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Profitul operațional al Bursei de Valori București s-a triplat la 9 luni
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 Bursa de Valori București (BVB) încheie primele 9 luni cu o cifră de afaceri de           

16,90 mil.lei, cu un plus de 53,6% 

 Profitul net al BVB la 30 septembrie 2011 este de 15,81 mil.lei, în creștere cu 156,2% 

 BVB a marcat în T3 cel mai bun trimestru din ultimii 3 ani, prin prisma cifrei de afaceri.  

 

Valentin Ionescu, Directorul General al BVB a declarat: “Rezultatele financiare din primele 9 

luni sunt bune și apropiate de ținta asumată la începutul acestui an. Este important faptul că 

Bursa de Valori București a înregistrat în acest an 3 trimestre consecutive de profit 

operațional, față de pierderea operațională în trimestrul 3 al anului trecut. Rezultatul obținut 

a fost posibil ca urmare a creșterii valorii de tranzacționare pe toate piețele operate de BVB, 

dar și a unui control strict al costurilor.” 

Rezultatele primelor 9 luni din 2011 au fost susținute de avansul rulajelor pe majoritatea 

segmentelor administrate de Bursa de Valori București (BVB), odată cu listarea Fondului 

Proprietatea și creșterea interesului investitorilor pentru produsele structurate și contractele 

futures tranzacționate. Volatilitatea de pe piețele externe s-a transpus într-o creștere a activității 

și pe piața locală, în special în luna august.  

Cifra de afaceri a BVB a crescut cu 53,6% în primele 9 luni din 2011 până la 16,90 mil. lei (9 

luni 2010: 11,0 mil.lei), în principal, datorită creşterii veniturilor realizate din activitatea de 

tranzacționare, afluxului de noi participanți şi emitenți precum și datorită vânzării de informaţii 

bursiere. 

Cheltuielile operaționale au cumulat 10,13 mil. lei în primele 9 luni din 2011 (9 luni 2010: 9,0 

mil.lei) sub trendul de creștere a veniturilor operaționale, în condițiile diminuării cheltuielilor 

de funcționare și a cheltuielilor de personal, cât și a implicării mai active a BVB în activități de 

promovare a instrumentelor disponibile la tranzacționare, pentru educarea investitorilor și 

targetarea potențialilor emitenți.  

 

                                                 
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 

rotunjiţi la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici diferenţe de reconciliere. 



 

 

 

 

BVB a înregistrat o creștere de 222,2% a profitului operațional până la 6,77 mil. lei (9 luni 

2010: 2,10 mil.lei), în condițiile în care în trimestrul 3 din 2011 rezultatul din activitatea 

operațională a fost profit de 2,51 mil.lei, față de pierdere în aceeași perioadă a anului trecut.  

Pe baza rezultatului mai bun atât din activitatea operațională, cât și din cea financiară, profitul 

net a urcat, cu 156,2%, până la 15,81 mil. lei (9 luni 2010: 6,17 mil.lei). 

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa Raportul trimestrial la 30.09.2011, aici. 
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http://www.bvb.ro/press/2011/2011_11_10_BVB_Raport_fin_%209luni_11_RO.pdf

