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Indicator BVB

ISIN ROBVBAACNOR0

Reuters ROBVB.BX

Bloomberg BVB.RO

Bloomberg BBGID BBG000BBWMN3

Prețul acțiunii (15 februarie 2017) 6.6 EUR /29.7 RON 

Capitalizare de piață (15 februarie 2017) 51 mil EUR / 228 mil. RON

Nr. de acțiuni emise 7,674,198

VMZ 12 luni (15 februarie 2017) 0.04 mil. RON

P/E (preț la 15 februarie 2017, 12 luni EPS) 29x***

P/VC (preț la 15 feb. 2017) 2.3x***

Rotația valorii de tranzacționare (2016)* 5%

Indicator de lichiditate (2016)** 5%

29.7

Dividend 2015: 0.87lei/acțiune

Ex-data: 16 Mai

27.4
27.0

21.0
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Bursa de Valori București – BVB
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Analize financiare

Analist Preț țintă 12 luni

(Recomandare)
Data ultimului raport

(Companie)

Mihaela Podgorski

(Swiss Capital)

30.15 

(Cumpără)
24-Aug-16

Cătălin Diaconu

(Raiffeisen Bank)

30.4 

(Menține)
12-Mai-16

Raluca Negoescu

(Alpha Bank)
28.0 

(Menține)
10-Mai-16

Lucian Albulescu

(Wood&Co)

40.41 

(Cumpără)
22-Oct-15

100% free-float, listată din anul 2010

20% prag de deținere

majoritar acționari instituționali

Principalii acționari BVB: NN Group N.V. – 8.67%, 

SIF Transilvania – 8.58%, BERD– 5.12%, 

SIF Moldova – 5.00%, SIF Oltenia – 5.00%, 

SIF Muntenia – 4.32%

• valoare tranzacționată ÷ media capitalizării ** nr acțiuni tranzacționate ÷ nr acțiuni emise

• *** P/E si P/VC sunt calculate pe baza rezultatelor financiare de Grup la 31 decembrie 2016

27.0

25.8

27.6

1/4/2016 3/22/2016 6/8/2016 8/25/2016 11/10/2016 1/2/2017

Evoluția prețului acțiunii [An curent]



Modelul de afaceri

BVB operează următoarele piețe:

• Piața Reglementată – sunt tranzacționate instrumente

financiare precum acțiuni și drepturi emise de entități din

România și internaționale, instrumente de credit

(corporative, obligațiuni municipale și titluri de stat emise de

entități din România și obligațiuni corporative

internaționale), UCIT-uri (acțiuni și unități de fond), produse

structurate, UCIT-uri tranzacționabile (ETF-uri)

• Piața AeRO – creată pentru start-up-uri și IMM-uri, lansată

la data de 25 februarie 2015

Veniturile operaționale ale BVB sunt generate din tranzacționarea

tuturor instrumentelor financiare listate, din comisioanele

percepute emitenților pentru admiterea și menținerea la

tranzacționare, precum și din vânzarea de date către diverși

utilizatori.

Principalele entități ale grupului BVB:

• Depozitarul Central – operațiuni de compensare/decontare

pentru tranzacții cu instrumente financiare tranzacționate la

BVB și servicii de registru

• Fondul de Compensare al Investitorilor – plătește

despăgubiri atunci când membrii fondului nu reușesc să

returneze banii sau instrumentele financiare datorate

aparținând investitorilor
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Principalii indicatori financiari
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Noutăți
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Prezentarea generală a companiei

Evoluții operaționale

• Intensificarea proiectelor dedicate investitorilor persoane
fizice

• Sprijinirea implementării vânzării în lipsă, serviciului de 
market making

• Lansarea de noi produse, cum ar fi warrant-urile
• Extinderea vânzării de date și servicii IT&C
• Atragerea de parteneriate pentru evenimente curente.

Transparența

• BVB devine unul din primii utilizatori ai sistemului IRIS (un nou
sistem de raportare a BVB)

• Includerea raportului de conformitate cu principiile Guvernanței
Corporative în Raportul Anual

• Conferințe telefonice trimestriale cu analiștii și întâlniri anuale
• Transmiterea în direct a conferințelor de prezentare a

rezultatelor financiare
• Întâlniri anuale cu investitorii și roadshow-uri (Londra, Varșovia,

Budapesta și New York)
• Raportarea în limba engleza și română
• Nou standard de raportare - consolidat IFRS.

• Reducerea multitudinilor de locuri de tranzacționare prin
fuziunea cu SIBEX, Bursa de Valori de la Sibiu

• Oferirea de servicii de Contraparte Centrală (CCP)
pentru ambele piețe spot și futures.

• O atenție sporită acordata disciplinei manangementului de
cost

• Bugetul Depozitarului Central este preaprobat de Bursa de
Valori București.

Regimul financiarNoi surse de venituri pe termen scurt
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Evenimente recente
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Introducere

a categoriei

Premium pe

AeRO

15 Feb

250 participanți la 

Forumul

investitorilor

Individuali

12 Mar

19 Apr

Conferința Investing 

Romania în New York

Consiliul BVB 

aprobă vânzarea

în lipsă

26 Mai

27-28 Mai

Banii Tăi Expo 

2016

Listarea

warranturi-lor la 

BVB

7 Iun

13 Iun

Lansare IRIS, 

noul sistem de 

raportare

pentru

companiile

listate

22 Iun

BVB si SIBEX 

încheie un acord

de coordonare

Debutul Ascendia

pe AeRO

29 Iun

1 Iul

15 companii listate

încep să utilizeze

sistemul de 

raportare IRIS, 

inclusiv BVB

Operațiuni de împrumut, 

vânzare în lipsă și

cumpărare în marjă

disponibile la BVB

2 Aug

Lansare Fluent în 

Finanțe: Platforma

Universală pentru

investitori

14 Sept

21 Sept

Lansarea Condus de 

Randament, prima 

competiție în mediul real 

din România

29 Sept

România, inclusă în  

Watchlist-ul

FTSE Russel pentru

Piețe Emergente

5 Oct

Introducerea de noi

reguli aplicabile

indicilor BET și BET-

TR

Pioneer Pekao TFI 

începe să investească

în România

26 Oct

29 Oct

400 participanți la 

Forumul

Investitorilor

Individuali

Bursa de Valori 

București lansează o 

nouă versiune a 

aplicației ArenaXT web 

1.4.0

14 Dec

21 Dec

Acțiunile 

MedLife încep 

tranzacționarea 

la BVB în urma 

celui mai mare 

IPO al unei 

companii private

Bittnet emite primele 

drepturi de preferință pe o 

nouă piață din cadrul 

AeRO

15 Nov
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De ce Bursa de Valori București? 
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Cele mai mari dividende din 
lume

Creșterea potențialului
domestic

Reforme ale pieței

Potențial de privatizări

Trecerea la statutul de Piață
Emergentă

România va oferi dividende de peste 7% și în 2017; unele companii vor acorda dividende de două cifre,

conform Berenberg. În 2016 companii parte a indicelui BET au plătit dividende cu un randament brut anual

de aproape 8%. România a oferit astfel cele mai mari randamente din lume, peste Kuwait (7,6%) și Bahrain

(7,2%).

