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Anexe 

Situaþia activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii, Contul de profit ºi pierdere, Datele informative și Principalii 

indicatori financiari la 30 septembrie 2012 întocmite în conformitate cu Reglementãrile contabile conforme cu 

Directiva IV a Comunitãþilor Economice Europene aplicabile entitãþilor autorizate, reglementate ºi supravegheate 

de CNVM. 
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BVB ÎNCHEIE TRIMESTRUL 3 DIN 2012 CU O CIFRĂ DE AFACERI DE PESTE 4 MIL.LEI, 

ÎNTR-UN CONTEXT DE PIAŢĂ DIFICIL
1
 

 Cifra de afaceri
2
 a Bursei de Valori București SA (BVB) a fost de 4,03 mil.lei în trimestrul trei din 

2012, în scădere față de același trimestru din 2011 în contextul scăderii sezoniere a valorii 

tranzacționate pe piața de acțiuni și unități de fond din acest an. În trimestrul trei din 2011 cifra de 

afaceri a depășit valoarea de 6,00 mil.lei, veniturile mai mari au fost determinate de volatilitatatea 

ridicată datorată turbulențelor din zona euro. Piața produselor structurate a crescut cu 21% față de 

trimestrul trei din 2011, urmare a interesului ridicat al investitorilor pentru noile produse lansate. 

Venituri mai mari cu aproape 20% au fost obținute din activitatea de menținere la tranzacționare a 

emitenților.  

 În intervalul iulie-septembrie 2012 atenția managementului a fost îndreptată spre 

eficientizarea activității prin reducerea unor cheltuieli operaţionale pentru atenuarea efectelor 

restrângerii activității de tranzacționare pe anumite segmente, fără ca aceste măsuri să inducă 

riscuri operaționale. Cheltuielile operaționale au fost de 2,88 mil.lei în trimestrul trei din 2012, cu 17% 

mai mici faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Cele mai mari reduceri au fost obţinute la capitolul 

servicii prestate de terţi și cheltuieli de personal. Diminuarea cheltuielilor operaţionale a permis 

compensarea parţială a scăderii cifrei de afaceri şi înregistrarea de profit operaţional. 

 Profitul operațional obținut în trimestrul trei din 2012 a fost de 1,15 mil.lei faţă de 2,51 mil.lei 

în acelaşi interval al anului trecut, pe fondul reducerii valorii de tranzacționare. Marja profitului 

operațional a fost de 28% în trimestrul trei din 2012.3 

 Rezultatul din activitatea financiară a totalizat 0,98 mil.lei, influențat în principal de veniturile 

din dobânzi, în condiţiile în care la nivelul trimestrului moneda naţională a avut o depreciere 

moderată şi prin urmare au fost înregistrate venituri din diferenţe favorabile de curs valutar care au 

compensat cheltuielile înregistrate din diferenţe de curs valutar, aferente reevaluării disponibilităților 

în valută a BVB. Veniturile din dobânzi au fost inluențate și de scăderea disponibilităților BVB,  

urmare a achitării unor dividende record aferente profitului net realizat în 2011. 

 BVB a obţinut în trimestrul trei din 2012 un profit net de 1,80 mil.lei, determinat în proporție 

majoritară din activitatea operaţională.  
 BVB a încheiat primele 9 luni din 2012 cu un profit net de 9,44 mil.lei, în condițiile unei cifre de 

afaceri de aproape 14,00 mil.lei.  

 Indicele de referinţă, BET, care urmăreşte evoluţia celor mai tranzacţionate 10 acţiuni listate 

la BVB a înregistrat o creştere de 4% în trimestrul trei din 2012, faţă de o scădere de peste 21% în 

acelaşi interval al anului trecut, atunci când rating-ul suveran al Statelor Unite ale Americii a fost 

coborât pentru prima dată din 1941, de către agenția de evaluare Standard and Poor's, fapt ce a 

determinat un val de scăderi pe bursele din întreaga lume. De la începutul anului şi până la 30 

septembrie 2012 BET a înregistrat un avans de aproape 12%, depășind unele burse din regiune.  
                                                           
1 Datele financiare sunt neauditate și prezintă rezultatele individuale ale Bursei de Valori București S.A., întocmite în conformitate cu standardele românești de 
contabilitate (RAS); indicatorii financiari sunt exprimați în milioane lei și sunt rotunjiti la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici diferențe de 
reconciliere. 
2 Cifra de afaceri a BVB este formată, în principal, din comisioanele de tranzacționare a tuturor instrumentelor listate, din tarifele înregistrate din activitatea de listare a 
companiilor și instrumentelor pe diferite piețe și din vânzarea de date bursiere către diverși utilizatori. 
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PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI _________________________________________ 

Indicatori 

Trimestrul 3 Primele 9 luni 

01.07.2012 01.07.2011 
Variație 

01.01.2012 01.01.2011 
Variație 

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 

Contul de profit și pierdere individual 

Cifra de afaceri netă 
Mil. 
lei 

4,03 6,00 -33% 13,98 16,90 -17% 

Rezultat operațional 
Mil. 
lei 

1,15 2,51 -54% 4,80 6,77 -29% 

Rezultat financiar 
Mil.  

