
 

 

 

 

  

 

 

 

10 februarie 2011 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Bursa de Valori Bucureşti încheie anul 2010 cu profit 

operaţional şi cifră de afaceri în creştere 
 

 

 
 Bursa de Valori Bucureşti (BVB) reuşeşte să treacă în 2010 pe profit 

operaţional, de 0,3 mil. lei, la 31 decembrie 2010, conform datelor preliminate 

individuale, faţă de o pierdere operaţională de 1,5 mil. lei la 31 decembrie 2009 

 Cifra de afaceri a BVB a urcat cu 5,4% în 2010, până la 13 mil. lei  (2009: 

12,4 mil. lei) 

 Rezultatele preliminate din 2010 reflectă creşterea ușoară a încasărilor din  

activitatea de tranzacţionare, precum şi reducerea cheltuielilor de personal și 

funcționare 

 

 

“În contextul în care în anul 2010 au continuat să se manifeste condiţii dificile de piaţă, 

BVB a reuşit să elimine pierderile operaţionale înregistrate în anul 2009 şi să încheie 

ultimul an cu un rezultat din exploatare peste cel previzionat.” a declarat Stere Farmache, 

Preşedintele BVB. 

 

Valentin Ionescu, Director General BVB: “2010 a fost, cu siguranţă, marcat de aversiunea 

faţă de risc a investitorilor, pe seama incertitudinilor din planul macroeconomic intern. 

Reducerea rulajelor pe piaţa acţiunilor, în ultima jumătate a anului trecut, a determinat, per 

total, o creştere de doar 5,4% a cifrei de afaceri. La nivel operaţional am reuşit să reducem 

cu 13% costurile de personal şi cu 35% pe cele de funcţionare, cheltuielile operaţionale 

diminuându-se cu 7%. În 2011 ne propunem să continuăm politica prudentă de management 

al costurilor şi să diversificăm gama de instrumente disponibile la tranzacţionare. “ 

 

Cifra de afaceri a BVB a avansat cu 5,4% în intervalul ianuarie-decembrie 2010, faţă de 

acelaşi interval din 2009, datorită creşterii veniturilor din comisioanele de tranzacţionare (cu 

6%), a celor percepute emitenţilor (+24%) şi cele din servicii IT (+28%). Cheltuielile de 

exploatare s-au diminuat cu 7% în 2010, până la 12,9 mil. lei (2009: 12,4 mil. lei) datorită 

reducerii cheltuielilor cu cele mai mari ponderi în total, respectiv cele de personal şi  

 

 



 

 

funcţionare. 

 

Profitul operaţional preliminat al BVB a fost de 0,3 mil. lei la 31 decembrie 2010 (2009: -

1,5 mil. lei) şi s-a datorat creşterii veniturilor din exploatare şi a scăderii cheltuielilor din 

activitatea de bază. Profitul operaţional realizat în perioada ianuarie-decembrie 2010 

depăşeşte indicatorul bugetat.  

 

Rezultatul financiar a fost în 2010 de 6,2 mil. lei (2009: 11,1 mil. lei). Acesta a coborât  

anul trecut cu 44%, pentru prima dată din 2006, din cauza reducerii semnificative a 

dobânzilor şi a 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. La 31 decembrie 2010, BVB avea lichidităţi totale de 63,3 

mil.lei (2009: 64,6 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 32,5%, până la 5,7 mil. lei (2009: 8,3 

mil.lei). 

 

 

1. Extras din contul de profit şi pierdere 

-milioane lei - 

 

 2009      2010 Evoluţie 

Cifra de afaceri netă 12,38 13,06 +5,4% 

Venituri din exploatare 12,39 13,21 +6,6% 

Cheltuieli de exploatare 13,87 12,90 -7% 

Rezultat din exploatare -1,48 0,30 n/a 

Rezultat financiar 11,07 6,19 -44% 

Profit net 8,33 5,70 -32,5% 

 

 

 

2. Structura veniturilor 

-milioane lei - 

 
2010 

2010 

% din total 

Evoluţie 

2010/2009 

Tranzacţionare   10.17 77% +6% 

Diseminare de date 1.29 10% -5% 

Admitere şi menținere la 

tranzacționare 
1.02 8% +24% 

Servicii IT 0.41 3% +28% 

Participanţi, taxe anuale 0.15 1% -47% 

Alte venituri operaţionale 0.16 1% -12% 

Venituri operaţionale 13.21 100% +5% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Structura cheltuielilor 

-milioane lei - 

 2010 
2010 

% din total 

Evoluţie  

2010/2009 

Cheltuieli de personal 7.27 56% -13% 

Cheltuieli de funcţionare 1.41 11% -35% 

Alte cheltuieli operaţionale 1.45 11% +50% 

Depreciere, Amortizare şi TVA 1.14 9% -38% 

IT şi diseminare de date 0.86 7% +52% 

Marketing 0.76 6% +650% 

Cheltuieli operaţionale 12.90 100% -7% 

 

 

 

4. Extras din bilanţ 

 

           -milioane lei- 

Elemente de activ 31.12.2009 Preliminat 

31.12.2010 

Elemente de pasiv 31.12.2009 Preliminat 

31.12.2010 

Active imobilizate 25,3 25,4 

 

Capitaluri proprii 90,2 88,0 

Active circulante - 

total, din care: 

-casa, conturi la 

bănci şi  

alte investiţii 

financiare pe termen 

scurt 

 

66,9 

64,6 

 

 

64,6 

63,3 

 

Datorii - 

total, din care: 

 -sub 1 an 

-peste 1 an 

 

 

1,8 

1,7 

0,1 

 

1,5 

1,5 

0 

Cheltuieli în avans 0,3 0,1 Venituri în avans 0,5 0,6 

Total active 92,5 90,1 Total pasive 92,5 90,1 

 

 

Mai multe multe informaţii privind rezultatele financiare preliminate sunt disponibile pe 

site-ul BVB, în secţiunea dedicată Relaţiei cu Investitorii www.bvb.ro/investors.  De 

asemenea, ne puteţi contacta la adresa de e-mail ir@bvb.ro. 
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