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Note Acest raport prezintă rezultatele financiare consolidate trimestriale ale Bursei de Valori 
București (BVB), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF). Rezultatele financiare la 31 martie 2017 nu sunt 
auditate.  

Indicatorii financiari prezentați în comentariile conducerii executive, exprimați în 
milioane lei, sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici 
diferențe de reconciliere. 

Entități incluse în procesul de consolidare: Bursa de Valori București, Depozitarul 
Central, Casa de Compensare București, Fondul de Compensare a Investitorilor 
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Introducere 
 

2,92 mld. lei, +42% 

Valoarea totală a 
tranzacțiilor, creștere față 
de T1 2016 
(primele 3 luni ale anului, 
toate piețele, inclusiv oferte) 
 
 
 
 
 

Activitatea de tranzacționare a înregistrat o revenire accentuată în primul trimestru 
din 2017. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe toate piețele s-a apropiat de 3  
mld. lei, în creștere cu peste 42% față de același trimestru al anului anterior.  

Pe piața reglementată au fost realizate tranzacții cu acțiuni de 2,4 miliarde lei, cel mai 
bun prim trimestru din ultimii 6 ani. Valoarea medie zilnică a fost de 43,41 milioane 
lei, echivalentul a 9,59 milioane euro, în creștere cu peste 61% față de primul 
trimestru al anului anterior. În același interval, s-a înregistrat cel mai bun prim 
trimestru din ultimii 7 ani în ceea ce privește numărul de tranzacții (212 mii). 

Indicii BVB au testat noi maxime ale decadei, în cazul BET, precum și maxime istorice 
în cazul restul indicilor. Indicele principal al bursei locale BET, extins din martie la 12 
companii, a avut în primul trimestru al anului 2017 una dintre cele mai mari creșteri 
din lume, situându-se în Top 10 mondial, în USD, cu un avans de peste 15%. Mai 
mult, analiștii estimează că România se va afla și în acest an pe primul loc în topul 
celor mai mari randamente ale dividendelor din BET, cu 7%. 

În ce privește progresul României spre statutul de piață emergentă, analiștii 
Berenberg, Concorde Securities și Wood&Co susțin că România îndeplinește deja 
criteriile minime impuse de MSCI, una dintre instituțiile internaționale care evaluează 
piețele, și anume existența a 3 companii care să îndeplinească anumite criterii de 
dimensiune și lichiditate. BVB a continuat dialogul și cu celelalte instituții, cum ar fi 
FTSE Russel, S&P Dow Jones sau STOXX. 

BVB a intensificat acțiunile și proiectele de popularizare a pieței de capital, prin 
inițiative destinate atât investitorilor, cât și antreprenorilor. Forumul Investitorilor 
Individuali, ajuns la a șasea ediție, a avut peste 800 de persoane înregistrate și peste 
15 mii de vizualizări pe rețelele sociale, bucurându-se de o amplă acoperire în presă. 
De asemenea, BVB a lansat ”Leii BVB”, un proiect care are scopul să răsplătească 
investitorii persoane fizice care au o prezență activă pe piața de capital locală. 

În primul trimestru, BVB a lansat proiectul „Made in Romania”, cu scopul de a 
identifica și susține viitoarele motoare ale economiei locale sau din regiune. În cadrul 
acestuia au fost primite peste 160 de nominalizări.  

Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, activitatea desfășurata de 
Depozitarul Central in primul trimestru al anului  2017 a crescut atât in ceea ce 
privește operațiunile de decontare locala si transfrontaliera – pe seama creșterii 
volumelor tranzacționate la BVB si a intensificării activității transfrontaliere a 
participanților  desfășurata prin intermediul DC - cat si in ceea ce privește activitatea 
de menținere a participanților in sistemul DC – pe seama creșterii portofoliului 
administrat in urma înregistrării in sistemul DC a instrumentelor financiare nou listate 
la BVB i.e. acțiunile Med Life, obligațiunile emise de Primăria Municipiului București 
etc, operațiunile de registru menținându-se însă la un nivel similar.  

Grupul Bursa de Valori București (BVB) a încheiat primul trimestru al anului 2017 cu 
o creștere de peste 7 ori a profitului operațional consolidat, în valoare de 2,96 mil. lei 
(T1.2016: 0,36 mil. lei), în condițiile creșterii semnificative a activității de 
tranzacționare, pe fondul unui început de an foarte bun. 

Veniturile operaționale ale Grupului BVB au înregistrat o creștere cu 42% în primele 
trei luni ale anului față de perioada similară a anului 2016, până la un nivel de 9,19 
mil. lei, creștere determinată în principal de creșterea valorii totale a tranzacțiilor 
derulate pe piețele BVB. 

43,41 mil. lei, +61% 

Valoarea medie zilnică de 
tranzacționare, creștere 
față de T1 2016 
(primele 3 luni ale anului, 
piața reglementată de acțiuni, 
inclusiv oferte) 
 
 
 
 

2,96 mil. lei, creștere de 
peste 7 ori 

Profit operațional al 
Grupului BVB în primul 
trimestru 2017, creștere 
față de T1 2016 
(IFRS, rezultate consolidate) 
 
 

9,19 mil. lei, +42% 

Venituri operaționale ale 
Grupului BVB în primul 
trimestru 2017, creștere 
față de T1 2016 
(IFRS, rezultate consolidate) 
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2,83 mil. lei, creștere 
semnificativa 

Profit net al Grupului BVB 
în primul trimestru 2017, 
creștere față de T1 2016 
(IFRS, rezultate consolidate) 
 

 

Veniturile generate de BVB, reprezentând segmentul de tranzacționare al Grupului, 
în primul trimestru a anului 2017 au fost de 6,03 mil. lei (excluzând tranzacțiile intra-
grup), în creștere cu 65% față de primul trimestru al anului 2016 ( T1.2016: 3,64 mil. 
lei).  

Veniturile din segmentul de post-tranzacționare ale primului trimestru al anului 2017, 
respectiv 2,26 mil. lei, au crescut cu 15% față de aceeași perioadă din anul 2016, pe 
fondul creșterii activității de tranzacționare a BVB, care a generat o majorare cu peste 
40% a veniturilor din decontare locală, precum și a creșterii cu 8% a veniturilor din 
admiterea și menținerea participanților la sistemul de compensare-decontare și al 
custozilor.  

Cheltuielile operaționale au cumulat 6,23 mil. lei, în creștere cu doar 1,6% față de 
primele trei luni ale anului trecut, ca urmare a scăderii cheltuielilor de personal cu 4%,  
a creșterii cheltuielilor cu serviciile prestate de terți, generate de pregătirea fuziunii  
BVB-SIBEX si a creșterii cheltuielilor de promovare și marketing, pe fondul 
intensificării activităților de promovare a pieței de capital, evidențiate în  alte cheltuieli 
operaționale.  

Veniturile nete financiare din primul trimestru al anului 2017, de 0,45 mil. lei, obținute 
în principal din dobânzile aferente activelor financiare plasate în titluri de stat și 
depozite bancare, au avut o evoluție pozitivă față de aceeași perioadă a anului trecut 
(T1.2016: 0,25 mil.lei - cheltuială), fiind mai puțin afectate de diferențele nefavorabile 
nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în valută, 
respectiv înregistrate în primul trimestru al anului 2017, de 0,15 mil. Lei, față de 
aceeași perioadă a anului 2016 când au fost de 0,88 mil. lei.  

