
 

 

 

 

  

 

 

10 noiembrie 2010 

 
Comunicat de presă 

 
Bursa de Valori Bucureşti îşi consolidează 

profitul operaţional la 9 luni 
 
 

� Cifra de afaceri a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a urcat cu 23,7% în primele 
9 luni din 2010, până la 11 mil. lei (9 luni 2009: 8,9 mil.lei) 

� BVB trece pe profit operaţional, de 2,1 mil. lei, la 30 septembrie 2010, faţă de o 
pierdere operaţională de 0,9 mil. lei la 30 septembrie 2009  

� Rezultatele din primele 9 luni reflectă creşterea încasărilor din activitatea de 
tranzacţionare şi vânzarea de informaţii bursiere, precum şi o gestiune adecvată a 
cheltuielilor  

� În T4 ne vom concentra pe finalizarea proiectelor aflate în derulare şi 
pregătirea cadrului necesar listării Fondului Proprietatea, precum şi a 
privatizărilor anunţate 

 

Valentin Ionescu, Director General BVB: “Primele 9 luni din acest an au fost caracterizate 

de incertitudine atât pe pieţele externe, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti, fapt ce a 

determinat o stare de expectativă a multor investitori. BVB a reuşit să-şi sporească 

semnificativ cifra de afaceri şi să marcheze un nou trimestru cu profit operaţional, peste ţinta 

din buget. Rezultatele financiare la 30 septembrie confirmă eforturile de eficientizare a 

activităţii. Obiectivele asumate vizează atragerea de noi companii şi listarea de noi 

instrumente. “ 

 
Cifra de afaceri a BVB a avansat cu 23,7% în intervalul ianuarie-septembrie 2010, faţă de 

acelaşi interval al anului trecut, datorită  creşterii veniturilor din tarifele aplicate tranzacţiilor 

cu acţiuni, din vânzarea informaţiilor bursiere, din tarife percepute emitenţilor şi 

participanţilor la sistemul de tranzactionare precum şi din serviciile informatice. Cheltuielile 
de exploatare s-au diminuat cu 8,8% în primele 9 luni, până la 9 mil. lei (9 luni 2009: 9,8 

mil. lei) datorită reducerii cheltuielilor la aproape toate categoriile. 

 

Profitul operaţional al BVB a fost unul semnificativ, de 2,1 mil. lei, la 30 septembrie 2010 

(9 luni 2009: -0,9 mil. lei) şi s-a datorat creşterii veniturilor din exploatare corelată cu o 

scădere a cheltuielilor din activitatea de bază. Profitul operaţional realizat în perioada 

ianuarie-septembrie 2010 este de 7,3 ori mai mare faţă de indicatorul bugetat pentru acelaşi 



 

interval. Marja operaţională (profit operaţional împărţit la cifra de afaceri) este de 19% la 30 

septembrie 2010. 

 
Rezultatul financiar a coborât în primele 9 luni la 5 mil. lei (9 luni 2009: 8,5 mil. lei) din 

cauza reducerii dobânzilor şi diminuării nivelului lichidităţilor totale ca urmare a distribuirii 

dividendelor din profitul pe 2009. Trendul descendent al ratei dobânzilor a influenţat, în 

mod direct, diminuarea veniturilor financiare. Rata medie a dobânzii pentru plasamentele 

efectuate a fost de 7,88 %. La 30 septembrie 2010 BVB avea lichidităţi totale de 64,5 mil.lei 

(9 luni 2009: 63.2 mil. lei) în condiţiile în care pe parcursul anului au fost plătite dividende 

către acţionari în sumă de 7,6 mil. lei. 

 

Ca efect al celor de mai sus profitul net a coborât cu 5,3%, până la 6,1 mil. lei (9 luni 2009: 

6,5 mil.lei). 

 

1. Extras din contul de profit şi pierdere 

 
 1-9.2009 

-mii lei - 
 

1-9.2010 
-mii lei - 

 

Evoluţie 

Cifra de afaceri neta 8.886 10.996 +23,7% 

Venituri din exploatare 8.896 11.105 +24,8% 

Cheltuieli de exploatare 9.878 9.004 -8,8% 

Rezultat din exploatare -981 2.101 n/a 

Rezultat financiar 8.531 5.012 -41,2% 

Profit net 6.518 6.171 -5,3% 

 

2. Rulaje totale pe segmentele BVB 

 

 
 

1-9.2009 
-mil. lei - 

 

1-9.2010 
-mil. lei - 

 
Evoluţie 

Acţiuni şi drepturi 4.103 5.287 +29% 

Obligaţiuni 669 2.374 +254% 

Piaţa futures 43 102 +137% 

Produse structurate - 13,5 n/a 

Total 4.815 7.777 +61% 
 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing şi Comunicare a 

Bursei de Valori Bucureşti: comunicare@bvb.ro. 

 

 


