 

propriu care a fost în valoare de 16,2 milioane RON, la care 

se adaugă o cheltuială de 0,76 milioane RON cu 

provizioane pentru riscuri și cheltuieli, alte venituri în 

valoare de 74 mii RON și o cheltuială de 1,5 milioane RON 

cu impozitul pe profit. Am putea privi rezultatul din 3 

unghiuri : (i) prin comparare cu rezultatul anului 2020 (care 

a fost de 1,9 milioane lei) (ii) prin comparare cu proiecția 

bugetară care prevedea un rezultat înainte de 

impozitare de 16 milioane de lei (iii) prin evoluția 

rezultatelor trimestriale, cu un rezultat de 3,9M RON în cel 

de-al patrulea trimestru al anului 2021, BRK se înscrie în 

linia ultimelor 6 trimestre consecutive, în care își 

îndeplinește confortabil obiectivele financiare și 

operaționale.  

În cele ce urmează, menționăm fiecare dintre cele 4 

segmente ale activității de bază:  

Veniturile din activitatea de intermediere a tranzacțiilor 

sunt de 10,78 milioane lei, în creștere cu 68% față de anul 

2020 pe fondul triplării volumelor tranzacționate pe 

segmentul acțiuni (de la 855M RON la 2,4 miliarde lei), 

însemnând creșterea cotei de piață de la 3,5% la 10,9% și 

un salt de 3 poziții în topul intermediarilor de la BVB, de pe 

locul 7 pe locul 4.  

Veniturile din servicii de tip corporate sunt de 8.42M 

RON, comparativ cu 1,04M RON în anul 2020 aduc o 

contribuție consistentă la rezultatul anual. Anul 2021 a fost 

cel mai activ an pentru piața tranzacțiilor IPO din ultimii 20 

de ani, unde volumele globale au crescut cu 64%, iar acest 

trend a fost prielnic pentru astfel de operațiuni și pe piața 

locală, astfel că BRK a fost un jucător important pe acest 

segment. BRK a fost intermediarului IPO-ului derulat de 

One United Properties, bifând în acest sens o premieră, 

fiind primul broker de retail care închide un IPO de mari 

dimensiuni (peste 50 milioane euro) pe piața reglementată. 

De asemenea, BRK a fost foarte activ și pe piața AeRO, 

unde BRK a intermediat 8 listări, unde se remarca Arobs 

Transilvania Software prin dimensiunea plasamentului 

privat (15 milioane euro).  

Operațiunile de emitere de produse structurate și 

furnizare de lichiditate ne-au adus un câștig net din 

tranzacții de 4 milioane de lei, în creștere cu 19% față de 

anul 2020, în condițiile dublării volumului tranzacționat (de  

 
 
 
 
 
 
 

la 346M RON în anul 2020 până la 699M RON în anul 2021) 

și a dobândirii statutului de lider de piață, în condițiile în 

care, în mod tradițional BRK ocupa pozițiile 2 sau 3 în topul 

celor mai activi intermediari de pe segmentul Structurate de 

la BVB.  

Serviciile de market making prestate emitenților, 

segment de business lansat în 2019 cu un prim client, ne- 

au adus venturi totale de 3.2M RON în anul 2021 (2020 : 

0.59M RON), pe fondul creșterii portofoliului de clienți (la 

finalul anului 2020, 6 emitenți au accesat acest serviciu, iar 

la finalul anului 2021 aveam 13 clienți pentru care prestam 

acest serviciu). Aceasta performanță a fost recunoscută în 

cadrul ceremoniei BVB Awards unde BRK a obținut premiul 

pentru Cel mai activ intermediar pentru creçterea lichidității 

în 2021.  

Agregând rezultatele celor 4 segmente, rezultă venituri 

totale de 27,7M RON (2020: 12,24M RON) și cheltuieli 

totale de 19,8M RON (2020: 11,2M RON) și un profit din 

activitatea de bază de 7,95M RON (2020: 1,1M RON). 

Rezultatul activității de administrare a contului propriu a 

fost în valoare de 16,2 milioane RON și este compus din:  

+4,9M RON rezultat marcat (inclusiv dividende încasate),  

+11,4M RON rezultat net din evaluarea activelor (marcarea 

la piață) din portofoliul tranzacționabil, cheltuieli nete cu 

provizioanele (800k RON), venituri din dobânzi și diferențe 

de curs valutar (net +686k RON) și alte venituri sau 

cheltuieli cu impact rezidual în total.  

Cotația acțiunii BRK a crescut cu 245% în anul 2021, de la 

0,082 (30/12/2020) pana la 0.283 la 30/12/2021, iar pentru 

acest fapt, în cadrul ceremoniei BVB Awards, BRK 

Financial Group a fost câștigătorul secțiunii Cel mai mare 

randament pentru investitori al unei companii din BET- 

XT în 2021. Încrederea investitorilor în BRK Financial 

Group a fost confirmată de asemenea și de închiderea cu 

succes a plasamentului de obligațiuni, prin care BRK a 

atras 25 de milioane de lei. La reevaluarea anuală din 

decembrie 2021 realizată Asociația pentru Relații cu 

Investitorii la Bursa din România (ARIR), BRK a obținut 

punctajul maxim (10 din 10) la indicatorul Vektor, 

confirmând îndeplinirea tuturor celor 15 criterii incluse în 

metodologia de calcul a acestui indicator.  

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!  

 

 
Monica IVAN, 

 

Director General  
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