FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN
SISTEMUL DE PENSII PRIVATE - FGDSPPBucurești, Sector 5, Bld. Tudor Vladimirescu, Nr. 22,
Clădirea Green Gate, Etaj 4, Cod Poștal 050883

Situația Fondului de garantare
la data de 31 Martie 2020
Structura portofoliului de instrumente financiare pentru activitatea de garantare, la valoarea
actualizată la data de 31.03.2020, este prezentată în tabelul de mai jos.
Nr.
Crt.

Denumire instrumente
financiare

Valoare achizitie
(RON)

Pondere din
total active

1
2
3
4
5

Depozite bancare
Titluri de stat
Sume in curs de regularizare
Conturi curente
TOTAL ACTIVE

3.137.312,91
26.727.523,78
33.528,05
1.479,92
29.899.844,66

10,49%
89,39%
0,11%
0,005%

Ponderea depozitelor bancare în portofoliu este de 10,49%, iar a titlurilor de stat este de 89,39%,
sumele în curs de regularizare reprezentate de costurile de achiziție a titlurilor ce urmează să fie amortizate
reprezintă 0,11%, respectându-se astfel limitele de expunere pe tipuri de instrumente financiare, prevăzute
în Strategia de investiții pentru anul 2020.
La data de 31.03.2020, valoarea totală actualizată a activelor Fondului de garantare, calculată
prin evaluarea instrumentelor financiare din portofoliu, este de 30.666.452,83 lei, cu 0,55% mai mare
decât cea de la finalul anului 2019, aceasta valoare fiind raportată și către ASF.
O expunere grafică a evoluției a valorii actualizate a totalului activelor Fondului de garantare
poate fi observată în expunerea grafică din anexată prezentei.
Fondul de garantare investește numai pe piața din România și se situează în categoria
investitorilor instituționali de mici dimensiuni, cu risc scăzut.
Pe parcursul primului trimestru din anul 2020, Fondul de garantare a continuat să-și consolideze
rezultatele bune din anii anteriori, cu randamente optime, în pofida unui mediu financiar volatil.
De la lansare și până în prezent, Fondul de garantare a primit în administrare, în vederea protejării
drepturilor participanților la sistemul de pensii private, contribuții totale în valoare de 28.326.926,01 lei
și a adăugat prin activitatea investițională, câștiguri nete în valoare de 1.572.839,65 lei, în beneficiul
protecției sporite a participanților.
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