În 2016 fondurile de pensii au înregistrat un avans de 22%, după o creștere similară de 21% în 2015. În
prezent, activele administrate de fondurile de pensii din România sunt de 7,3 mld. euro, din care
aproximativ 18,8% sunt investite în acțiuni. Fondurile de investiții din România administrează 5,6 mld.
euro. Există, de asemenea, un mare potențial investițional în comunitatea mică, dar activă a investitorilor
locali individuali.

Îmbunătățirea constantă a mediului investițional, cu accent pe: facilitarea accesului la piață și respectarea
reglementărilor fiscale, reducerea costurilor de piață, îmbunătățirea serviciilor dedicate investitorilor,
simplificarea procedurilor legate de piețele primare pentru acțiuni și obligațiuni și dezvoltarea infrastructurii
pieței.

Statul deține în total participații la 250 companii. Unele dintre acestea sunt în prezent în curs de

privatizare, printre care:

Conform deciziei FTSE Russell publicată pe 29 septembrie, piața de capital din România a fost inclusă pe

lista țărilor care prezintă un potențial substanțial de a trece la statutul de piață emergentă.

Actualizarea va depinde de progresele înregistrate în ceea ce privește lichiditatea pieței și prezența în piață

a companiilor mari cu valori de tranzacționare individuale semnificative.



Realizări recente



Tranzacții

Realizări recente
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Romgaz ABB (Operațiune de vânzare accelerată)
 Vânzarea a 22,5 milioane acțiuni în aprilie 2016, 90%

acțiuni și 10% GDR-uri, de către Fondul Proprietatea;

 Valoarea tranzacției a fost 541 mil. lei / 121 mil. euro.

Program de răscumparare al Fondului Proprietatea
 Răscumparea a 575 milioane acțiuni în septembrie 2016,

aproximativ 5% din totalul acțiunilor emise de companie;

 Valoarea tranzacției a fost 327 mil lei / 73 mil. euro.

Oferta de vânzare publică acțiuni OMV Petrom
 Vânzare de acțiuni în valoare de 3,64 mld lei în octombrie

2016, 90% acțiuni și 10% GDR-uri, aproximativ 6,4% din

totalul acțiunilor emise de companie, de către Fondul

Proprietatea;

 Valoarea tranzacției a fost 682,3 mil lei / 152 mil. euro.

Creșterea interesului pentru companiile listate
 Ianuarie 2017 a fost cea mai bună lună din 2012 în ceea

ce privește valoarea tranzacțiilor în piața principală de

acțiuni. Indicele principal al pieței, BET, a ajuns la noi

maxime din 2008 în prezent.

Dividende ridicate
 Potrivit Berenberg, randamentul mediu al dividendelor

plătite de companiile din indicele BET este așteptat să se

mențină și în 2017 la un nivel ridicat, de peste 7%. În 2016

DivY a fost de aproape 8%.

Hidroelectrica, în pregătire pentru BVB
 A ieșit din insolvență la sfârșitul lunii iunie 2016 și se

estimează că va fi cel mai mare IPO de până în prezent

din piața românească, cu un procent de 15% din capitalul

social, inclusiv pentru investitori individuali. Fondul

Proprietatea intenționeaza să vândă încă 5%;

 Există un sindicat numit pentru pregătirea IPO-ului.

MedLife, cel mai mare IPO al unei companii private
• Valoarea totala a IPO-ului a fost de 230 de mil. lei / 50,5 mil. euro, pentru un pachet de 44%;

• Fondul V4C Eastern Europe Holdings (V4C) a vândut întreaga sa participație în companie, 36,25%, iar

International Finance Corporation (IFC) un pachet de acțiuni de 7,75%.



Mecanisme pentru creșterea lichidității

Realizări recente
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Lansare warrant-uri
 Lansarea la BVB a 31 de noi produse emise de 

Raiffeisen Centrobank, bazate pe produse românești;

 Un nou produs de investiții disponibil investitorilor români

pentru piețe în scădere cât și în creștere.

Conectivitate la BVB
 Vizează îmbunătățirea flexibilității brokerilor internaționali

pentru a deveni participanți BVB. Astfel, un broker 

internațional poate deveni membru BVB fără a fi nevoie

să utilizeze o conexiune directă și folosind interfața unui

furnizor independent de software;

 ASF a aprobat recent Regulamentul BVB – Operatorul

Pieței; interfața de acces și atragerea de ISV este în curs 

de desfășurare.

Noi fluxuri către BVB
 Participare indirectă la Depozitarul Central: flexibilitate

mai mare pentru membrii care tranzacționează pe piața 

românească;

 Condiții mai flexibile pentru membrii BVB și DC, precum 

simplificarea procedurilor de admitere și menținere a 

membrilor, sunt în proces de aprobare.

Vânzarea în lipsă, operațiuni de împrumut și

tranzacționarea în marjă
 Un nou cadru de reglementare a intrat în vigoare pentru

vânzarea în lipsă, operațiuni de împrumut și

tranzacționarea în marjă;

 Următorul pas constă în aplicarea reglementărilor în 

activitatea de tranzacționare;

 Pentru a susține casele de brokeraj în implementarea

vânzării în lipsă și a operațiunilor de împrumut, cât și

investiția acestora în activitatea de piață, ASF a eliminat

taxele impuse pentru market making și a furnizorilor de 

lichiditate (de la 6 pp aplicată anterior la valoarea

tranzacțiilor);

 Împreună cu vânzarea în lipsă și operațiuni de 

împrumut, a fost aprobat cadrul general de 

reglementare pentru tranzacționarea în marjă.

Taxe și proceduri fiscale
 Intrarea în vigoare începând cu 1 iulie 2016 a 

Regulamentului UE de e-IDAS (privind semnăturile

electronice, e-seals, e-registered; delivery services, time 

stamping, website authentication) și transpunerea

acestuia în legislația națională vor ajuta la eficientizarea

procesului de înregistrare fiscală pentru investitorii

străini în România.