Profitul net consolidat obținut în T1 2017 a fost de 2,83 mil. lei, în creștere 
semnificativă față de rezultatul net obținut în aceeași perioadă a anului anterior 
(T1.2016: 0,04 mil. lei) cu o marjă netă de 31%, rezultat obținut în proporție de 89% 
din segmentul de tranzacționare al Grupului.  
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Principalii indicatori financiari și operaționali 
Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, dacă nu este specificat altfel) 

      Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
         

Venituri operaționale      9,19 6,49 42% 

Cheltuieli operaționale      6,23 6,13 2% 

Profit operațional      2,96 0,36 722% 

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)      0,45 (0,25) 280% 

Profit înainte de impozitare      3,41 0,10 3.310% 

Profitul perioadei      2,83 0,04 6.975% 

Total rezultat global      2,95 (0,16) 1.944% 

Profit net atribuibil acționarilor (lei/acțiune)      0,3623 0,0115 3.050% 

 

 
Indicatori de profitabilitate– Grup BVB (%) 

      Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
         

Marja operațională      33% 6% - 

Marja netă      31% 1% - 

Rentabilitatea capitalului      2,6% 0% - 

* Indicatori calculați pe baza rezultatelor financiare consolidate 

 
Rezultate financiare individuale –  BVB,  (mil. lei, dacă nu este specificat altfel), inclusiv tranzacțiile intra-

grup 

      Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
         

Venituri operaționale      6,11 3,73 64% 

Cheltuieli operaționale        (3,39) (3,27) 4% 

Profit operațional      2,72 0,45 499% 

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)      0,40 (0,30) 234% 

Profit înainte de impozitare      3,12 0,16 1.850% 

Profitul perioadei      2,61 0,12 2.075% 

 

Indicatori operaționali – segment tranzacționare (mil. lei, toate piețele) 

Valoare tranzacții      Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
         

Acțiuni, unități, drepturi*      2.773 1.798 54% 
Certificate      95 136 -30% 
Titluri cu venit fix*      55 126  -56% 

Total      2.922 2.060 42% 
Medie zilnică (actiuni)**      43,41 26,94  61% 

* Inclusiv oferte     **Valoare pentru Piața Reglementată 

 

 

Indicatori operaționali – segment post-tranzacționare și registru 

 Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
    

Nr. societăți cu care Depozitarul are contract de administrare registru 880 879 0% 

Nr. operațiuni rezultate din evenimente corporative ale emitenților 159 77 106% 

Valoare tranzacții decontate pe bază netă (mld. lei) 6,53 4,38 49% 

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mld. lei) 0,88 0,51 73% 
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Statistici acțiunea BVB, societate mamă (lei, dacă nu este specificat altfel) 

      Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
         

Preț închidere (e-o-p)      30,50 26,90 13% 

Preț mediu ponderat      29,91 26,17 14% 

Maxim (intraday)      32,50 28,00 16% 

Minim (intraday)      27,70 25,10 10% 

Total rulaj (mil. lei)      5,42 4,41 23% 

Rulaj mediu zilnic (mil. lei)      0,09 0,07 29% 
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Analiza rezultatelor consolidate pentru 

primul trimestru al anului 2017 
Evoluția macroeconomică și a piețelor financiare în primul trimestru al anului 2017. Performanța pozitivă a piețelor 
financiare, la nivel global, începută în ultimul trimestru al anului 2016 a continuat în primele 3 luni din 2017, pe fondul 
creșterii anticipărilor inflaționiste ca urmare a preluării mandatului de președinte al S.U.A. de către Donald Trump și 
sporirii încrederii în economia globală pe baza rezultatelor financiare favorabile raportate de către companii pentru 
exercițiul financiar precedent. De asemenea, primul trimestru a adus o clarificare asupra evenimentului “Brexit”, inițiat la 
mijlocul anului precedent, prin votul favorabil dat de către parlamentul britanic asupra invocării Art. 50 precum și începerii 
negocierilor formale de părăsire a Uniunii Europene de către Marea Britanie. 

Rezerva Federală a Statelor Unite (FED) a crescut în luna Martie rata dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte 
procentuale pe fondul sporirii încrederii într-o creștere economică mai robustă, menținând, însă, politica graduală de 
creștere a ratei dobânzii estimată pentru acest an. Banca Centrală Europeană a decis, în Martie, continuarea politicii 
monetare pentru facilitarea sporirii presiunilor inflaționiste menținând neschimbată rata dobânzii de politică monetară. 
Toate aceste evenimente macroeconomice au susținut o evoluție pozitivă a piețelor financiare, fără influențe majore.  

Banca Națională a României a menținut în perioada analizată rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% și 
a păstrat nivelul Rezervelor Minime Obligatorii (RMO) ale instituțiilor de credit, aferente pasivelor în lei la 8%, respectiv 
a pasivelor în valută la 10% continuând astfel politica monetară relativ expansionistă și menținând la un nivel ridicat 
lichiditatea din sistemul bancar, fapt confirmat de nivelul inferior al ratelor de dobândă de pe piața monetară față de cea 
de politică monetară. Din perspectiva Bursei de Valori Bucuresti, politica monetara curentă a băncii centrale, 
caracterizată de valori reduse ale ratelor de dobândă, a contribuit la investirea economiilor populației.  

Rata inflației măsurată prin indicele prețurilor de consum a confirmat așteptările analiștilor, revenind în primul trimestru 
al anului 2017 pe teritoriu pozitiv, după o lungă perioadă de valori negative, aceasta înregistrând valoarea de 0.18% 
(Mar. 2017/Mar. 2016).  

Cursul de schimb EUR/RON a rămas relativ constant în primul trimestru din acest an, fluctuând în jurul valorii de 4,52. 
În ceea ce privește cursul USD/RON evoluția acestuia a fost una asemănătoare cu valorile înregistrate pe finalul anului 
2016, fluctuând în jurul valorii de 4,25. 

Indicii bursieri au continuat trendul ascendent generând randamente pozitive în această perioadă: S&P500 a urcat cu 
4,94% în primul trimestru, FTSE100 a avut o creștere de 2,52%, DAX a crescut cu 7,76%, iar MSCI Emerging Markets 
a înregistrat un randament de 11,34%. Piața bursieră din România a înregistrat un început de an foarte bun din punct 
de vedere al performanței. Indicele principal BET a urcat cu aproape 14% în primele 3 luni, cea mai mare creștere din 
UE; Indicele BET-TR, cel care include companiile din indicele principal BET și dividendele acordate de acestea, a crescut 
cu peste 15% și a trecut, pentru prima dată în istorie, de pragul de 10.000 de puncte. Rezultatele amintite anterior au 
fost motivate de sentimentul pozitiv al investitorilor și de raportările financiare preliminare ale companiilor listate, cu 
perspective de randamente mari ale dividendelor.  

Analiza rezultatelor financiare consolidate pentru primul trimestru al anului 2017. Veniturile operaționale ale 
Grupului BVB au înregistrat un nivel de 9,19 mil. lei în perioada de raportare, în creștere cu 42% față de perioada similară 
a anului trecut, în principal pe fondul creșterii activității de tranzacționare cu acțiuni a BVB, dar și ca urmare a creșterii 
veniturilor din activitatea de compensare-decontare a Depozitarului Central. 