lei 
0,98 1,53 -35% 5,89 10,67 -45% 

Rezultat net 
Mil. 
lei 

1,80 3,31 -45% 9,44 15,81 -40% 

Bilanț individual (la 30 septembrie) 

Capital propriu 
Mil. 
lei 

95,03 98,46 -3% 95,03 98,46 -3% 

Total active 
Mil. 
lei 

99,67 101,77 -2% 99,67 101,77 -2% 

Indicatori de performanță 

Profit net pe acțiune lei 0,23 0,43 -45% 1,23 2,06 -40% 

Marja operațională % 28% 42% - 34% 40% - 

Marja netă de profit % 45% 55% - 67% 94% - 

Indicatori de piață 

Valoare tranzacții acțiuni și 

unități de fond 

(inclusiv tranzacții DEAL) 

Mil. 
lei 

1.760 2.960 -40% 5.834 8.764 -33% 

Prețul acțiunii BVB 

Preț de deschidere 

(preț închidere ziua 

anterioară) 

lei 
23,38 37,40 -37% 28,90 40,75 -29% 

Maxim 
(preț intraday ) 

lei 
25,02 40,30 -38% 36,00 46,00 -22% 

Minim 
(preț intraday) 

lei 
22,40 25,22 -11% 22,40 25,22 -11% 

Preț închidere 

(la 30 Septembrie) 
lei 

23,40 28,30 -17% 23,40 28,30 -17% 

Rulaje acțiunea BVB  

(inclusiv tranzacții DEAL) 
Mil. 
lei 

5,79 28,98 -80% 52,14 119,07 -56% 

Medie zilnică 
tranzacționare acțiunea 

BVB  
(inclusiv tranzacții DEAL) 

Mil. 
lei 

0,09 0,45 -80% 0,28 0,63 -56% 

 

 

 



BURSA DE VALORI BUCUREªTI 
 

5 / RAPORT TRIMESTRIAL AL SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA LA 30 SEPTEMBRIE 2012 

 

INFORMAȚII DESPRE COMPANIE_________________________________________ 

Denumirea juridică: SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA 

Domeniul de activitate: Administrarea piețelor financiare 

Cod CAEN: 6611 

Cod fiscal / CUI: 17777754 

Cod Registrul Comertului: J40/12328/2005 

Adresa: 
B-dul Carol I nr. 34-36, Etaj 13-14, 

sector 2, București 

Simbol BVB 

ISIN ROBVBAACNOR0 

 

Bursa de Valori București a fost înfiinţată în baza Deciziei CNVM nr. 20/1995. BVB a fost constituită ca o 

instituţie de utilitate publică, non-profit, iar în 2005 a devenit societate pe acțiuni. Acțiunile bursei au fost 

admise la tranzacționare pe piața principală a BVB pe 8 iunie 2010. Domeniul principal de activitate al 
Companiei este administrarea piețelor financiare. BVB este cel mai mare operator de piață din România și 

este o bursa de talie medie în regiune. 

Bursa de Valori Bucureºti administreazã mai multe pieþe, printre care: 

 piața reglementată la vedere pe care 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;  organisme de plasament colectiv: 
acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv; produse structurate;  

 piața reglementată la termen pe care se tranzacționează contracte futures pe acțiuni, indici, 
mărfuri și curs valutar; 

 sistemul alternativ de tranzactionare, ATS pe care se tranzacționează acțiuni străine listate pe o 
altă piață şi unde se intenţionează listarea valorilor mobiliare emise de societăţi româneşti 

neeligibile pentru piaţa reglementată (ex. IMM-uri, start-up-uri, societăţi de pe RASDAQ şi 
“unlisted”); 

 piața RASDAQ pe care se tranzacționează acțiuni și drepturi emise de entități din România, 
majoritatea provenind din programul de privatizare în masă. 

Veniturile operaționale ale BVB sunt realizate, în principal, din activitatea de tranzacționare a tuturor 
instrumentelor listate, din activitatea de listare a companiilor și instrumentelor pe diferite piețe și din 

vânzarea de date bursiere către diverși utilizatori. 

 

BVB este inclusă în indicele FTSE Mondo Visione Exchanges, din data de 9 noiembrie 2010, în indicele BET, 

din data de 21 martie 2011, din 17 iunie 2011 în indicele Dow Jones Global Exchanges și începând cu 19 

septembrie 2011 face parte din structura indicelui ROTX.  
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EVENIMENTE SEMNIFICATIVE ÎN AL TREILEA TRIMESTRU DIN 2012                                     _ 

13 iulie 2012 – Primele certificate cu activ suport contractul futures E-mini S&P 500 emise de Erste Group 

Bank AG au început tranzacţionarea pe BVB în cadrul Sectorului Produse Structurate - Categoria Certificate.  

18 iulie 2012 - Consiliul Bursei l-a desemnat pe domnul Victor Cionga în poziția de Director General al 

Bursei de Valori București, în urma unui proces de selecție complex și riguros, validarea în calitate de 

Conducător BVB realizându-se pe data de 7 septembrie 2012 de către CNVM.  

25 iulie 2012 - O nouă emisiune de tip benchmark a Ministerului Finanţelor Publice a început 

tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de credit – Categoria titluri de stat. 