Interesul față de piață

Realizări recente
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OFERTA

Implementarea Market Maker-ului emitentului, creșterea

rețelei de intermediere și îmbunătățirea transparenței
 În 2016, 94% dintre companiile listate pe piața principală au 

raportat în conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă

elaborat împreună cu BERD, 2016 fiind primul an de 

conformitate cu noul Cod;

 Lansarea IRIS în iulie 2016, noul sistem de raportare dezvoltat

de către BVB pentru emitenții listați pe piața reglementată și

AeRO;

 Dezvoltarea portalului InvestingRomania.com este în curs de 

desfășurare. Noul portal conectează investitorii și companiile

listate, facilitează alegerea de acțiuni și monitorizarea

portofoliului, pune la dispoziție informații complete și complexe

cu privire la companiile listate la BVB, oferite de BVB și alte

surse. Portalul va contribui și la îmbunătățirea transparenței și a 

guvernanței corporative a companiilor listate, adunând mai

multe informații într-un singur loc;

 În iunie 2016 a fost lansată „Carta alba privind comunicarea

companiilor listate”.

Atragerea de noi emitenți
 Dezvoltarea pieței AeRO prin atragerea de companii private 

care provin din cele mai dinamice sectoare și activități;

 Privatizarea prin piața de capital locală a companiilor deținute

de stat, precum și pentru îmbunătățirea constantă a cadrului de 

reglementare a pieței de capital incidente.

CERERE

Programul civic de acționariat
 Un program pe termen lung, care are ca scop să facă

procesul de investiții pe piața românească de capital mai

acesibil pentru populație și să ofere stimulente pentru

investitorii individuali pentru a cumpăra acțiuni în timpul

ofertelor publice ale companiilor de stat.

Lansarea ArenaXT DEMO
 A fost lansată o nouă aplicație de tranzacționare online, în 

mediul virtual, bazată pe tehnologia Arena-XT, disponibilă

24/7, actualizată în timp real.

Programul educațional „Fluent în Finanțe”
 Proiect educațional gratuit oferit inițial companiilor care 

doresc să stimuleze dezvoltarea educației financiare a 

angajaților. În 2016 a fost lansată platforma educațională 

on-line, iar programul a fost extins atât persoanelor fizice

cât și universităților. 

Concursul în mediul real „Condus de Randament”
 Concurs de tranzacționare pentru investitori individuali,  

desfășurat pe o durată de 4 luni, în perioada septembrie

2016 - februarie 2017.

Expunere internațională
 Participare la roadshow-uri,  prezența la evenimentele

dedicate pieței de capital și investitorilor, instrumente de 

comunicare IR.



Mecanismele de piață și de decontare

Realizări
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Flexibilitate mai mare a decontării pe bază brută
 Începând cu luna iulie 2015, investitorii au posibilitatea de 

a utiliza decontarea pe bază brută, folosind intervalele de 

decontare T+0, T+1 sau T+2. Intervalul de decontare T+2 

a fost introdus începând cu octombrie 2014.

Implementarea modelului de tranzacționare prin licitație
 Două etape de licitație, disponibile din februarie 2015

pentru o selecție de acțiuni listate pe piață reglementată

pe baza unor criterii (valoarea medie tranzacționata zilnic,

numărul de tranzacții, frecvența de tranzacționare);

 Modelul de tranzacționare prin licitație a fost implementat

pe piața AeRO în octombrie 2015.

Introducerea a 2 intervale de decontare
 Începând cu luna martie 2015, tranzacțiile pot fi decontate

în 2 intervale de decontare pe bază netă;

 Implementarea noului model de decontare pe bază netă

are ca scop creșterea eficienței procesului de 

reglementare, reducerea riscurilor de tranzacționare și

susținerea tranzacțiilor intra-day, pentru utilizatorul final 

care tranzacționează prin intermediul custozilor.

Noi reguli privind pașii de preț
 Aplicabile începând cu septembrie 2015 pentru acțiuni, 

drepturi și unități de fond tranzacționate la BVB;

 Oferă cadrul necesar concentrării ordinelor pe diverse 

niveluri de preț. 

Nou orar de tranzacționare și o nouă etapă a pieței
 Actualizarea programului de tranzacționare și a etapelor

pieței, în vederea alinierii pieței locale la cele dezvoltate.

Comisioane de tranzacționare mai mici
 Procesul a început în perioada septembrie-octombrie

2014, cu decizia ASF și a BVB de a micșora

comisioanele de tranzacționare;

 ASF a eliminat, începând din 1 august, tarifele aplicabile

Participanților care activează în calitate de Market 

Makeri și Furnizori de Lichiditate. Acest fapt aduce

îmbunătățiri importante cadrului de tranzacționare și

creează premisele pentru extinderea acestor activități.



Strategia de afaceri



15WWW.BVB.RO

Obiective principale

Dezvoltarea segmentului

de investitori individuali

Atragerea de noi emitenți 

atât pe piața 

reglementată, cât și pe 

AeRO

Îmbunătățirea 

transparenței emitenților

• Reluarea procesului de privatizare de noi companii prin intermediul BVB și îmbunătățirea free float-ului emitenților prin oferte secundare de acțiuni (SPO-

uri)

• Îmbunătățirea lichidității pieței prin creșterea segmentului investitorilor individuali

Lansare de noi produse și 

sisteme de tranzacționare

• Creșterea numărului de 

investitori individuali

• Extinderea proiectelor

educaționale („Fluent în Finanțe”) 

și a evenimentelor („Banii Tai 

Expo”)

• Extinderea campaniilor de 

informare despre piețele de 

capital și avantajele pentru

investitori

• Ziua Națională a Investițiilor: 

proiect special al BVB prin care 

ne propunem să avem o zi în care 

să sărbătorim investițiilor și 

oportunitatea lor.