Activitatea de tranzacționare la BVB pe piața de acțiuni a fost mai intensă în primul trimestru al anului, fiind înregistrată 
o creștere cu 42% față de primul trimestru al anului 2016 până la un nivel de 2,92 mld. Lei. Pentru piața reglementată 
de acțiuni, valoarea medie zilnică a tranzacțiilor a fost de 43,41 mil. lei. Cea mai semnificativă tranzacție din segmentul 
ofertelor a fost oferta publică de cumpărare a Fondului Proprietatea, în valoare de 337,3 mil. lei. Perioada ianuarie-
martie 2017 a fost una de creșteri semnificative atât pentru numărul de tranzacții, cât și pentru valorile tranzacționate. 
S-a înregistrat, astfel, cel mai bun prim trimestru din ultimii 7 ani în ceea ce privește numărul de tranzacții (212 mii). 

Piața instrumentelor cu venit fix (obligațiuni și titluri de stat) a înregistrat o scădere față de perioada similară a anului 
trecut, până la o valoare de 55 mil. lei. În primul trimestru al anului 2017 a avut loc oferta de vânzare a obligațiunilor 
Vrancart în valoare de 38,25 mil. lei.  
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Piața produselor structurate a scăzut cu 30% față de primul trimestru din 2016, până la 95 mil. lei, dar a înregistrat valori 
similare față de ultimele 3 trimestre. 

Mai jos sunt prezentați principalii indicatori operaționali din tranzacționare înregistrați de BVB în perioada de raportare, 
comparativ cu perioada similară a anului precedent: 

Valoare tranzacții (mil. lei) Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
    

Acțiuni, unități, drepturi 2.773 1.798 54% 

Certificate 95 136 -30% 
Titluri cu venit fix 55 126  -56% 
Total 2.922 2.060 42% 

Notă: Cifrele se referă la toate piețele și includ ofertele 

 

Veniturile din activitatea de registru desfășurată de Depozitarul Central au un caracter eterogen, iar variațiile nu sunt în 
general semnificative pentru a indica trendul acestor venituri. În primul trimestru al anului 2017, s-a înregistrat o  evoluție 
similara veniturilor fata de aceeași perioadă a anului anterior. 

În ceea ce privește activitatea de post-tranzacționare desfășurată de Depozitarul Central, veniturile aferente au crescut 
cu peste 15%, pe  baza veniturilor suplimentare din admiterea și menținerea participanților la sistemul de compensare-
decontare și al custozilor si a creșterii veniturilor direct proporționale cu activitatea de tranzacționare, și anume veniturile 
din decontare locală. 

Mai jos se regăsesc cei mai importanți indicatori operaționali înregistrați de către Depozitarul Central în perioada de 
raportare, comparativ cu perioada similară a anului precedent: 

Indicator Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 Variație (%) 
    

Activități registru    

Nr. societăți cu care Depozitarul are contract de administrare registru 880 879 0% 

      -  societăți listate 394 398 -1% 

      -  societăți închise 486 481 1% 

Nr. operațiuni rezultate din evenimente corporative ale emitenților, din care: 159 77 106% 

   -  modificări de capital social 11 18 -39% 

   -  distribuiri de dividende si alte sume de bani 148 59 151% 

    

Activități decontare    

a) Admitere și menținere    

Nr. intermediari / participanți la sistemul de compensare-decontare 37 38 -3% 

Nr. agenți custode 11 11 0% 

Portofoliu mediu lunar gestionat de agenții custode (mld. lei) 37,14 32,17 15% 

Nr. participanți compensatori care plătesc tarif menținere 2 3 -33% 

    

b) Decontare locală    

Valoare tranzacții decontate pe bază netă (mld. lei)* 6,53 4,38 49% 

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mld. lei)** 0,88 0,51 73% 

* Tranzacții încheiate la BVB precum și tranzacțiile de alocare. Valoare prezentată pe principiul “single-counted” 

** Tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare precum și tranzacții de tip deal încheiate la BVB, cu decontare pe bază 
brută. Valoare prezentată pe principiul “single-counted” 

 

Veniturile Fondului de Compensare a Investitorilor sunt reprezentate de veniturile din dobânzi, aferente investițiilor 
Fondului, clasificate ca și venituri operaționale, și anume cele rămase la dispoziția FCI pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative sau creșterea resurselor Fondului. Acestea au o pondere redusă în totalul veniturilor operaționale ale 
Grupului BVB și vin să acopere doar o parte din cheltuielile FCI.  

În ceea ce privește cheltuielile operaționale, acestea au cumulat 6,23 mil. lei pentru Grupul BVB, similare cu cele 
înregistrate în primele trei luni ale anului trecut. Cheltuielile de personal s-au diminuat cu 4% față de primele trei luni ale 
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anului 2016, în principal ca urmare a fluctuației de personal care a generat la nivelul Grupului un număr mai redus de 
personal la finalul lunii martie 2017. În aceeași perioadă s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor cu servicii prestate de 
terți, ca urmare a cheltuielilor pentru pregătirea fuziunii BVB-SIBEX  în valoare de 0,13 mil. lei, și o ușoară creștere a 
altor cheltuieli operaționali, în principal ca urmare a creșterii cheltuielilor de promovare si marketing ale Grupului, a 
creșterii cheltuieli operaționale cu chiriile si utilitățile, dar și a cheltuielilor cu alte taxe, respectiv  cele datorate ASF având 
ca bază de stabilire veniturile operaționale. 

 

Profitul operațional al Grupului BVB a fost de 2,96 mil. lei, în creștere de peste 7 ori față de trimestrul similar al anului 
2016, ca urmare a creșterii cu 42% a veniturilor operaționale în timp ce cheltuielile operaționale au avansat cu doar 
1,6%. 

Rezultatul net financiar a avut o contribuție pozitivă la rezultatul Grupului. Veniturile financiare de 0,58 mil. lei au fost 
reprezentate în principal de dobânzile aferente plasamentelor în titluri de stat și depozite bancare ale entităților din Grup. 
Diferențele nerealizate nefavorabile de curs valutar, aferente plasamentelor în valută înregistrate ca urmare a aprecierii 
leului față de dolar și euro, au fost de 0,15 mil. lei, în scădere față de aceeași perioada a anului 2016: 0,88 mil. lei. Astfel, 
a fost înregistrată un câștig financiar net de 0,45 mil. lei, față de o pierdere de 0,25 mil. lei în primele trei luni ale anului 
2016. 

Profitul net al perioadei s-a situat astfel la un nivel de 2,83 mil. lei (2016: 0,04 mil. lei), profitul atribuibil acționarilor 
societății mamă fiind de 2,78 mil. lei (2016: 0,09 mil. lei). Rezultatul global al perioadei, care include și diferențele din 
reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare care nu sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, a fost 
de  2,95 mil. lei (T1.2016: (0,16) mil. lei ). 

Analiza poziției financiare consolidate la sfârșitul lunii martie a anului 2017. La sfârșitul lunii martie 2017, activele 
totale ale Grupului BVB erau de 167,54 mil. lei (31 decembrie 2016: 173,00 mil. lei), în scădere cu 3% față de începutul 
anului, în principal ca urmare a diminuării activelor curente. Activele imobilizate au înregistrat un nivel similar 
începutului de an, în timp ce activele curente au scăzut la 83,98 mil.lei (31 decembrie 2016: 89,97 mil. lei), ca urmare 
a plăților de dividende realizate de Depozitarul Central către acționarii companiilor listate, clienți ai Depozitarului Central. 
Sumele destinate plății dividendelor au fost evidențiate în Alte active, restricționate și reprezentau la finele lunii martie 
2017 suma de 30,16 mil. lei ( 31 decembrie 2016: 38,47 mil. lei).  