10 august 2012 - Membri ai Consiliului Bursei s-au întâlnit cu reprezentanţii misiunii Fondului Monetar 

Internaţional şi ai Comisiei Europene, aflaţi în vizită de lucru la Bucureşti. Temele de discuţie au vizat 

strategia de dezvoltare a pieţei de capital româneşti şi măsuri de susţinere a programului de privatizare al 

Statului. 

22 august 2012 - 5 noi companii străine au început tranzacţionarea pe sistemul alternativ de 

tranzacţionare ATS al BVB, secţiunea Internaţională. Cele 5 companii au fost: Siemens AG, Allianz SE, 

Deutsche Bank AG, Bayerische Motoren Werke AG şi OMV AG. 

29 august 2012 – S-a lansat primul ETF de pe piaţa de capital din România, emis de SAI Vanguard Asset 

Management SA. ETF BET Tradeville reprezintă primul ETF listat în cadrul Bursei de Valori Bucureşti şi 

urmăreşte structura indicelui BET. Tranzacţionarea titlurilor ETF BET Tradeville în cadrul BVB beneficiază 

de serviciile Market Maker-ului SSIF Tradeville. 

În trimestrul trei, 31 noi emisiuni de certificate ale Erste Bank şi 2 noi emisiuni de certificate ale SSIF 

Broker au început tranzacționarea la Bursa de Valori Bucureşti în cadrul Sectorului Produse Structurate - 

Categoria Certificate. Acestea au activ suport acțiuni, indici și mărfuri. 
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ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ  A  BVB
4
__________________________________ 

   

   

    

     
                                                           
4
 Sursa graficelor: BVB. Valoarea tranzacționată este prezentată utilizând principiul ”single counted”  și include tranzacțiile DEAL 
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ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE___________ _____________________________ 

Raportările financiare prezentate sunt realizate în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS) și 

conforme reglementărilor CNVM. Aceste raportări financiare individuale nu au fost întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Rezultatele financiare la 30 septembrie 2012 nu sunt 

auditate. 

Rezultatele operaționale în trimestrul trei din 2012 
 
Indicii bursieri au traversat o perioadă de revenire în trimestrul al treilea din 2012, pe fondul clarificării 

temporare a situației Greciei și a măsurilor anunțate de Banca Centrală Europeană. Întârzierea revenirii 

economice, cel puțin pe plan European, a rămas una dintre principalele îngrijorări ale investitorilor.  
 

În România, lunile iulie și august au fost marcate de derularea unui referendum național privind demiterea 

președintelui României și ulterior invalidarea referendumului de către Curtea Constituțională. Vizita FMI din 
prima parte a lunii august a determinat asumarea unor angajamente pentru 30 septembrie, angajamente 

care făceau referire inclusiv la programul de privatizare al statului. Pe de altă parte, Institutul Național de 

Statistică a comunicat datele finale cu privire la evoluţia economiei în trimestrul al doilea. Economia 

românească a ieşit din a doua recesiune din ultimii 4 ani, PIB-ul consemnând un avans de 0,5% în 
trimestrul doi din 2012 față de primul trimestru din 2012.  

 

La BVB, valoarea de tranzacționare pe piața de acțiuni și unități de fond (inclusiv tranzacțiile DEAL) a fost în 
trimestrul trei de 1.760 mil.lei, similar trimestrului doi din 2012 și în scădere cu 40% față de valoarea de 

2.960 mil. lei a trimestrului trei din 2011. Tendința de scădere a valorii de tranzacționare pe piața de acțiuni 

și unități de fond a BVB a fost înregistrată și în cazul burselor mai mari din regiune.  
 

Piața produselor structurate a înregistrat valori ridicate de tranzacționare în intervalul iulie-septembrie 

2012, ca urmare a menținerii interesului investitorilor pentru acest tip de instrumente, dublat de lansarea 

mai multor produse noi. Valoarea tranzacțiilor pe piața produselor structurate a fost de 155 mil. lei în 
trimestrul trei, cu 21% mai mare față de același interval din 2011. 

  

În contextul scăderii valorii tranzacționate pe piața de acțiuni, cu cea mai mare pondere în total, cifra de 
afaceri a BVB în trimestrul trei din 2012 a fost de 4,03 mil. lei, nivel cu 33% mai mic față de trimestrul trei 

din 2011. Scăderea veniturilor din tranzacționare a fost compensată parțial prin creșteri ale veniturilor din 

activitatea de menținere a emitenților la tranzacționare.  
 

În intervalul iulie – septembrie  2012 cheltuielile operaționale au coborât cu 17%, până la 2,88 mil.lei. 

Reduceri au fost obținute pe majoritatea categoriilor de cheltuieli, cele mai importante fiind la capitolul 

servicii prestate de terţi, cheltuieli de personal și ajustarea valorii privind imobilizările corporale și 

necorporale.  

 

Astfel, în trimestrul trei din 2012 profitul operațional a coborât cu 54% față de aceeași perioadă a anului 

trecut și a fost de 1,15 mil.lei.  
 