• Aplicarea integrală a noului Cod de 

Guvernanță Corporativă intrat în 

vigoare pe 4 februarie 2016 

• Cursuri pentru emitenți în vederea

îmbunătățirii activității 

departamentului Relația cu 

Investitorii

• Îmbunătățirea sistemului de 

raportare dedicat emitenților (IRIS)

• Creșterea importanței durabilității și

a raportării ESG prin intermediul

parteneriatului UN SSE

• Atragerea de noi emitenți atât pe 

piața reglementată, precum și pe 

AeRO

• Proiecte noi ce urmează a fi 

lansate: „BVB pentru IT&C” care 

vizează IMM-urile din domeniul 

IT&C, proiect comun cu Ministerul 

Comunicațiilor și pentru Societatea

Informațională (MSCI) și „Fluent în 

IPO-uri”

Creșterea veniturilor din 

vânzarea de date

Obiectivul strategic pe termen mediu: Trecerea României la statutul de piață emergentă

Strategia de afaceri

• Vânzare în lipsă

• Împrumutul de acțiuni

• Warranturi

Alte proiecte importante
• Achiziționarea de servicii de 

contraparte centrala (CCP)

• Repornirea pieței instrumentelor 

financiare derivate 

• Fuziunea cu piața de derivate, 

SIBEX



România Piață 
Emergentă

Conturi individuale de 
tranzacționare

Piața derivatelorPonderea capitalizării
bursiere românești în PIB

Infrastructura 
post-

tranzactionare

Până la finalul anului 2018 
• Modernizare în corelație cu standardele 

UE

• Îmbunătățirea activităților de monitorizare 
a riscului

• Extinderea gamei de produse și servicii

• Servicii de contraparte centrală (CCP) 
pentru piețele spot

15% până la finalul anului 2020
Susținuta de listări ale companiilor de stat cât 

și private

Până la finalul anului 2018 
Includerea României pe lista de monitorizare a MSCI și 
FTSE în vederea trecerii la statutul de piață emergentă, o 
noua listare majoră și creșterea lichidității companiilor din 
categoria blue chips

100.000 conturi de 

tranzacționare până la 

finalul anului 2018

Până la finalul anului 2020

Obiective cantitative

Strategia de afaceri
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• Depozitele bancare mari (27.000 români au depozite bancare cu o valoare

de peste 100.000 EUR, în valoare totală de până la 6,3 mld. euro; 14,6 mil.

români au depozite cu o valoare sub 100.000 euro, în valoare totală de

26,8 mld. euro), precum și salarii în creștere (dintre 4,6 mil. angajați din

România, 250.000 au salarii de peste 4.000 RON/lună). Având în vedere

ratele scăzute ale dobânzii, exista un potential de atragere a investitiilor

directe si indirecte

• Nivelul scăzut de cultură financiară (cel mai scăzut din UE în 2015 conform

unui studiu recent al Global S&P) arată potențialul pieței

• Ca urmare a reluării procesului de privatizare și a altor măsuri, cum ar fi

micșorarea impozitului pe dividende la 5%, segmentul de investitori

individuali este în extindere oferind un impuls pentru deschiderea de

conturi

• Concentrare pe campanii educaționale și informative desfășurate de Bursa

de Valori București în cooperare cu alți parteneri

Surse: Studiu BVB asupra caselor de brokeraj românești - 98-99% din cifra totală de piață

(procente calculate folosind valorile de tranzacționare ale investitorilor), FCI, BVB

• Limita de compensare actuală este de 20.000 EUR, în

conformitate cu directivele UE

• 83% din investitori au portofolii sub 20.000 EUR și sunt

compensați în totalitate

• Numărul de conturi include numărul total de conturi deschise,

indiferent dacă un investitor are conturi deschise la mai mulți

brokeri

WWW.BVB.RO

Strategia de afaceri

Extinderea segmentului de investitori locali individuali. Potențial

36% 34% 33% 30% 36%

29% 27% 30%
24%

20%

26% 31% 24% 37%
25%

6% 6% 10% 6%
9%

4% 2% 3% 3%

10%

2H.2013 1H.2014 2H.2014 1H.2015 2H.2015

Baza de investitori, valoare de tranzacționare

EU Local legal entities Local retail US Others

73,814 75,559
64,706 60,992 55,115

6,051 8,063

8,297 8,772
10,007

81,559 85,381

74,571 71,108
66,486

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16

Numărul  conturilor de tranzacționare,  2012 - 2016 

Investitori compensabili integral Investitori compensabili în limita plafonului

Investitori necompensabili Număr total de investitori



Pași către statutul de piață emergentă
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Strategia de afaceri

Criteriile principale necesare pentru trecerea la 

statutul de piață emergentă
MSCI

FTSE Russell

S&P Dow Jones

STOXX

Instituțiile care evaluează România

Minim 3 companii ce îndeplinesc următoarele condiții:

• Mărimea companiei [capitalizare de piață] de 1.269 mil. 

USD

• Free Float de 635 mil. USD 

• ATVR (Valoarea Anuală Tranzacționata) de minim 15%

• Minim 3 companii ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

(mărime, volatilitate și lichiditate) 

• Criteriu calitativ verificat de BVB în 2015-2016:

• Tratament egal și non-prejudicial pentru acționarii 

minoritari

• Piața externă deschisa și bine dezvoltată

• Costuri de tranzacționare: costurile implicite și explicite

să fie rezonabile și competitive

• Unui free-float mic

• Lichidității scăzute

• Posibilitatea redusă de a face investiții mari pe piața de 

capital din România

MSCI

FTSE

• Comunicare permanentă cu MSCI, FTSE, STOXX și S&P Dow 

Jones

• Crearea unei platforme de comunicare pentru comunitatea 

investiționala internațională cu suportul BERD 

Jucătorii globali sunt cei care votează trecerea către un statut 

superior: investitori instituționali mari și custozi

• Capitalizare totală de piață de peste 2,5 mld. USD 

• Valoarea anuală a cifrei de afaceri de peste 1 mld. USD

• Indice de dezvoltare (Capitalizare de Piață raportată la PIB) 

de peste 5%

S&P

Promovarea reformei pieței de capital:

România este evaluată ca fiind o piață de frontieră din cauza:

România inclusă în Watchlist pentru Piețe Emergente



Perspectiva asupra pieței de capital din România
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Bursa de Valori București 

Capitalizare piață : 18 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic : 7,9 mil. EUR /zi

Bulgarian Stock Exchange
Capitalizare piață : 4,3 mld. EUR 

Rulaj mediu zilnic: 0,5 mil. EUR/zi

CEESEG Vienna
Capitalizare piață: 98,4 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic: 1118 mil. EUR/zi

Budapest Stock Exchange
Capitalizare piață : 21,5 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic: 25,9 mil. EUR/zi

Ljubljana Stock Exchange
Capitalizare piață : 5,1 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic: 1,2 mil. EUR/zi

Warsaw Stock Exchange
Capitalizare piață: 142,4 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic: 240 mil. EUR/zi

Sursa: FESE, LJSE (sfârșitul lunii ianuarie 2017);  ofertele publice la BVB nu sunt incluse.

