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BVB și-a majorat profitul operațional cu 37% în trimestrul 2 din 20121
Bursa de Valori București SA (BVB) și-a menținut cifra de afaceri2 la nivelul de 4,93 mil.lei în
trimestrul doi din 2012 față de același trimestru din 2011, în ciuda scăderii valorii tranzacționate pe
piața de acțiuni și unități de fond cu 31%. Declinul activității de tranzacționare pe piața de acțiuni a
fost determinat, pe de o parte, de intensificarea îngrijorărilor privind soarta zonei Euro și a
consecințelor aferente, și explicat, pe de altă parte, de comparația cu o perioadă a anului trecut
marcată de listarea Fondului Proprietatea, care a determinat în prima parte a 2011 valori de
tranzacționare trimestriale record din ultimii 4 ani. Piața produselor structurate, în schimb, a
înregistrat cel mai bun trimestru de la lansarea acestui segment, valoarea de tranzacționare fiind
triplă față de trimestrul doi din 2011. Venituri mai mari, în medie cu 20%, au fost obținute din
activitatea de vânzare de date și menținerea la tranzacționare a emitenților.
Reducerea cheltuielilor operaționale cu mai mult de 12% a permis înregistrarea unei creșteri de
37% a profitului operațional până la valoarea de 1,73 mil.lei în trimestrul doi din 2012 față de
același interval al anului trecut de 1,26 mil. lei. Scăderea cheltuielilor operaționale a fost
determinată de diminuarea cheltuielilor de personal, cheltuieli cu cea mai mare pondere în total, și
cheltuieli mai mici înregistrate pentru activități de promovare și cele de funcționare. Înregistrarea
unei creșteri a profitului operațional în trimestrul 2 din 2012 față de același interval din 2011 a
compensat la nivelul semestrului din scăderea de 36% a profitului operațional în trimestrul unu din
2012 față de același interval din 2011.
Marja profitului operațional s-a îmbunătățit la 35% în trimestrul doi din 2012, față de 27% în
același trimestru din 2011.
Conform așteptărilor, rezultatul din activitatea financiară a fost influențat de înregistrarea unor
venituri din dividende de la Depozitarul Central, de peste 4 ori mai mici, în valoare de doar 1,88
mil.lei în trimestrul doi din 2012, dividendele de anul trecut au inclus un dividend excepțional
aferent anului 2007 și un dividend aferent anului 2010, un an cu rezultate bune, influențate de
transferurile cu acțiunile Fondului Proprietatea. Veniturile din diferențe de curs valutar aferente
reevaluării investițiilor financiare pe termen scurt și a lichidităților in valută au influențat pozitiv
rezultatul financiar. Dividendele record plătite de BVB acționarilor începând cu luna iunie 2012 au
redus soldul disponibilităților, cu impact negativ asupra veniturilor din dobânzi. Profitul financiar a
cumulat 3,67 mil.lei în trimestrul doi, în scădere cu 61% față de al doilea trimestru din 2011, când
a fost de 9,52 mil. lei.
Profitul net al BVB a totalizat 4,86 mil.lei în al doilea trimestru din 2012.
BVB a încheiat primul semestru din 2012 cu un profit net de 7,64 mil.lei, în condițiile unei cifre de
afaceri de 9,95 mil.lei.
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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.
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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.

Bursa de Valori București organizează pe 10 august 2012 la ora 12:00 o conferință telefonică cu
analiști financiari privind rezultatele financiare pe trimestrul doi din 2012. Transmisia în timp real
a conferinței,
în
format audio,
va fi posibilă accesând următorul link
http://www.bvb.ro/conference. La scurt timp după încheierea conferinței, o înregistrare a acesteia
va putea fi accesată pe site-ul www.bvb.ro , secțiunea Relația cu Investitorii. În acceaşi secţiune a
site-ului regăsiţi versiunea completă a Raportului semestrial la 30 iunie 2012.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de email comunicare@bvb.ro.
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