Rezultatul financiar obținut în trimestrul trei a fost de 0,98 mil. lei, în scădere cu 35% față de același 

interval al anului trecut, în principal susținut de veniturile din dobânzi, în condiţiile în care la nivelul 
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trimestrului 3 din 2012 moneda naţională a avut o depreciere moderată și nu a influențat rezultatul 

financiar în mod semnificativ în comparație cu același trimestru din 2011 când a fost înregistrată o 

depreciere mai mare a monedei naționale față de principalele monede străine. Veniturile din dobânzi au 
fost inluențate și de scăderea disponibilităților BVB, urmare a achitării unor dividende record aferente 

profitului net realizat în 2011. 

 

        
 

 

BVB a realizat un profit net de 1,80 mil. lei în trimestrul trei din 2012, cu 45% mai mic față de aceeași 

perioadă din 2011, profitul net fiind susținut în principal de activitatea operațională.  

 
Rezultatele activității în primele 9 luni din 2012  

Evenimentele majore din plan extern au impactat și piețele de capital, inclusiv piața de capital locală, 
influențată și de situația politică internă destul de schimbătoare, fapt ce a alimentat aversiunea la risc a 

investitorilor. Deși statul a reluat procesul de privatizare în luna martie 2012, oferind spre vânzare 15% din 

Transelectrica, oferta Transgaz a fost amânată, iar agendele de privatizări sunt în curs de finalizare pentru 
Romgaz și Nuclearelectrica. Încă de la finalul lunii iunie Guvernul a extins cu un an, până la 31 decembrie 

2013, termenul până la care o serie de companii de stat vor fi privatizate prin intermediul Bursei de Valori 

București.  
 

În lipsa unor noi privatizări și în contextul evoluțiilor de pe plan european și local, la nivelul pieței de acțiuni 

și unități de fond (inclusiv tranzacțiile DEAL) a BVB s-au înregistrat tranzacții în valoare de 5.834 mil. lei, cu 

33% mai mici față de valoarea de 8.764 mil.lei înregistrată în primele 9 luni din 2011, atunci când a avut 
loc listarea Fondului Proprietatea, iar interesul pentru aceste acțiuni a determinat ca primul trimestru din 

2011 să fie cel mai bun din 2008 până în prezent.  

 
Piața produselor structurate s-a dublat în primele 9 luni din acest an. Valoarea tranzacționată pe acest 

segment a totalizat 535 mil. lei în intervalul ianuarie-septembrie 2012, față de 248 mil.lei în același interval 

al anului trecut. Volumul de instrumente schimbat în piață în primele 9 luni din 2012 a fost de peste 26 
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milioane de unități, depășind de două ori indicatorul înregistrat pe tot parcursul anului trecut, pe fondul 

completării ofertei de produse structurate și a extinderii programului de tranzacționare de la ora 16:45 la 

18:30 din 16 ianuarie 2012.   
 

Veniturile din tranzacționare, inclusiv oferte publice, au fost de 11,51 mil. lei în primele 9 luni din 2012, cu 

22% mai mici față de aceeași perioadă din 2011.  
 

Din activitatea de admitere și menținere la tranzacționare au fost obținute venituri de 1,03 mil.lei, cu 25% 

mai mari față de aceeași perioadă din 2011, ca urmare a creșterii numărului de companii care plătesc 
tariful de menținere la tranzacționare, precum și a creșterii prețului unor acțiuni ale companiilor listate, 

fapt care a determinat un nivel mai mare al tarifului de menținere pentru acele companii.  

 

Pe segmentul de vânzare de date, veniturile înregistrate au fost de 1,01 mil.lei, în creștere cu 16% față de 
primele 9 luni din 2011. Pentru veniturile aferente unor contracte de diseminare de date, de la începutul 

anului 2012 a fost modificată politica de înregistrare, prin estimarea lunară a acestor venituri, conform 

contabilității de angajament.  
 

Astfel, în intervalul ianuarie-septembrie 2012 cifra de afaceri a BVB a totalizat 13,98 mil.lei, cu aproape 

17% mai mică față de același interval al anului trecut.  

Contul de profit și pierdere  

(mil.lei) 
T3.2012 T3.2011 9L.2012 9L.2011 

Cifra de afaceri 4,03 6,00 13,98 16,90 

Cheltuieli din exploatare, total din care: 2,88 3,49 9,18 10,13 

-Cheltuieli de personal 1,59 1,67 4,73 4,84 

Rezultat operațional 1,15 2,51 4,80 6,77 

Rezultat financiar 0,98 1,53 5,89 10,67 

Rezultat brut 2,13 4,04 10,69 17,44 

Rezultat net 1,80 3,31 9,44 15,81 

Rezultat net pe acțiune(lei) 0,23 0,43 1,23 2,06 

 

Cheltuielile de exploatare au fost de 9,18 mil. lei până la 30 septembrie 2012, cu 9% mai mici față de 

primele 9 luni din 2011. Scăderea față de anul trecut se datorează, în principal, înregistrării unor cheltuieli 

mai mici aferente salariilor personalului, reducerea nivelului activităților de promovare și cele aferente 

ajustărilor de valoare privind imobilizările corporale și necorporale. Diminuări au fost obținute și pe alte 
categorii de cheltuieli cu excepția cheltuielilor pentru dezvoltarea unor segmente de piață, celor aferente 

TVA determinate de diminuarea cotei TVA cu drept de deducere pentru anul 2012 și a altor cheltuieli 

exprimate în euro, urmare a creșterii cursului EUR/RON.  