CEESEG Prague
Capitalizare piata : 22,2 mld. EUR

Rulaj mediu zilnic: 16,6 mil. EUR/zi

Perspectiva regională

WWW.BVB.RO

Perspectiva asupra pieței de capital din România



Agenție de rating Rating de credit Perspectiva

Standard & Poor’s

(16 mai 2014)
BBB- stabilă

Moody’s

(11 decembrie 2015)
Baa3 pozitivă

Fitch 

(4 iulie 2011)
BBB- stabilă

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f** 2018f**

PIB real,  variație AN/AN [%] 1,1 0,6 3,5 3,0 3,8 4,8 5,2 5,7

Rata anuală a inflației [%] 5,8 3,3 4,0 1,1 -0,6 -0,5 1,7 3,4

Rata dobânzii de referință [%] 6 5,25 4 2,75 1,75 1,75 1,75 2,00

Populație [mil] 20,2 20,1 20 20 20 19,8 19,8 19,7

Curs de schimb [RON/EUR] 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Indicatori macro pozitivi

Perspectiva asupra pieței de capital din România

Sursă date: Erste Research, BCE, BNR, Comisia Națională de Prognoză, Eurostat, Institutul

Național de Statistică, agentii de rating, FESE, BVB, LJSE, ZSE

21WWW.BVB.RO

Piața

Capitalizare de piață [mld. EUR]

2012 2013 2014 2015 2016

Bursa de Valori

București
12,1 17,8 18,4 16,9 18,0

Budapest Stock Exchange 15,7 14,4 12 16,2 21,5

Bulgarian Stock Exchange 5,0 5,1 5,0 4,4 4,3

Ljubljana Stock Exchange 4,9 5,2 6,2 5,5 5,1

CEESEG - Prague 28,2 22 22,6 23,5 22,2

Notă:

* Rata anuală a infliației din ultimele 12 luni în comparație cu precedentele 12 luni

** Estimările Comisiei Naționale de Prognoză pentru 2017 și 2018



7.3%
7.7% 7.9%

4.7%
3.9%

5.9%

9.6%

11.6%

8.7%
9.4% 9.1%

6.8%

0%

6.3%

9.1%

11.8%

Average
yield

COTE TGN SNN SNP EL TEL SNG

Randamente dividende 2015-2016

DivY 2015 DivY 2016

Sursa: BVB 22

Perspectiva asupra pieței de capital din România

Indicele BET – 8%, randamentul mediu al dividendelor în 2016

WWW.BVB.RO

• Randamentul mediu al dividendului pentru companiile din indicele BET

este de cca. 8%. Această performanță este cea mai bună din lume,

urmată de Kuweit (7,6%) și Bahrain (7,2%). Potrivit Berenberg,

companiile din indicele BET vor înregistra și în 2017 un randament

mediu al dividendului de 7%

• 37 de companii listate la BVB au plătit în 2016 dividende din profitul

net al anului 2015, cu un randament mediu de 7%

• În 2016, companiile de energie și utilități au oferit o medie a

dividendului de aproape 9% (calculată la 10 octombrie 2016)

• BET-TR este versiunea de tip total return a indicelui BET, indicele

principal al Bursei de Valori București

• În 2016 BET-TR a crescut cu 9,7%, până la un nivel de 8751,95

puncte

• În ultimii 3 ani, indicele BET-TR a crescut 40%

• În octombrie 2016 au fost introduse noi reguli pentru indicii BET și

BET-TR, astfel încât aceștia să reflecte evoluția celor mai

tranzacționate companii la Bursa de Valori București. Conform noilor

reguli componența indicilor este una variabilă, de la 10 până la 15

companii, spre deosebire de vechea lor structura fixă

+40,5%

+18,3%

Notă: Graficul ce prezintă valorile indicelui BET-TR cuprinde date 

refăcute pentru perioada de dinainte de 19 septembrie 2014. 

Graficul este rebazat la 100.

3-Jan-14 3-Jun-14 3-Nov-14 3-Apr-15 3-Sep-15 3-Feb-16 3-Jul-16 3-Dec-16

Indicele BET vs. BET -TR (2014 – 15 februarie 2017 
YTD)*

BET BET-TR
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• O rată de creștere puternică a activelor nete în 2014 și în 2015,

continuând trendul stabilit în ultimii doi ani, cu o ușoară scădere în

2016

• Numărul investitorilor a scăzut ușor în 2016, după ce industria a

câștigat în 2015 aproape 20.000 de noi investitori

• Avans de 22% a activelor fondurilor de pensii în anul 2016 (pilonul

II si III), după o creștere semnificativă de 21% în 2015

• Pe parcursul anului 2016 investițiile în acțiuni au crescut în

valoare (de la 1,1 mld. euro în 2015 la 1,4 mld. euro în 2016), dar

s-au redus ca pondere de la 19.3% la 18,8% în totalul activelor

Surse: ASF, AAFWWW.BVB.RO

Fonduri de pensii și investiții în creștere

Perspectiva asupra pieței de capital din România

0.5
0.9 1.1 1.4

3.3

4.5

5.7
7.3

15.6%

19.2% 19.3% 18.8%

-4.0%

1.0%

6.0%

11.0%

16.0%

21.0%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2013 2014 2015 2016

Fonduri de pensii: active totale și alocarea pe acțiuni, 
2013-2016 [mld. euro, %]

Investiții în acțiuni Active totale (mld. EUR) Investiții în acțiuni %

4.8
6.1 6.7

5.6

363,517

402,984
420,567 415892

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Decembrie 2013 Decembrie 2014 Decembrie 2015 Decembrie 2016

Societăți de administrare a investițiilor: active nete, 
mld.euro și număr de investitori, 2013 - 2016

Active totale (mld. Euro) Număr total de investitori
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Prezentarea rezultatelor consolidate la nivelul Grupului BVB

WWW.BVB.RO

Bucharest Stock 
Exchange

100% free float

Central 
Depository

69.04%

Bucharest 
Clearing House

52.5%

Investors 
Compensation 

Fund
62.3%

Corporate 
Governance 

Institute
100%

Bursa de 
Valori 

București

100% volatilitate

Depozitarul 
Central

69.04%

Casa de 
Compensare 

București

52.5%

Fondul de 
Compensare al 

Investitorilor

62.45%

Institutul de 
Guvernanță 
Corporativă

100%

Entități incluse în 

procesul de 

consolidare

Nu este inclus 

în procesul de 

consolidare

Segmente din Grupul BVB: 

• Activitatea de tranzacționare – Bursa de Valori București

• Activitatea post-tranzacționare care include: 