Datoriile totale ale Grupului sunt doar pe termen scurt și la sfârșitul lunii martie 2017 erau în sumă de 56,56 mil. lei ( 31 
decembrie 2016: 64,97 mil. lei), aproximativ 53% din această valoare reprezentând dividendele de plată deținute în 
numele clienților de către Depozitarul Central in valoare de 30,13 mil lei, iar 35% reprezentând fonduri de garantare, 
compensare și marjă pentru decontarea tranzacțiilor in valoare de 20,09 mil.lei. Scăderea datoriilor față de începutul 
anului se datorează în principal plăților de dividende efectuate de către Depozitarul Central dar și continuării procesului 
de returnare a unei parți din capitalul social către acționarii Casei de Compensare București. 

Restul datoriilor includ sumele reprezentând dividende de plată către acționarii BVB, datorii către diverși furnizori, alte 
obligații față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale, neexigibile la sfârșitul perioadei analizate.  

Capitalurile proprii au ajuns la 110,98 mil. lei, în creștere cu 3% față de nivelul de la începutul anului, ca urmare a 
rezultatelor pozitive obținute în această perioadă, rezultatul reportat al anului 2016 urmând să fie distribuit în trimestrul 
al doilea al anului 2017. 
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Aşteptări pentru al doilea trimestru al 

anului 2017 
În ceea ce privește rezultatele operaționale ale Grupului BVB, Bursa de Valori București (BVB) a salutat cu satisfacție 
demararea procedurilor de listare a DIGI Communications N.V. Este un pas uriaș în acest demers unic al pieței de capital 
românești care, după eforturile depuse de modernizare a pieței, devine cea mai dinamică bursă din Europa Centrală și 
de Est. Oferta publică a început pe 28 aprilie la prețul maxim de 56 lei pe acțiune. 

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Bursei de Valori București (BVB), de pe 12 aprilie, au luat 
o serie de decizii, pe baza propunerilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, unele dintre ele având o 
importanță strategică pentru piața de capital românească. Printre acestea se numără:  

• Accesul mai economic la piață pentru diferite grupuri de clienți - Potrivit deciziilor acționarilor, BVB va scădea 
comisioanele aplicate tranzacțiilor derulate pe piața principală cu 0,5 puncte de bază atât pe partea de vânzare, cât și 
pe partea de cumpărare și va introduce un tarif fix care va fi plătit doar pe ordinul executat (indiferent de numărul de 
tranzacții prin care se execută ordinul respectiv). 

• România, foarte aproape de modelul „O singură țară, O singură bursă” - Consecvent eforturilor continue și a 
programului de eliminare a barierelor de reglementare și infrastructură care împiedică dezvoltarea pieței de capital locale, 
acționarii BVB au decis să aprobe condițiile de absorbție a Sibex - Sibiu Stock Exchange (Sibex) de către BVB. 

• BVB va propune o soluție-model pe piața principală, un plan de alocare a acțiunilor - Acţionarii Bursei de Valori 
București au adoptat un Plan de Alocare a Acțiunilor (Stock Options Plan), ca o extrapolare a unui program de 
răscumpărare de acțiuni BVB. 

Adunarea Generală a Acționarilor BVB din 12 aprilie 2017 a aprobat propunerea de repartizare a profitului net statutar 
pentru anul 2016 al Bursei de Valori București, în sumă de 7.500.525 lei, astfel: suma de 438.102 lei pentru rezerva 
legală, iar restul sub forma dividendelor brute. Astfel, suma de distribuit în anul 2017 sub forma dividendelor brute 
aferente anului 2016 este de 7.062.423 lei. Valoarea dividendului aferent anului 2016 este de 0,92028 lei brut/acțiune, 
iar data plății stabilită de AGA este 6 iunie 2017.  

Din profitul anului 2016, Depozitarul Central SA propune spre aprobare, distribuirea pe parcursul anului 2017, de 
dividende în sumă de 1.517.514 lei. Adunarea Generală a Acționarilor Depozitarului Central a fost convocată pentru 
data de 24/25 mai 2017, ulterior datei publicării acestui raport.  

Plățile de dividende efectuate de cele două entități ale Grupului vor genera ieșiri de numerar și în consecință pot conduce 
la diminuarea activelor totale ale Grupului. 
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Situaţii financiare consolidate interimare 

simplificate la data şi pentru perioada de 

trei luni încheiată la 31 martie 2017 

Întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
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Situaţia consolidată simplificată a profitului şi pierderii şi situaţia 

simplificată a rezultatului global 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

   Perioada de trei luni încheiată la 

   31 mar. 2017 31 mar. 2016 

   Neauditat Neauditat 
     

Venituri din servicii   9.065.550  6.401.256 

Alte venituri   124.147  87.881 

Venituri operaționale   9.189.697  6.489.137 

     

Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile Consiliului de Administrație     (3.498.959) (3.633.990) 

Cheltuieli cu servicii prestate de terți     (612.208) (459.639) 

Alte cheltuieli operaționale     (2.117.455) (2.038.823) 

     

Profit operațional   2.961.075 356.685 

     

Venituri/(Cheltuieli) financiare nete   445.094   (260.909) 
Venituri din dobânzi aferente activelor restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si  
   marja   6.510 8.837 

Venituri / (Cheltuieli) financiare nete   451.604 (252.072) 

     

Profit înainte de impozitare   3.412.679   104.613 

     

Cheltuiala cu impozitul pe profit     (581.301) (61.384) 

     

Profitul perioadei     2.831.378 43.229 

     

Profitul atribuibil:     

Intereselor fără control     51.041  (45.063) 

Acționarilor Societății     2.780.337  88.292 

Profitul perioadei     2.831.378  43.229 

     
Diferențe din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare și 

impozit amânat aferent     117.625 (201.785) 

Total rezultat global aferent perioadei     2.949.003 (158.556) 

     

Sume atribuibile:     

Intereselor fără control     51.041  (45.063) 

Acționarilor Societății     2.897.962  (113.493) 

Total rezultat global aferent perioadei     2.949.003  (158.556) 

     

Rezultatul pe acțiune     

Rezultatul pe acțiune de bază/diluat (lei)   0,3623 0,0115 

 

Notele explicative de la pagina 18 la 25 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 

Director general,        Director financiar, 

Ludwik Leszek Sobolewski      Virgil Adrian Stroia 
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Situaţia consolidată simplificată a poziţiei financiare  

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 
   31 mar. 2017 31 dec. 2016 

   Neauditat Auditat 
     

Active imobilizate     

Imobilizări corporale     6.069.518   6.280.678  

Imobilizări necorporale     1.890.462   1.859.031  

Active financiare păstrate până la maturitate restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si  
   marja   

  13.208.004   12.574.140  

Active financiare păstrate până la maturitate     60.054.165   60.221.776  

Active financiare disponibile pentru vânzare     2.340.327  2.200.297 

Total active imobilizate     83.562.476  83.135.922 

     