 

Rezultatul operaţional al BVB a fost profit de 4,80 mil. lei la 30 septembrie 2012, în scădere cu 29% față 

de primele 9 luni din 2011 care au fost influențate de o activitate de tranzacționare excepțională, urmare a 
listării Fondului Proprietatea. 

  

Rezultatul financiar realizat în primele 9 luni din 2012 a fost de 5,89 mil.lei, cu aproape 45% mai mic față 

de același interval al anului trecut, în principal ca urmare a unor dividende mai mici înregistrate de la 

Depozitarul Central (1,88 mil.lei în 2012 față de 8,20 mil.lei în 2011). Dividendele din 2011de la Depozitarul 
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Central au inclus un dividend excepțional aferent anului 2007 și un dividend aferent unui an 2010 cu 

rezultate bune influențate de transferurile cu acțiunile Fondului Proprietatea. Venituri financiare mai mari 

au fost înregistrate din diferențe de curs valutar aferente reevaluării investițiilor financiare pe termen scurt 
în valută și a lichidităților în valută, ca urmare a deprecierii monedei naționale față de EURO și USD. 

Veniturile din dobânzi au urcat ușor, în ciuda scăderii disponibilităților plasate, urmare a achitării unor 

dividende record aferente profitului net realizat în 2011.  
 

Astfel, profitul net al BVB a fost de 9,44 mil. lei, cu 40% mai mic față de primele 9 luni din 2011. Profitul 

net pe acțiune a fost de 1,23 lei pe titlu. 

 

Poziția financiară la 30 septembrie 2012 
 

Activele nete  

 

La 30 septembrie 2012, activele totale ale BVB erau de 99,67 mil.lei (1 ianuarie 2012: 106,23 mil.lei) din 

care: active imobilizate, în valoare de 28,74 mil. lei (1 ianuarie 2012: 28,67 mil.lei), și active circulante, în 
valoare de 70,88 mil.lei (1 ianuarie 2012: 77,47 mil.lei). În structura activelor imobilizate, au fost 

înregistrate creșteri la nivelul activelor necorporale și corporale ca urmare a achizițiilor conform planului 

de investiții aprobat și a schimbării politicii contabile privind înregistrarea licențelor software, prin 
înregistrarea lor la active necorporale. 

 
Elemente de active  

(mil.lei) 
30.09.2012 01.01.2012 

Elemente de pasiv 

(mil.lei) 
30.09.2012 01.01.2012 

Active imobilizate 28,74 28,67 Capitaluri proprii 95,03 102,03 

Active circulante - total, din 

care: 

-casa, conturi la bănci și 

alte investiții financiare pe 

termen scurt 

70,88 

 

64,26 

77,47 

 

73,80 

Datorii - total, 

din care: 

-sub 1 an 

-peste 1 an 

 

4,01 

4,01 

0 

2,60 

2,60 

0 

Cheltuieli în avans 0,05 0,09 
Provizioane 0 0,86 

Venituri în avans 0,63 0,74 

Total active 99,67 106,23 Total pasive 99,67 106,23 

 
Datoriile BVB la 30 septembrie 2012 includeau doar datorii pe termen de sub 1 an și sunt în valoare de 4,01 

mil.lei (1 ianuarie 2012: 2,60 mil.lei), creșterea înregistrată reflectând, în special, obligațiile către acționari 

constând în dividende în curs de distribuire și obligații către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale 

neajunse la scadență. 
 

Lichiditățile BVB au scăzut la 64,26 mil.lei (1 ianuarie 2012: 73,80 mil.lei), în contextul în care au fost 

achitate către acționari, până la 30 septembrie 2012, dividende aferente anului 2011 în sumă de 13,07 mil. 
lei și dividende aferente anilor precedenți în suma de 0,25 mil. lei.  
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Așteptări privind ultimul trimestru din 2012 
 

În contextul alegerilor Parlamentare de la începutul lunii decembrie starea de expectativă a investitorilor va 

continua, conform analiștilor, până la formarea unui nou Guvern, investitorii fiind mai activi în general în 

medii investiționale cu o stabilitate ridicată.  
 

Scăderea valorii de tranzacționare pe piața de acțiuni a avut un ritm mai accentuat în ultimele luni, iar 

amânarea ofertelor publice programate pentru 2012 și incluse în bugetul BVB pe 2012 vor determina 

înregistrarea unor rezultate operaționale sub indicatorii bugetați pentru acest an.  
 