• Serviciile de compensare și decontare ale Depozitarului 

Central

• Registratura– Activitățile de registratură ale Depozitarului Central

• Serviciile FCI – Serviciile Fondului de Compensare al 

Investitorilor
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Piețele operate de BVB

Piața reglementată

Companii listate: 

84 locale și 2 internaționale

Capitalizare de piața locală: 

18 mld. euro

Capitalizare de piața totală : 

33,86 mld. euro

Instrumente: 

Acțiuni, dreptul de a deține acțiuni, obligațiuni 

municipale și guvernamentale, titluri de stat, 

produse structurate, unități de fond, UCITS 

(ETFs), warrant-uri

Piața AeRO pentru IMM-uri

Companii listate: 

275 locale and 2 internaționale

Capitalizare de piața locală: 

0,98 mld. euro

Capitalizare de piața totală: 

1,01 mld. euro

Instrumente: 

Acțiuni, dreptul de a deține actiuni, obligațiuni

WWW.BVB.RO

Notă: Date din ianuarie 2017
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Dimensiunea și structura pieței

WWW.BVB.RO

-32%

16%

4%

*Oferte publice incluse *Ofertele publice nu au fost incluse. Statistici între 1 Ian – 31 decembrie 2016

• Rulajul mediu zilnic de acțiuni și obligațiuni este influențat de activitatea curentă, dar și de ofertele publice

• Banca Transilvania a devenit cea mai tranzacționată acțiune la Bursa de Valori București în 2016, urmată de Fondul Proprietarea

• Valoarea medie de tranzacționare a urcat ușor în 2016, comparativ cu 2015

• Ianuarie 2017 a fost cea mai bună lună din 2012 pe piața principală de acțiuni

Banca Transilvania, 
30.4%

Fondul 
Proprietatea, 

19.30%Romgaz, 12.15%

Electrica, 
6.8%

BRD Gr-Soc., 
6.7%

OMV Petrom , 
6.30%

Transgaz, 4.3%

Altele, 14.1%

Cele mai tranzacționate acțiuni la BVB în 2016 (%)

10.2

11.9

7.9 8.2

1.3

0.9

2.5
1.2

0.5

0.2

0.4

0.4

2013 2014 2015 2016

Rulajul mediu 2013-2016 YTD*
[mil. euro/zi]

Acțiuni/Unități de fond Obligațiuni Produse structurate
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• Grupul BVB a raportat rezultate îmbunătățite, T4 2016 fiind cel mai

bun trimestru din ultimii 2 ani

• Veniturile operaționale consolidate au crescut cu 2% în T4 2016,

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 8,63

milioane lei. Cea mai mare parte a veniturilor a fost generată de

segmentul de tranzacționare, peste 5 milioane lei.

• Cheltuielile operaționale ale Grupului BVB au continuat să scadă, în

timp ce profitul operațional a crescut până la 1,93 milioane lei;

• Profitul net consolidat al Grupului BVB a crescut în T4 2016 cu 49%

față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 3,58 milioane lei.

Creșterea se datorează în special segmentului de tranzacționare.

Anexa 1: Date financiare

Rezultatele financiare în T4 2016

Nota: Rezultatele financiare consolidate, întocmite în conformitate cu IFRS. Cifrele

financiare pentru T4 2016 sunt redeclarate către IFRS și nu sunt auditate WWW.BVB.RO

-3%

8.48 8.63

0.90

1.932.01 2.06

4Q 2015* 4Q 2016

Principalii indicatori financiari, 4Q 2016 vs. 4Q 
2015 (mil. lei)

Venituri operaționale Profit operațional Venituri/Cheltuieli financiare nete

5.18

2.51

0.84

0.11

1.31

-0.41

1.11

-0.08

Tranzacționare Post-tranzacționare Registru Servicii FCI

Distribuția pe segmente a veniturilor operaționale și 
rezultat operațional, T4 2016 (mil. lei)

Venituri operaționale Profit operațional

4.25 4.50

0.44 0.32

2.89
1.88

T4 2015 T4 2016

Cheltuieli operaționale, 4Q 2016 vs. 4Q 2015 
(mil. lei)

Alte cheltuieli operaționale Cheltuieli cu serviciile prestate de terți 

Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile CA
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• Veniturile din operațiuni ale grupului BVB au atins 31,9 milioane lei în

2016, o creștere anuală de 4%, bazată în mare parte pe evoluția bună a

segmentului de tranzacționare

• Pentru celelalte activități au existat schimbări mai puțin semnificative, atât

din punctul de vedere al valorii, cât și în termeni procentuali, având în

vedere că veniturile nu sunt dependente de schimbările din activitatea de

tranzacționare

• Profitul operațional a înregistrat o creștere de 89% de la an la an ajungând

la 6,07 milioane lei, generat în principal de activitatea de tranzacționare

• Veniturile financiare nete, generate de investițiile în obligațiuni de stat și în

depozite bancare, au fost de 3,09 milioane lei

• Profitul net consolidat pentru 2016 a fost de 7,87 milioane lei, o creștere

de la an la de 19%

Grupul BVB: Rezultate financiare anuale consolidate

39.6

30.8 31.9

5.6 4.7 3.1

14.1

6.6 7.8

2014 2015 2016

Principalii indicatori financiari, 2014 - 2016 (mil. 
lei)

Venituri operaționale Venituri financiare nete Profit net

7.5

14.1

6.6 7.8

11%

28%

11%

19%21%

36%

19%

25%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016

Profitul net, marja operațională și marjele nete, 
2013 - 2016

Profit net Marja operațională (%) Marka netă (%)

24.1 26.5

17.4 19.4

6.9

8.7

8.3
8.5

5.5

4.4

4.6
3.6

0.5
0.4

2013 2014 2015 2016

Structura veniturilor din operațiuni, 2013-2016
(mil. lei)

Tranzacționare Post tranzacționare Servicii de registru Servicii FCI
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• Comisioanele de tranzacționare reprezintă principalul motor al

performanței segmentului de tranzacționare și reprezintă 80%

din venituri

• Veniturile din comisioanele de tranzacționare sunt determinate

de activitatea de tranzacționare și de comisioanele aferente

• Veniturile operaționale ale BVB înregistrate la nivel de Grup au

crescut cu 2% în trimestrul IV 2016 în comparație cu aceeași

perioadă a anului trecut, până la 8,63 milioane lei. Cea mai

mare parte a veniturilor au fost generate de activitatea de

tranzacționare, 5,25 milioane lei. Activitatea de tranzacționare

cu acțiuni înregistrată pe toate piețele ale BVB a crescut cu 6%

față de trimestrul IV 2015. Ofertele publice au avut de

asemenea un rol important la obținerea acestor rezultate. Și

produsele structurate au înregistrat o creștere, de 16%. La

nivelul anului 2016, valoarea cumulată a tranzacțiilor a fost de

428 milioane lei, cu 6% mai mult față de 2015.