Active curente     

Creanțe comerciale și ale creanțe     4.876.976   2.850.473  

Cheltuieli în avans     746.951   341.978  

Depozite la bănci     33.064.630   33.554.786  
Depozite la bănci restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si  
   marja   

  1.535.154   1.949.556  

Active financiare restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si  
   marja   

  5.283.485   5.280.638  

Alte active financiare păstrate până la maturitate     4.258.175   1.397.551  

Numerar și echivalente de numerar     4.050.891   6.028.375  

Alte active, restricționate     30.160.178   38.466.316  

Total active curente     83.976.440   89.869.672  
     

Total active     167.538.916 173.005.594 

     

     

Capitaluri proprii     

Capital social     76.741.980  76.741.980 

Rezerva legală     8.782.906   8.782.906  

Rezerva din reevaluare     2.810.429   2.810.429  

Rezerva privind valoarea justă     955.253   837.628  

Rezultat reportat     11.267.148   8.489.576  

Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății     100.557.716   97.662.519  

     

Interese fără control     10.423.602 10.372.558 

Total capitaluri proprii     110.981.318 108.035.077 
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Situaţia consolidată simplificată a poziţiei financiare (continuare) 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

   31 mar. 2017 31 dec. 2016 

   Neauditat Auditat 

     

Datorii     

Datorii comerciale și alte datorii     34.472.987   43.150.920  

Venituri în avans     1.262.435   930.958  

Datoria cu impozitul pe profit curent     545.530   459.477  

Impozit amânat – pasiv      181.952   159.548  

Provizioane   - - 

Fond de garantare, compensare și marjă decontare tranzacții     20.094.694   20.269.614  

Total datorii curente     56.557.599   64.970.517  

     

Total datorii și capitaluri proprii     167.538.916 173.005.594 

Notele explicative de la pagina 18 la 25 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 

 

Director general,        Director financiar, 

Ludwik Leszek Sobolewski      Virgil Adrian Stroia
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Situaţia consolidată simplificată a modificărilor capitalurilor proprii 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

Neauditat 

 

Capital 

social 

Rezultat 

reportat 

Rezerva din 

reevaluare 

Rezerva reevaluare 

active financiare 

disponibile pentru 

vânzare 

Rezerva 

legală 

Total atribuibil 

acționarilor 

Interese fără 

control 

Total 

capitaluri 

proprii 
          

Sold la 1 ianuarie 2017  76.741.980 8.489.576 2.810.429 837.628 8.782.906 97.662.518 10.372.558 108.035.076 

Total rezultat global aferent perioadei          

Profit sau pierdere  - 2.780.337 - - - 2.780.337 51.041 2.831.378 

           

Alte elemente ale rezultatului global          

Rezervă pentru active disponibile pentru vânzare  - - - 117.625 - 117.625  -   -  

Total alte elemente ale rezultatului global         -        -        - 117.625        - 117.625  -   117,625  

Total rezultat global aferent perioadei         - 2.780.337        - 117.625        - 2.897.962  51.041   2.949.003  

          
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în 

capitalurile proprii 
 

      
 

 

          

Contribuții de la și distribuiri către acționari          

Creștere rezervă legală  - - - - - - - - 

Modificare rezultat reportat  - (2.765) - - - (2.765) 3 (2.762) 

Dividend plătit acționarilor         -        -        -        -        -        -        -        - 

Total contribuții de la și distribuiri către 

acționari 

 

       - (2.765)        -        -        - (2.765)        3        (2.762) 

Total tranzacții cu acționarii         - (2.765)        -        -        - (2.765)        3        (2.762) 

Sold la 31 martie 2017  76.741.980   11.267.148 2.810.429 955.253 8.782.906 100.557.716 10.423.602 110.981.318 
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Situația consolidată simplificată a modificărilor capitalurilor proprii (continuare) 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

Neauditat 

 

Capital 

social 

Rezultat 

reportat 

Rezerva din 

reevaluare 

Rezerva reevaluare 

active financiare 

disponibile pentru 

vânzare 

Rezerva 

legală 

Total 

atribuibil 

acționarilor 

Interese fără 

control 

Total 

capitaluri 

proprii 
          

Sold la 1 ianuarie 2016  76.741.980 8.050.343 2.810.429 880.313 8.300.415 96.783.480 12.529.523 109.313.003 

Total rezultat global aferent perioadei          

Profit sau pierdere  - 7.588.276 - - - 7.588.276 173.130 7.761.406 

Alte elemente ale rezultatului global          

Rezervă pentru active disponibile pentru vânzare  - - - (42.685) - (42.685) - (42.685) 

Total alte elemente ale rezultatului global         -        -        - (42.685)        - (42.685)        - (42.685) 

Total rezultat global aferent perioadei         - 7.588.276        - (42.685)        - 7.545.591 173.130 7.718.721 

          

Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în 
capitalurile proprii 

 
      

 
 

          

Contribuții de la și distribuiri către acționari          

Creștere rezervă legală  - (482.491) - - 482.491 - - - 

Dividend plătit acționarilor         - (6.666.552)        -        -        - (6.666.552)        - (6.666.552) 

Total contribuții de la și distribuiri către acționari         - (7.149.043)        -        -  482.491 (6.666.552)        - (6.666.552) 

Modificări ale intereselor în filiale ce nu au 

rezultat în pierderea controlului 

 

        

Dividend plătit acționarilor minoritari  - - - - - - (384.763) (384.763) 

Diminuare capital social Casa de Compensare 

Bucuresti (CCB)– contributie interes minoritar 

 

- - - - - - (3.132.855) (3.132.855) 

Acoperire pierdere din rezultat reportat aferent CCB   - - - - - - 1.187.523 1.187.523 

Total modificări ale intereselor în filiale         -        -        -        -        -        - (2.330.095) (2.330.095) 

Total tranzacții cu acționarii         - (7.149.043)        -        -        - (6.666.552) (2.330.095) (8.996.647) 

Sold la 31 decembrie 2016  76.741.980 8.489.576 2.810.429 837.628 8.782.906 97.662.519 10.372.558 108.035.077 

 

Notele explicative de la pagina 18 la 25 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate.
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Situaţia consolidată simplificată a fluxurilor de trezorerie 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

  Perioada de trei luni încheiată la 

  31 mar. 2017 31 mar. 2016 

  Neauditat Neauditat 
    

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare    

Profitul net al perioadei  2.831.378 43.229 

Ajustări pentru eliminarea elementelor nemonetare:    

Amortizarea mijloacelor fixe  427.708 443.634 

Venituri nete din dobânzi  (584.154) (609.546) 

Venituri nete din dobânzi aferente activelor care acoperă fondul de garantare, 
compensare și marjă 

 
(6.510) (8.837) 

Pierdere din anularea creanțelor neîncasate  692.107 205.401 

Provizioane din litigii – net  - (20.603) 

(Venit)/Cheltuială netă din ajustarea creanțelor  (684.423) (205.401) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit – reclasificare  581.301 61.384 

Alte ajustări  (10.366) (6.302) 

  3.247.041 (97.041) 

    

Modificarea creanțelor comerciale și a altor creanțe  (2.034.185) (327.619) 

Modificare altor active ( sume aferente plații dividendelor emitenților)  8.306.137 4.194.627 

Modificarea cheltuielilor în avans  (404.973) (249.535) 