În acest context, managementul BVB a implementat un program de reducere pentru unele categorii de 

cheltuieli, fără a induce riscuri operaționale, în paralel cu noi activități de promovare și dezvoltare a pieței 
și modificarea structurii organizatorice a BVB, activități pentru care estimăm creșteri ale cheltuielilor 

operaționale în trimestrul patru din 2012. 
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Situaþia activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii  
Formularul 10  
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

 

Indicator(lei) 

Nr. 

rd 

 

Sold la 

30.09.2012 01.01.2012 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

Imobilizări necorporale    

3. Brevete, licențe, alte imobilizări necorporale 

 (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) 
3 164.274 20.600 

Total imobilizări necorporale (rd. 01 la 05) 6 164.274 20.600 

Imobilizări corporale  

1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 7 0 0 

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 214-2814-2914) 8 384.524  320.891  

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914) 9 549.729  245.864  

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931) 10 0  475.000  

Total imobilizări corporale (rd. 07 la 10): 11 934.253 1.041.755  

Imobilizări financiare  

1. Acțiuni deținute la entități afiliate(ct. 261-2961) 12 26.572.947 26.572.947 

5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări  

(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) 
16 1.072.762 1.033.472 

6.Alte creanțe (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 1.435 - 

Total imobilizări financiare (rd. 12 la 17)  18 27.647.144 27.606.419 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 

(rd. 06+11+18)  
19 28.745.671 28.668.774 

B. ACTIVE CIRCULANTE  

Stocuri  

1. Materiale consumabile 

(ct.302+303+/-308+351-392-395) 
20 35 11.329 

Total stocuri (rd. 20 la 22): 23 35 11.329 

Creanțe  

1. Creanțe comerciale 

(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491) 
24 1.864.261 1.495.902 

2. Sume de încasat de la entitățile affiliate (ct. 4511+4518-4951)                               25 1.883.520 0 

4. Alte creanțe 

(ct. 425+ 4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 

447+4482+4582+461+473-496+5187) 

27 2.868.231 2.152.054 

Total creanțe (rd. 24 la 28): 29 6.616.012 3.647.956 

Investiții financiare pe termen scurt  

2. Alte investiții finaciare pe termen scurt 

(ct. 5031+ 5032+505+5061+5062+5071+ 5072+5081+5082 +...+5113+ 5114) 
31 63.518.884 73.251.807 

Total investiții financiare pe termen scurt (rd. 30 la 31)  32 63.518.884 73.251.807 

IV.Casa și conturi la bănci 

(ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+ 5314+5321+5322+ 5323+...+542) 
33 742.322 554.128 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33) 34 70.877.253 77.465.220 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35 56.684 89.522 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN   

3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419) 38 131.836 137.123 

4. Datorii comerciale(ct.401+404+408) 39 397.342 667.772 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale 

(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197) 
43 3.478.546 1.793.810 
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Indicator(lei) 

Nr. 

rd 

 

Sold la 

30.09.2012 01.01.2012 

Total datorii ce trebuie plătite 

 într-o perioadă de până la un an (rd. 36 la 43)  
44 4.007.724 2.598.705 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  

(rd. 34+35-44-60.2) 
45 66.292.488 74.218.499 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1) 46 95.038.159 102.887.273 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN:  

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale 54 0 0 

Total datorii ce trebuie plătite  într-o perioadă mai mare de un an (rd. 47 la 54) 55 0 0 

H. PROVIZIOANE  

1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515) 56 5.272 856.265 

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56+57+58) : 59 5.272 856.265 

I. VENITURI ÎN AVANS 

(rd. 60.1 + 60.2+60.3): 
60 633.725 737.538 

2. Venituri întregistrate în avans (ct. 472) 60.2 633.725 737.538 

J. CAPITAL ȘI REZERVE  

Capital (rd 62 + 63) din care: 61 76.741.980 76.741.980 

- capital subscris vărsat (ct. 1012)             63 76.741.980 76.741.980 

Prime de capital (ct. 104) 64 8 8 

IV. Rezerve (rd. 68 la 73-74) 67 8.853.232 8.852.995 

1. Rezerve legale (ct.1061) 68 4.941.710 4.941.710 

2. Rezerve constituite din valoarea titlurilor acțiunilor dobândite cu titlu gratuit 

(ct. 1065*) 
70 2.413.197 2.413.197 

3. Rezerve reprezentând surplus  

realizat din rezerve de reevaluare  (ct.1067 ) 
72 57.109 57.109 

4. Alte rezerve (ct.1068) 73 1.441.216 1.440.979 

Rezultatul reportat  

Profit - Sold Creditor 77 0 0 

Pierdere - Sold Debitor/ Debit balance 78 0 0 

Rezultatul exercițiului financiar  

Profit (ct. 121) - Sold C 79 9.437.663 16.966.325 

Pierdere (ct. 121) -Sold D 80   

Repartizarea profitului 

(ct. 129) 
81 0 530.300 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 

(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) 
82 95.032.883 102.031.008 
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Contul de profit și pierdere 
Formularul 20  
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

 

Indicator (lei) 
Nr. 

rd. 

 

Trimestrul 3 Primele 9 luni 

01.07.2012 01.07.2011 01.01.2012 01.01.2011 

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 

1. Cifra de afaceri netă 1  4.025.798 6.001.676 13.977.465 16.897.223 

4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) 7 3 1.074 712 3.377 

Venituri din exploatare – TOTAL (rd. 01+04-05+06+07) 8 4.025.801 6.002.750 13.978.177 16.900.600 

5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară  

(rd. 10 la 12) 
9 62.587 74.468 182.427 265.010 

Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602-7412) 10 21.052 33.463 81.079 163.511 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) 11 7.138 12.194 16.617 27.567 

Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 

(ct. 605-7413) 
12 34.397 28.811 84.731 73.932 

6. Cheltuieli cu personalul (rd 14+15) 13 1.588.462 1.672.045 4.726.012 4.841.726 

Salarii (ct. 641+642-7414) 14 1.221.073 1.307.864 3.549.519 3.776.437 

Cheltuieli cu asigurări și protecția socială (ct. 645-7415) 15 367.389 364.180 1.176.493 1.065.289 

7a. Ajustarea de valoare privind imobilizările corporale și 

necorporale (rd. 17-18) 
16 168.571 338.576 417.438 672.297 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)                    17 168.571 338.576 417.438 672.297 

7b. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21) 19 -413 -2.841 -647 -2.210 

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)                     20 0 0 0 1.598 

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 21 413 2.841 647 3.808 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) 22 1.141.867 1.411.026 4.703.770 4.352.550 

a) Cheltuieli privind prestațiile externe 

(ct. 611+612+613+614+ 

621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 

23 990.512 1.110.732 3.995.278 3.332.768 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 

(ct. 635) 
24 151.339 104.174 683.009 463.662 

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 

658) 
25 16 196.120 25.483 556.120 

d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)      26 -80.391 0 -850.993 0 

d.1) Cheltuieli (ct. 6812) 27 0 0 0 0 

d.2) Venituri (ct. 7812) 28 80.391 0 850.993 0 

Cheltuieli din exploatare – TOTAL 

(rd. 09+13+16+19+22+26) 
29 2.880.683 3.493.274 9.178.007 10.129.373 

Rezultat din exploatare      

- Profit (rd. 08-29) 30 1.145.118 2.509.476 4.800.170 6.771.227 

- Pierdere (rd. 29-08) 31     

Venituri financiare      

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613) 32 0 0 0 234 

10. Venituri din alte investiții financiare (ct. 7611+7612) 34 19.238 7.192 1.909.153 8.218.800 

- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate 

(ct. 7611)                    
35 0 0 1.883.520 8.200.000 

11. Venituri din dobânzi (ct. 766) 36 848.972 765.486 2.889.197 2.651.478 

12. Alte venituri financiare  38 1.102.446 1.054.233 2.311.971 2.158.025 
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Indicator (lei) 
Nr. 

rd. 

 

Trimestrul 3 Primele 9 luni 

01.07.2012 01.07.2011 01.01.2012 01.01.2011 

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 

(ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768) 

Venituri financiare – TOTAL 

(rd. 32+34+36+38) 
39 1.960.656 1.826.911 7.110.321 13.028.537 

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și 

investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41-42) 
40 -1.538 90.297 -39.290 68.122 

Cheltuieli (ct. 686) 41 36.646 117.736 142.654 224.596 

Venituri (ct. 786) 42 38.184 27.439 181.944 156.474 

13. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 45 977.379 208.964 1.258.880 2.292.420 

Cheltuieli financiare – TOTAL (rd. 40+43+45) 46 975.841 299.261 1.219.590 2.360.542 

 Rezultat financiar      

- Profit (rd. 39-46) 47 984.815 1.527.650 5.890.731 10.667.995 

- Pierdere (rd. 46-39) 48     

14. Rezultatul curent       

- Profit (rd. 08+39-29-46) 49 2.129.933 4.037.126 10.690.901 17.439.222 

- Pierdere (rd. 29+46-08-39) 50     

Venituri totale (rd. 08+39+51) 55 5.986.457 7.829.661 21.088.498 29.929.137 

Cheltuieli totale (rd. 29+46+52)  56 3.856.524 3.792.535 10.397.597 12.489.915 

Rezultatul brut      

- Profit (rd. 55-56) 57 2.129.933 4.037.126 10.690.901 17.439.222 

- Pierdere (rd. 56-55) 58     

18. Impozitul pe profit 59 328.031 722.862 1.253.238 1.626.975 

Rezultatul exercițiului financiar      

- Profit (rd. 57-59-60) 61 1.801.902 3.314.264 9.437.663 15.812.247 

- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57) 62     
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Date informative 
Formularul 30 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

 

Indicator 
Nr. 

rd.  
30.09.2012 30.09.2011 

III. Număr mediu de salariați 23 52 56 

Număr efectiv de salariați la sfârșitul perioadei (30 septembrie) 24 56 59 

 

Indicator (lei) 
Nr. 

rd.  

Sume 

(lei) 

V. Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 48 85.383 

 

VIII. Alte informații (lei) 
Nr. 

rd.  
30.09.2012 30.09.2011 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd.59+68),din care: 58 28.040.475 25.627.277 

Acțiuni deținute la entități afiliate, interese de participație, alte titluri imobilizate și 

obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd.60 la 67), din care: 
59 28.040.475 25.627.277 

-acțiuni necotate emise de rezidenți 61 26.782.197 24.368.999 

-acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 66 1.258.278 1.258.278 

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate,  

în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care: 
71 1.958.397 1.943.644 

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, 

în sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418) 
72 152.992 0 

-creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+din ct. 413)         73 94.135 159.573 

Creanțe în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282) 74 0 0 

Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  

(ct. 431+437+…+447+4482) (rd.76 la 80), din care: 
75 599.813 0 

-creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382) 76 25.918 0 

-creanțe fiscal în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446) 77 573.895 0 

Creanțe în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 81 1.883.520 4.321.790 