Venituri din activitatea de tranzacționare

Activitatea de tranzacționare din cadrul Grupului BVB

Comisioane 
tranzacționare, 

80%

Comisioane 
emitenți, 8%

Vânzarea de date, 
7% Altele, 5%

Structura veniturilor din activitatea de tranzacționare, 
2016 (%)

24.1
26.5

17.4
19.4

7.0

10.8

3.0
5.4

2013 2014 2015 2016

Venituri din operațiuni și profit din activitatea de 
tranzacționare (mil. lei)

Venituri operaționale Profit operațional
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5

11.7

4.5

10

4

8
8

6

Sell Buy Sell Buy Sell Buy

Istoricul comisioanelor de tranzactionare (puncte
de baza)

31

Note:

* Începând cu 16 septembrie 2014, comisioanele ASF pentru cumpărarea acțiunilor a

scăzut de la 8 puncte de bază la 6 puncte de bază

** De la 1 octombrie 2014, noile comisioane de tranzacționare se aplică atât pentru

piața reglementată cât și pentru piața AeRO. Comisioanele pentru piața Deal rămân

neschimbate.

*** Comisioanele % se aplică în funcție de valoarea tranzacției (vânzare și cumpărare )

**** Comisioanele BVB și ASF nu se aplică la Market Makeri

Comisioane de tranzacționare

Vânzare Cumpărare

Acțiuni, unități de fond, 

certificate

10 puncte de 

bază
4 puncte de bază

Obligațiuni 1 puncte de bază

Titluri de stat 0,04 puncte de bază (1-10 RON)

Tarife anuale de menținere

Participanți 333 EUR  / 1.500 RON (TVA inclus)

Emitenți
800 EUR – 4.667

RON 3.600 – 21.000 (fara TVA)

Comisioane listare

Vânzare acțiuni 0,135% (pentru vânzător)

Cumpărare acțiuni 0,216% (pentru fiecare parte)

Ofertă inițială de obligațiuni 0,007% (pentru fiecare parte)

Ofertă secundară de 

vânzare/cumpărare 

obligațiuni

0,0216% (pentru fiecare parte)

Comision ASF pentru

cumpărare

Oct-08 – Feb-09 Mar-09 – Sep-14 Din Oct-14

Comision BVB pentru

cumpărare/vânzare

Anexa 1: Date financiare

Politica de comisioane a BVB

WWW.BVB.RO
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• Activitățile post-tranzacționare includ activitățile de decontare

ale Depozitarului Central și activitățile Casei de Compensare

București.

• Veniturile pentru aceste activități sunt dependente de

activitatea de tranzacționare dar și de comisioanele de

admitere la sistemul de decontare aplicate participanților și

custozilor;

• Conturile fixe reprezintă 60-70% din veniturile segmentului;

• În 2016, veniturile post-tranzacționare au fost de 8,46

milioane lei, o creștere anuală de 2%. În trimestrul IV 2016,

veniturile post-tranzacționare au crescut cu 14% față de

același trimestru din 2015.

• Segmentul de registru este în natura sa unul eterogen și

include servicii de registru executate de Depozitarul Central

• Modificările în sub-categoriile de venituri de registru nu sunt

semnificative pentru aceste venituri

• Veniturile din activitaățle de registru au înregistrat o scădere

atât anuală, cât și în trimestrul IV 2016.

Veniturile din activitatea post-tranzacționare

Veniturile din activitatea de registru

Veniturile din activitățile de post tranzacționare și de registru

6.9

8.7 8.3 8.5

-0.6

1.7

0.5 -0.2

2013 2014 2015 2016

Veniturile din operațiuni și profit din activitățile de 
post-tranzacționare (mil. lei)

Venituri operaționale Profit operațional

5.5

4.4 4.6

3.6

-1.4 -0.5 0.0

1.2

2013 2014 2015 2016

Venituri din operațiuni și profit din activitățile de 
registru (mil. lei)
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Anexa 1: Date financiare

Politica de comisioane a Depozitarului Central 

WWW.BVB.RO

Comisioane post-tranzacționareComisioane registratură

• Comisione de admitere pentru participanții la sistemul de

compensare & decontare: 70.000 RON (15.600 EUR);

• Comision admitere custozi: 87.500 RON (19.500 EUR);

• Comision menținere pentru participanții la compensare și decontare:

1.500 RON (333 EUR);

• Comision menținere pentru custozi: comision fix de 48.000 RON

(10.700 EUR) + 0,015 %/an din valoarea portofoliului de instrumente

financiare.

• Comisioanele sunt stabilite pentru fiecare tip de serviciu, în funcție

de diverse variabile;

• Transferurile sunt percepute fie ca procent din valoarea

instrumentelor financiare transferate (bazat pe o scală), fie ca o

sumă fixă pentru fiecare operațiune executată;

• Alte comisioane sunt în general prestabilite pentru fiecare

serviciu, pentru fiecare deținător, etc.

→ Pentru deținătorii de instrumente financiare

→ Pentru emitenții de instrumente financiare

• Comisioanele de admitere și de menținere sunt sume fixe în

funcție de numărul deținătorilor de instrumente financiare;

• Serviciile de registratură furnizate emitenților includ servicii legate

de structura acționariatului și liste, precum și înregistrarea

evenimentelor corporative (modificări de capital social, divizarea

valorii nominale/consolidări, distribuirea dividendelor);

• Comisioanele pentru serviciile de registratură variază în funcție de

numărul deținătorilor de instrumente financiare. Dar în general

acestea sunt fixe.