Modificarea datoriilor comerciale și a altor datorii, inclusiv aferente plații 

dividendelor  emitenților  

 

(8.303.108) (5.349.989) 

Modificarea veniturilor în avans  331.477 92.280 

Modificarea fondului de garantare, compensare si a marjei  (174.920) (225.069) 

Impozitul pe profit plătit  (495.248) (386.581) 

Numerar net din activități de exploatare  472.221 (2.478.171) 

    

Fluxuri de trezorerie din activități de investiții    

Dobânzi încasate  697.085 361.737 
Dobânzi încasate aferente activelor care acoperă fondul de garantare, 

compensare și marjă 
 

242.247 211.786 
(Plăți)/Încasări pentru achiziții de active financiare păstrate până la maturitate  (3.565.461) 5.992.647 

Variație depozite bancare  791.627 (2.096.460) 
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale  (247.979) (1.284.475) 

Dividende încasate  7.601 6.302 

Numerar net din activități de investiții  (2.074.880) 3.191.537 

    

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare    

Dividende plătite  - (16.712) 

Restituire capital social minoritari CCB  (374.825) - 

Numerar net utilizat în activități de finanțare  (374.825) (16.712) 

    

Creșterea/(descreșterea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar  (1.977.486) 696.654 

Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie  6.028.375 3.151.884 

Numerar și echivalente de numerar la 31 martie  4.050.891 3.848.541 

 

Notele explicative de la pagina 18 la 25 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 
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Note explicative la situaţiile financiare 

consolidate simplificate 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

1. Informaţii generale 

Date de identificare 

Blvd. Carol I, nr. 34-36, et. 13-
14, sector 2, București 
Adresă 

J40/12328/2005 
Nr. Registrul Comerțului 

17777754 
Cod Fiscal / CUI 
 

 

 

 

Bursa de Valori București (BVB) a fost înfiinţată în data de 21 iunie 1995 ca instituţie 
de interes public, non-profit, în baza Deciziei Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
(CNVM) nr. 20/1995. În iulie 2005, BVB a devenit societate pe acțiuni. 

BVB este principalul operator de piață din România și administrează mai multe piețe: 

 Piața Reglementată unde se tranzacționează acțiuni și drepturi emise de 
entități din România și internaționale; titluri de credit: obligațiuni corporative, 
municipale și de stat emise de entități din România și obligațiuni corporative 
internaționale; titluri de participare la organisme de plasament colectiv: 
acțiuni și unități de fond; produse structurate, OPCVM-uri tranzacționabile 
(ETF-uri);  

 Piața AeRO, destinată start-up-urilor și IMM-urilor, care a fost lansată în 
data de 25 februarie 2015; secțiuni separate ale ATS sunt destinate 
tranzacționării acțiunilor străine listate pe o altă piață. 

Domeniu de activitate 

Administrarea piețelor financiare 
Cod CAEN 6611 

Veniturile operaționale ale BVB sunt realizate, în principal, din activitatea de 
tranzacționare a tuturor instrumentelor listate, din tarife percepute emitenților pentru 
admiterea și menținerea la tranzacționare și din vânzarea de date bursiere către 
diverși utilizatori. 

Simbol 

BVB 
BVB RO (Bloomberg) 
BBG000BBWMN3 (Bloomberg 
BBGID) 
ROBVB.BX (Reuters) 
ROBVBAACNOR0 (ISIN) 

Din 8 iunie 2010, BVB este companie listată pe propria piață reglementată la vedere 
și este inclusă în Categoria Premium. Capitalul companiei este împărțit în 7.674.198 
acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei. 

În conformitate cu prevederile articolului 129 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața 
de capital, niciun acționar al unui operator de piață nu poate deține, direct sau 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 20% din 
totalul drepturilor de vot. În consecință, la sfârșitul lunii martie 2017, niciun acționar 
al BVB nu deținea pachete de acțiuni care să depășească acest prag. De asemenea, 
BVB nu deținea acțiuni în nume propriu, și nici filialele/filialele acesteia nu dețineau 
acțiuni BVB la 31 martie 2017. 

Acțiunile BVB sunt incluse în indici bursieri care urmăresc evoluția prețurilor burselor 
listate (FTSE Mondo Visione Exchanges și Dow Jones Global Exchanges), precum 
și în indici locali: BET și versiunea sa de randament total BET-TR, BET-XT și BET-
XT-TR, BET-BK, BET Plus. 

http://bsym.bloomberg.com/sym/
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Filiale BVB este societatea mamă a Grupului BVB, care include următoarele filiale:  

 Depozitarul Central, deținut în proporție de 69,042% de BVB, desfășoară 
activități de compensare / decontare tranzacții cu valori mobiliare efectuate 
la BVB și menținere a registrului acționarilor;  

 Fondul de Compensare a Investitorilor, deținut în proporție de 62,4481% de 
BVB, asigură compensarea în situația incapacității membrilor Fondului de 
a returna fondurile bănești sau instrumentele financiare datorate sau 
aparținând investitorilor, deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de 
servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale 
de investiții; 

 Casa de Compensare București, deținută în proporție de 52,508% de BVB,  
are ca obiect activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
(servicii de investigare a potentialului pietei de capital); 

 Institutul de Guvernanță Corporativă, deținut în proporție de 100% de BVB, 
oferă training companiilor listate și participanților la piața de capital în 
domeniul guvernanței corporative și al dezvoltării durabile. 

Situațiile financiare consolidate ale BVB pentru perioada de trei luni încheiată la 31 
martie 2017 cuprind informațiile financiare ale Societății și ale filialelor sale, cu 
excepția Institutului de Guvernanță Corporativă, entitate care a fost considerată de 
către conducerea BVB ca fiind nesemnificativă pentru includerea în situațiile 
financiare și rapoartele consolidate ale Grupului. 
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2. Bazele întocmirii 

Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 au fost întocmite 
în conformitate cu IAS 34, “Raportarea financiară interimară“. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru 
un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara. Aceste 
situații financiare interimare condensate trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016, care au fost întocmite în conformitate cu IFRS UE. 

În situațiile financiare consolidate, filialele – care sunt acele societăți în care Grupul, direct sau indirect, deține mai 
mult de jumătate din drepturile de vot sau are puterea de a exercita controlul asupra operațiunilor – sunt pe deplin 
consolidate. 

 

3. Politici contabile 

Metodele de calcul și politicile contabile utilizate în aceste situații financiare consolidate simplificate sunt aceleași 
utilizate în cele mai recente situații financiare anuale, întocmite pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. 

Impozitul pe profit pentru perioadele intermediare este calculat utilizând cota de impozit și metodologia de calcul 
care se estimează că va fi utilizată pentru întregul (întreaga) profit (pierdere) anual(ă). 

 

4. Estimări 

Pregătirea situațiilor financiare consolidate simplificate presupune din partea conducerii utilizarea unor 
raționamente, estimări și ipoteze care afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea raportată a 
activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.  

La întocmirea acestor situații financiare consolidate simplificate, raționamentele semnificative făcute de conducere 
în aplicarea politicilor contabile ale companiei și sursele principale de incertitudine a estimărilor sunt aceleași cu 
cele aplicate la întocmirea situațiilor financiare consolidate anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2016. 