Alte creanțe (ct. 452+456+4582+461+471+473), (rd. 84+85), din care: 83 2.327.459 930.504 

- alte creanțe în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât instituții 
publice (din ct. 461+471+473) 

85 2.327.459 930.504 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 86 1.178.418 282.870 

- de la nerezidenți 87 0 0 

Investiții pe termen scurt, în sume brute  

(ct. 501+503+ 505+506+507+din ct.508) (rd.89 la 97), din care: 
88 63.518.884 64.712.152 

-depozite bancare pe termen scurt 97 63.518.884 64.712.152 

Casa în lei și în valută (rd.100+101), din care: 99 7.281 1.804 

-în lei (ct. 5311) 100 3.718 1.446 

-în valută (ct. 5314) 101 3.563 358 

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103+105), din care: 102 734.271 4.214.348 

-în lei (ct. 5121) 103 576.415 4.002.578 

-în valută (ct. 5124) 105 157.856 211.770 

Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+141+142+145+ 

146+148+154+155+156+161), din care: 
110 4.637.449 3.305.504 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute 146 529.178 277.335 
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VIII. Alte informații (lei) 
Nr. 

rd.  
30.09.2012 30.09.2011 

(ct.401+403+404+405+408+419), din care: 

-datorii comerciale externe, avansuri de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume 

brute (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419) 
147 172.143 0 

Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281) 148 193.658 970 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  

(ct.431+437+…+4481), (rd. 150 la 153), din care: 
149 863.671 1.107.326 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)   150 187.987 148.672 

- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)         151 675.684 958.654 

Alte datorii  (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509),  

(rd. 157 la 116), din care: 
156 3.050.942 1.919.873 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind 

capitalul, decontări din operațiuni în participațiune (ct. 452+456+457+4581) 
157 1.166.124 233.067 

-alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât instituții publice 

(din ct.462+din ct.472+din ct.473) 
158 1.884.818 1.686.806 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.163 la 166), din care: 162 76.741.980 76.741.980 

-acțiuni cotate 163 76.741.980 76.741.980 

Brevete și licențe 167 367.770 46.412 

 

IX. Informații privind cheltuielile (lei) 
Nr. 

rd.  
30.09.2012 30.09.2011 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 168 894.960 391.080 

 

ADMINISTRATOR,                                     ÎNTOCMIT, 

LUCIAN-CLAUDIU ANGHEL                        VIRGIL ADRIAN STROIA 

PREȘEDINTE                                                 DIRECTOR FINANCIAR 

 

DIRECTOR GENERAL, 

VICTOR CIONGA 
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INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2012 
Indicator Formula de calcul Valoare  

In
d
ic

at
or

i d
e 

lic
hi

di
ta

te
 Lichiditate curentă Active curente / Datorii curente 17,68 ori 

Lichiditate imediată 
(Active curente - stocuri) / Datorii 

curente 
17,68 ori 

Gradul de îndatorare 
(Capital imprumutat/Capital 

propriu)*100 

BVB nu are  

contractate credite 

In
d
ic

at
or

ii 
de

 a
ct

iv
it
at

e 

Viteza de rotație  

a debitelor-clienți  

(Sold mediu clienți / Cifra de 

afaceri)*270 zile 
33 zile 

Durata medie de plată  

a datoriilor comerciale 

(Sold mediu furnizori/Cifra de 

afaceri)*270 zile 
10 zile 

Viteza de rotație 

 a activelor imobilizate  
Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,48 ori 

Viteza de rotație  

a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total active 0,14 ori 

Levier financiar Datorii totale/Capital propriu 0,04 ori 

In
d
ic

at
or

i d
e 

 p
ro

fi
ta

b
ili

ta
te

 Marja operațională 
Profit operațional / Cifra de 

afaceri*100 
34,4 % 

Marja EBITDA EBITDA / Cifra de afaceri*100 37,3 % 

Marja netă de profit Profit net / Cifra de afaceri*100 67,5 % 

Rata de profitabilitate  

a capitalurilor proprii (ROE) 
Rezultat net / Capitaluri proprii*100 9,9 % 

Rata de profitabilitate  

a activelor (ROA) 
Rezultat net/Active totale*100 9,5 % 

In
d
ic

at
or

i d
e 

p
ia

ță
 Câștig pe acțiune Rezultat net/Nr.acțiuni 1,23 lei 

Capitalizarea bursieră Preț de piață * Nr.acțiuni 179.576.233 lei 

Valoarea contabilă a  

capitalului propriu pe acțiune 
Capitaluri proprii/Nr.acțiuni 12,38 lei/acțiune 

 

ADMINISTRATOR,                                     ÎNTOCMIT, 

LUCIAN-CLAUDIU ANGHEL                        VIRGIL ADRIAN STROIA 

PREȘEDINTE                                                 DIRECTOR FINANCIAR 

 

DIRECTOR GENERAL, 

VICTOR CIONGA 
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Contact 

Relația cu investitorii  

Tel: (+40)(21) 307 95 00  

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

E-mail: ir@bvb.ro 

Conferințele telefonice ale BVB privind rezultatele financiare, în direct și înregistrate la http://bvb.ro/investors/ 

Următoarea raportare financiară va avea loc în februarie 2013. 
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