→ Comisioane de admitere și de menținere

(selecție)

→ Comision de decontare local (selecție)

• Comision decontare pentru acțiuni (bază netă): 0,85 puncte de bază

• Comision decontare pentru acțiuni (bază brută): 0,45 puncte de

bază, max. 400 RON/tranzacție;

• Comisione decontare pentru instrumente cu venit fix: 0,20 puncte

de bază (obligațiuni, bază netă), 0,10 bps, max. 50 RON/tranzacție

(titluri de valoare investită);

• Comision decontare pentru oferte publice de pe piețele de valori

mobiliare primare: 0,40 puncte de bază – acțiuni; 0,10 puncte de

bază - venit fix;

• Comision decontare pentru oferte publice executate de către

autoritățile de stat pe piețele secundare: 0,80 puncte de bază;

• Tranzacții turnoaround: 9,5 EUR turnaround/tranzacție.
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Cheltuielile operaționale ale Grupului BVB

WWW.BVB.RO

• Cheltuielile operaționale consolidate au înregistrat o

scădere cu 6,4% față de perioada similară a anului

trecut, până la 25,86 milioane lei;

• Cheltuieli mai reduse cu serviciile prestate de terți pe

parcursul anului 2016, în special datorită activităților și

strategiei eficiente de marketing și promovare;

• Alte cheltuieli operaționale au înregistrat de asemenea o

reducere pe parcursul anului 2016.
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• Începând cu 2014, bilanțul consolidat reflectă, atât în activele

circulante cât și a pasivelor pe termen scurt, sumele pe care

Depozitarul Central trebuie să le distribuie ca dividende către

acționarii societăților listate;

• Creșterea activelor financiare imobilizate s-a realizat prin

renunțarea la plasamentele în depozite bancare curente și

achiziția de titluri de stat și certificate de trezorerie cu termene

scadente de până la 9 ani;

• Din datoriile curente ale Grupului, 66% o reprezintă datoriile

comerciale și alte datorii, dividendele de plată către clienții

Depozitarului Central având o pondere de 89% din acestea;

• Fondurile de garantare, compensare și marjă pentru decontarea

tranzacțiilor, în sumă de 20,27 mil. lei, reprezentau 31% din

datoriile curente la sfârșitul lunii decembrie 2016.

• Politica de dividend stabilă, cu o rată de plată de 100%, după

realizarea rezervelor legale;

• Se asteaptă ca politica de dividend să rămâna neschimbată.

• Sunt prezentate dividende brute 

Randamentele dividendelor sunt calculate folosind prețul ex-date, cu excepția anului 2015, în 

cazul în care s-a utilizat prețul de închidere din 30 iunie 2016.

mil. RON 2014 2015 2016

Active imobilizate 68,8 81,3 89,7

Active curente 85,5 98,3 83,4

Total active 154,3 179,6 173,1

Capitaluri proprii ce pot fi atribuite 

proprietarilor companiei
100,6 96,8 97,8

Interes minoritar 13 12,5 10,4

Datorii pe termen scurt 40,6 70,3 64,9

Capitaluri proprii și datorate 154,3 179,6 173,1

Anexa 1: Date financiare

WWW.BVB.RO

2.14

1.12 1.18

1.46

0.87

8.2%

6.1%

4.4%
3.9% 3.5%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

1

1

2

2

3

3

2011 2012 2013 2014 2015

Dividende și randamente

Gross dividend/share (RON) Dividend yield (%)

Grup BVB: Rezultatele financiare consolidate



36

Grup BVB (consolidate)BVB (independente)

RON ‘000 2016 2015 2014 2013

Veniturile din servicii
19.442 17.205 26.871 24.287

Venituri din operațiuni
19.753 17.729 27.220 24.412

Costuri de operare -14.043 -14.490 -16.091 -17.299

Rezultat operațional
5.710 3.239 11.129 7.113

Venitul financiar net*
3.1032 4.825 2.968 2.634

Profit înainte de impozitare
8.813 8.064 14.097 9.747

Profit anual
7.586 7.004 11.843 8.200

EPS (RON) 0.99 0,91 1,54 1,07

RON ‘000 2016 2015 2014 2013

Veniturile din servicii 31.207 30.135 39.121 36.396

Venituri din operațiuni 31.929 30.834 39.645 36.536

Costuri de operare (25.856) (27.614) (28.515) (32.479)

Rezultat operațional 6.073 3.219 11.130 4.057

Venitul financiar net 3.087 4.742 5.631 5.408

Pierderea din deprecierea

activelor circulante
- - (19) -

Profit înainte de impozitare 9.160 7.961 16.743 9.465

Profit anual care se atribuie la: 7.873 6.601 14.083 7.486

- dobânda necontrolată 181 128 407 (343)

- deținători ai companiilor

mamă
7.691 6.472 13.676 7.829

EPS (RON) 1.00 0,84 1,78 1,02

Notă: situațiile financiare IFRS pentru 2016 nu sunt finale și sunt neauditate. Rezultatele 

financiare pentru anii precedenți sunt finale și auditate

Anexa 1: Date financiare

*  Inclusiv pierderile/câștigurile din deprecierea activelor (entități afiliate)

WWW.BVB.RO

Rezultatele financiare IFRS - independente vs consolidate
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Grupul BVB (consolidate)BVB (independente)

RON ‘000 2016 2015 2014

Active imobilizate din care: 77.382 68.563 77.601

Active financiare păstrate până la 

scadență
49.100 38.376 47.379

Active curente, din care: 21.729 35.506 20.789

Numerar, echivalente și depozite

bancare
19.985 28.316 18.251

Total active 99.112 104.069 98.390

Capitaluri proprii 94.836 98.262 94.958

Datorii 3.276 5.806 3.431

Total datorii și capitaluri proprii 99.112 104.069 98.390

RON ‘000 2016 2015 2014 2013

Active imobilizate din care: 89.718 81.261 68.796 53.941

Active financiare păstrate până la 

scadență
66.802 60.193 48.866 40.604

Active financiare păstrate până la 

maturitate care acoperă fondul de 

garantare, compensare și marjă

12.576 11.143 11.513 6.189

Active curente, din care: 83.365 98.343 85.454 96.355

Numerar, echivalente și depozite

bancare
63.920 80.021 55.070 62.051

Total active 173.084 179.603 154.250 150.296

Total capitaluri proprii ce pot fi 

atribuite acționarilor Societății 
97.766 96.783 100.618 95.942

Interese fără control 10.380 12.530 12.989 12.582

Capitaluri proprii 108.146 109.313 113.608 108.524

Datorii, din care: 64.936 70.290 40.642 41.772

Datorii din comerț și alte datorii 43.151 47.706 19.480 15.179

Fond de garantare, compensare și 

marjă decontare tranzacții 
20.270 19.648 18.141 22.945

Total datorii și capitaluri proprii 173.082 179.603 154.250 150.296
Notă: situațiile financiare IFRS pentru 2016 nu sunt finale și sunt neauditate. Rezultatele 

financiare pentru anii precedenți sunt finale și auditate

Anexa 1: Date financiare

* Inclusiv pierderile/câștigurile din deprecierea activelor (entități afiliate)
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Rezultatele financiare IFRS - independente vs consolidate
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