 

5. Managementul riscului financiar şi instrumente financiare  

5.1 Factori de risc financiar  

Compania este expusă unor diverse riscuri financiare: risc de piață (inclusiv riscul valutar, riscul de dobândă, riscul 
de lichiditate și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. 

Situațiile financiare consolidate simplificate nu includ toate informațiile legate de managementul riscurilor financiare 
necesare pentru situațiile financiare anuale; aceste situații trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale 
companiei la 31 decembrie 2016. 

Nu au existat modificări în managementul riscului sau modificări ale politicilor de management al riscului de la 
începutul anului 2017. 

5.2 Riscul de lichiditate 

De la începutul anului, nu au existat modificări materiale ale gradului de lichiditate a companiei. 

5.3 Determinarea valorii juste 

Societatea măsoară valoarea justă a  instrumentelor financiare folosind una din următoarele metode de ierarhizare: 

 Cotații de piață (neajustate) de pe o piață active pentru instrumente similare (Nivelul 1). 

 Date de intrare, altele decât cotațiile de piață incluse la nivelul 1, care sunt observabile pentru instrumentul 
financiar respectiv, fie direct (preț) sau indirect (derivate din prețuri) (Nivelul 2). 

 Date de intrare pentru acel instrument financiar care nu sunt bazate pe date ce pot fi observate în piață (date 
de intrare neobservabile) (Nivelul 3). 
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În perioada de raportare nu au existat modificări semnificative ale valorilor contabile și ale valorilor juste ale principalelor 
categorii de active și datorii, față de sfârșitul anului 2016.  

 
5.4 Valoarea justă a activelor și datoriilor financiare înregistrate la cost amortizat 

Valoarea justă a următoarelor active și datorii financiare este aproximativ egală cu valoarea contabilă: 

 Creanțe comerciale și alte creanțe 

 Alte active financiare pe termen scurt 

 Numerar și echivalente de numerar 

 Datorii comerciale și alte datorii 

 

6. Raportarea pe segmente 

Informațiile pe segmente sunt raportate în funcție de activitățile Grupului. Tranzacțiile intra-grup sunt efectuate în condiții 
normale de piață. Activele și datoriile aferente segmentelor includ atât elemente direct atribuibile respectivelor segmente 
cât și elemente care pot fi alocate folosind o bază rezonabilă. 

Activitatea Grupului este compusă din următoarele segmente principale de activitate: 

 Piețe de capital – tranzacționare (efectuarea de tranzacții cu valori mobiliare și instrumente financiare pe piețele 
reglementate și sistemul alternativ de tranzacționare); 

 Servicii post-tranzacționare (serviciile realizate după încheierea unei tranzacții până la intrarea în cont a banilor 
și transferul valorilor mobiliare în portofoliu); 

 Servicii de registru (păstrarea și actualizarea registrului deținătorilor de valori mobiliare pentru societățile 
listate); 

 Servicii  FCI si alte servicii – aferente schemei de compensare a investitorilor si a altor servicii. 

Segmentele reprezintă societățile componente ale Grupului astfel: BVB reprezintă segmentul „servicii de tranzacționare”, 
activitatea Depozitarului Central se împarte între segmentul de „servicii post-tranzacționare” și segmentul „servicii de 
registru” în funcție de ponderea veniturilor aferente, iar activitatea Fondul de Compensare a Investitorilor si a Casei de 
Compensare București (CCB) se înscrie în segmentul de servicii „FCI si alte servicii”(pentru perioada aferenta anului 
2016 cheltuielile si veniturile CCB a fost evidențiate in segmentul de „servicii post-tranzacționare”). 

Veniturile operaționale, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional al Grupului BVB pentru primul trimestru al anului 
2017 sunt prezentate mai jos pe segmentele descrise: 

Trim. 1 2017 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI si 

alte servicii Grup 
      

Venituri de la clienții din afara Grupului 6.028.097 2.264.992 798.308 98.300 9.189.697 

Venituri din tranzacții intra-grup* 84.536 16.202 5.742 1.456 107.936 

Cheltuieli operaționale (3.391.492) (1.899.789) (703.368) (233.973) (6.228.622) 
- din care cheltuieli cu amortizarea 

imobilizărilor corporale și necorporale (294.318) (97.235) (34.462) (1.692) (427.707) 

Profit operațional 2.636.605 365.203 94.940 (135.673) 2.961.075 

      

Venit financiar net 401.193 32.394 11.481 26 445.094 
Venituri din dobânzi aferente activelor 

care acoperă fondul de garantare, 
compensare și marja - - - 6.510 6.510 

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e) 401.193 32.394 11.481 6.536 451.604 

      

Profit înainte de impozitare 3.037.798 397.597 106.421 (129.137) 3.412.679 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (508.440) (53.795) (19.066) - (581.301) 

Profit net 2.529.358 343.802 87.355 (129.137) 2.831.378 

*eliminate la consolidare 
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Veniturile operaționale, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional al Grupului BVB pentru trimestrul 1 2016 sunt 
prezentate mai jos pe segmentele descrise: 

Trim. 1 2016 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru Servicii FCI Grup 
      

Venituri de la clienții din afara Grupului 3.644.500 1.968.266 760.071 116.299 6.489.137 

Venituri din tranzacții intra-grup* 84.458 - 36.867 - 121.325 

Cheltuieli operaționale (3.281.963) (1.919.098) (760.305) (171.087) (6.132.452) 
- din care cheltuieli cu amortizarea 

imobilizărilor corporale și necorporale (309.072) (95.198) (38.920) (444) (443.634) 

Profit operațional 362.537 49.169 (234) (54.788) 356.685 

      

Venit financiar 714.325 92.217 33.082 - 839.624 

Cheltuieli financiare (1.013.937) (61.560) (25.034) (2) (1.100.533) 
Venituri din dobânzi aferente activelor 

care acoperă fondul de garantare, 
compensare și marja - 168 - 8.669 8.837 

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e) (299.612) 30.825 8.048 8.667 (252.072) 

      

Profit înainte de impozitare 62.925 79.994 7.814 (46.121) 104.613 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (37.364) (17.048) (6.972) - (61.384) 

Profit net 25.561 62.946 842 (46.121) 43.229 

*eliminate la consolidare 

Activele și datoriile Grupului BVB, precum și cheltuielile de capital sunt prezentate mai jos pe segmentele descrise: 

Trim. 1 2017 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI si 

alte servicii Grup 
      

Active 81.568.859 28.449.509 38.800.229 18.720.319 167.538.916 

Datorii 3.545.355 4.262.681 31.645.335 17.104.228 56.557.599 

Cheltuieli de capital 241.678 4.653 1.649 - 247.980 

 

Trim. 1 2016 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru Servicii FCI Grup 
      

Active  74.902.980   60.076.708   22.245.314   16.374.543   173.599.545  

Datorii  2.905.178   33.822.424   13.329.489   14.388.005   64.445.096  

Cheltuieli de capital 1.253.008 22.332 9.134 -  1.284.474  

 

7. Cheltuieli operaţionale 

Cheltuielile operaționale includ următoarele: 

7.1 Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile consiliului de administrație 

  Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 
    

Cheltuieli cu personalul si indemnizații CA  2.953.098 3.062.009 

Cheltuieli cu provizioane pentru concedii neefectuate – impact net  (49.974) (61.128) 

Contribuții și impozite aferente personalului și indemnizațiilor  595.835 633.109 

Total  3.498.959 3.633.990 
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7.2 Cheltuieli cu serviciile prestate de terți  

  Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 
    

Servicii audit financiar, IT și intern  42.839 45.246 

Comisioane și onorarii (juridic, cotizații etc)  93.639 63.329 

Activități de promovare ale Grupului BVB  94.461 104.504 

Alte servicii prestate de terți aferente activității  381.269 246.560 

Total  612.208 459.639 

 

7.3 Alte cheltuieli operaționale 

  Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 
    

Chirie și utilități sediu  601.512 570.802 

Amortizarea imobilizărilor necorporale  200.668 245.643 

Amortizarea imobilizărilor corporale   227.039 197.991 

Cheltuieli cu taxe ASF și alte impozite  274.452 241.686 

Materiale consumabile  50.625 62.207 

Întreținere și mentenanță IT  315.656 331.111 

Protocol  104.589 107.872 

Marketing și publicitate  121.290 56.849 

Transport și deplasări  80.218 108.160 

Telecomunicații și servicii poștale  65.117 74.298 

Pierderi din clienți neîncasați  692.107 205.401 

Cheltuieli/(Venituri) din provizioane pentru litigii   - (20.603) 

Cheltuieli/(Venituri) din ajustarea creanțelor  (684.423) (205.401) 

Alte cheltuieli  68.605 62.807 

Total  2.117.455 2.038.823 

 

8. Venituri şi cheltuieli financiare 

Veniturile și cheltuielile financiare recunoscute în contul de profit și pierdere cuprind:  

  Trim. 1 2017 Trim. 1 2016 
    

Venit net din dobânzi aferente activelor financiare 
deținute până la maturitate  584.154 609.546 

Venituri din dividende  7.601 6.302 
(Pierdere netă)/Câștig net din diferențe de curs 

valutar  (146,661) (876.757) 

Venituri financiare  445,094 (260.909) 

    
Venituri din dobânzi aferente activelor care acoperă 

fondul de garantare, compensare și marjă  6,510 8.837 

    

Venituri financiare nete  451,604 (252.072) 

 

9. Impozit pe profit 

Cheltuiala cu impozitul pe profit este înregistrată pe baza cotei de impozit anuale determinate și metodologiei de calcul, 
aferentă întregului an financiar. Cota anuală legala de impozit utilizată pentru perioada încheiată la 31 martie 2017 este 
16% (cota legala de impozit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 a fost 16%).  
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Pentru diferențele temporare rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare, 
a fost înregistrat de asemenea impozit amânat în valoare de 181.952 lei, ca element al rezervei de reevaluare a activelor 
financiare disponibile pentru vânzare, în capitalurile proprii. 

 

10. Dividende 

Adunarea Generală a Acționarilor BVB din 12 aprilie 2017 a aprobat propunerea de repartizare a profitului net statutar 
pentru anul 2016 al Bursei de Valori București, în sumă de 7.500.525 lei, astfel: suma de 438.102 lei pentru rezerva 
legală, iar restul sub forma dividendelor brute. Astfel, suma de distribuit în anul 2017 sub forma dividendelor brute 
aferente anului 2016 este de 7.062.423 lei. Valoarea dividendului aferent anului 2016 este de 0,92028 lei brut/acțiune, 
iar data plății stabilită de AGA este 6 iunie 2017.  

Din profitul anului 2016, Depozitarul Central SA propune spre aprobare distribuirea, pe parcursul anului 2017, de 
dividende în sumă de 1.517.514 lei. Adunarea Generală a Acționarilor Depozitarului Central a fost convocată pentru 
data de 24/25 mai 2017, ulterior datei publicării acestui raport. 

 

11. Capital social 

La 31 martie 2017, BVB avea un capital social în sumă de 76.741.980 lei împărțit în 7.674.198 acțiuni cu valoare 
nominală de 10 lei/acțiune, dematerializate, cu același drept de vot, împărțite pe următoarele categorii:  

 Număr de acțiuni % din capitalul social 
   

Persoane juridice, din care: 6.623.023 86,30% 

Române 5.534.110 72,11% 

Străine 1.088.913   14,19% 

Persoane fizice, din care: 1.051.175 13,70% 

Române 1.009.316 13,15% 

Străine 41.859 0,55% 

Total 7.674.198 100,00% 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 297/2004 privind piața de capital, niciun acționar al unui operator de piață nu poate deține, direct sau indirect, mai 
mult de 20% din totalul drepturilor de vot. La 31 martie 2017, niciun acționar al BVB nu deținea pachete de acțiuni care 
să depășească acest prag. De asemenea, BVB nu deținea acțiuni în nume propriu. 

 

12. Evenimente ulterioare 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a BVB din data de 12 aprilie 2017 a hotărât, printre altele:  

 fuziunea prin absorbtie dintre Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de societate absorbanta si SIBEX – 
Sibiu Stock Exchange S.A., J32/28/1994, CUI 6584502, cu sediul social in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu nr 9-10, 
etaj 3, judet Sibiu, Romania, („SIBEX”) in calitate de societate absorbita,  

 modificarea actului constitutiv al Societatii, pentru a reflecta valoarea si structura finala a capitalului social, 
urmare a modificarilor decurgand din implementarea Fuziunii, 

 rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin 
desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele  
conditii: maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 
lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea 
mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei 
de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al  



 

Bursa de Valori București 
Raport trimestrial la 31 martie 2017  25 

12.Evenimente ulterioare ( continuare) 

 
Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si 
al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor 
de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana 
la 4.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii 
adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program 
de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei. 
Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din 
profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala 
aprobata, cu exceptia rezervelor legale. 
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Date de contact 
Contact Relația cu Investitorii Tel: (+40)(21) 307 95 00 

Fax: : (+40)(21) 307 95 19 

Email: ir@bvb.ro 

  
Rapoarte financiare Rapoartele financiare sunt disponibile în secțiunea Relația cu Investitorii 

de pe website-ul nostru aici 
  
Teleconferințe pentru prezentarea 
rezultatelor 

Înregistrarea teleconferințelor pentru prezentarea rezultatelor financiare 
și materialele aferente sunt disponibile la acest link 

 Teleconferința va fi transmisă în direct la acest link 

  
Evenimente viitoare  

10 august 2017 Prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2017  & Conferință 
telefonică analiști și investitori 

14 noiembrie 2017 Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2017 & Conferinţă 
telefonică analiști și investitori 

 

 

 

 

Aflați mai multe despre  

Bursa de Valori Bucureşti  
 

 

 

Website  www.bvb.ro 

 

Urmăriți-ne pe      

 

Call Center ‘Bursa e Pentru Oameni’: 0372 409 846 

Marți și Joi, de la 15:00 la 16:00 

  

  

Aplicații pentru smartphone și tabletă 

Aplicația BVB Aplicația BVB Trading 

  
 

mailto:ir@bvb.ro
http://www.bvb.ro/InvestorRelations/FinancialFigures/FinancialReports
http://bvb.ro/InvestorRelations/Webcasts
http://bvb.ro/live/prezentari.aspx
http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange?trk=company_logo
https://twitter.com/BVB_Ro
https://www.youtube.com/channel/UC51OrBw6_8mww15TYXpT2ug
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-bucharest/id828463082?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb&hl=en
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-trading/id983253621?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb.arenaxt&hl=en

