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Note Acest raport consolidat al administratorilor prezintă rezultatele financiare consolidate 
semestriale ale Bursei de Valori București (BVB), întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, 
precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Rezultatele 
financiare la 30 iunie 2020 nu sunt auditate.  

Indicatorii financiari prezentați în comentariile conducerii executive, exprimați în 
milioane lei, sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici 
diferențe de reconciliere. 

Entități incluse în procesul de consolidare: Bursa de Valori București, Depozitarul 
Central, Fondul de Compensare a Investitorilor, CCP.RO Bucharest. 
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Sumar executiv 

Evenimente cheie, S1 2020 

➢ Valoarea totală a tranzacțiilor pe toate piețele, inclusiv ofertele, +7%, de la 5,42 mld. lei la 5,79 mld. lei, urmare 
a creșterii valorii ofertelor publice secundare pe piața principală de acțiuni cu 0,30 mld. lei 

➢ Valoarea totală a tranzacțiilor pe piața reglementată de acțiuni, excluzând ofertele, s-a menținut la un nivel 
similar cu cel din S1 2019, respectiv 5,23 mld. lei. Tranzacțiile cu acțiuni, excluzând ofertele publice inițiale și 
secundare, reprezintă 84% din total valori tranzacționate in S1 2020,  respectiv 92% în S1 2019 

➢ Valoarea tranzacțiilor cu produse structurate (certificate) a crescut de peste 4 ori, comparativ cu S1 2019, de 
la 75 mil. lei la 377 mil lei 

➢ FTSE Russell confirma ca Romania este pe cale sa fie promovata la statul de piață emergentă secundară în 
Septembrie 2020. Doua companii listate la BVB, Banca Transilvania si Nuclearelectrica sunt așteptate să facă 
parte din indicii FTSE pentru piețe emergente 

➢ Evenimentele online cu investitorii au continuat și în trimestrul doi cu o participare semnificativă din partea 
emitenților și a investitorilor. Pe lângă evenimente organizate de brokeri, BVB a co-organizat împreună cu un 
partener francez un eveniment online adresat cu precădere investitorilor instituționali din Europa continentala   

➢ La începutul lunii iunie, Bittnet a devenit prima companie care s-a transferat de pe piața Aero pe piața principală 
reglementată, după 5 ani de listare pe MTF-ul BVB. Șase emisiuni de obligațiuni au început tranzacționarea pe 
sistemele BVB în trimestrul doi. Este vorba despre obligațiunile Raiffeisen Bank listate pe piața principală și 
despre obligațiunile emise de Vivre Deco, Omro IFN, Artprint, Norofert și Agroland pe piața Aero 

➢ BVB a distribuit, începând cu data de 5 iunie 2020, dividendele aferente profitului net al anului 2019, în sumă 
de 6,56 mil. lei, reprezentând 100% din profitul net după rezerve. Dividendul brut pentru anul 2019 a fost de 
0,822227 lei/acțiune 

Evoluția performanței financiare, S1 2020 – rezultate consolidate BVB Grup 

➢ Veniturile operaționale consolidate ale Grupului BVB în S1 2020 au fost de 19,58 mil. lei (S1 2019: 17,74 
mil. lei), +10%, +1,84 mil. lei, creștere influențată de toate segmentele de activitate ale Grupului  

➢ Veniturile din segmentul de tranzacționare (BVB), au crescut cu 11%,+1,15 mil. lei (de la 10,16 mil. lei la 
11,31 mil. lei) ca urmare a creșterii valorii tranzacționate - oferte publice secundare pe piața principală de 
acțiuni  

➢ Veniturile aferente segmentului post-tranzacționare (DC) au crescut cu 5% (de la 4,90 mil. lei la 5,15 mil. 
lei) ca urmare a creșterii veniturilor din menținerea calității de custode în sistemul DC dar și a creșterii 
veniturilor din decontare, influențate de creșterea valorilor tranzacționate la BVB, veniturile aferente 
segmentului registru (DC) au crescut de asemenea, cu 13%, de la 2,33 mil. lei la 2,63 mil. lei, în principal 
datorita înregistrării unor venituri de tip „one-off”  

Referitor la veniturile individuale semestriale*: 

➢ Veniturile din tranzacționare - BVB individual*, au crescut cu 20%,+2,11 mil. lei (de la 10,32 mil. lei la 
12,44 mil. lei) în principal ca urmare a avansului veniturilor din tranzacționarea cu acțiuni, oferte publice 
secundare cu 1,23 mil. lei 

➢ Veniturile DC individual*, au crescut cu 8%,+0,55 mil. lei în S1 2020 comparativ cu S1 2019, de la 7,29 
mil. lei la 7,83 mil. lei 

 
* înainte de consolidare, inclusiv tranzacțiile intra-grup 
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➢ Cheltuielile operaționale consolidate - S1 2020, +6%, respectiv 0,87 mil lei, de la 15,18 mil. lei la 16,04 mil. 
lei în principal ca urmare a avansului cheltuielilor de personal cu 0,63 mil. lei și a cheltuielilor cu serviciile 
prestate de terți cu 0,42 mil lei. 

Referitor la cheltuielile individuale semestriale*: 

➢ Cheltuielile operaționale, BVB individual*, S1 2020, -3%, -0,27 mil. lei, de la 8,41 mil. lei la 8,13 mil. lei în 
principal datorită scăderii altor cheltuieli operaționale  

➢ Cheltuielile operaționale, DC individual*, S1 2020, +8%, +0,51 mil. lei, de la 6,52 mil. lei la 7,04 mil. lei în 
principal datorită avansului cheltuielilor de personal cu 0,30 mil lei, ca efect de baza, având în vedere ca 
în primele 3 luni ale 2019 nu au fost înregistrate cheltuieli cu indemnizațiile CA, autorizarea CA-ului de 
către ASF a avut loc în luna aprilie 2019  

 

➢ Profitul operațional consolidat al Grupului BVB - S1 2020, +38%, de la 2,57 mil. lei la 3,54 mil. lei ca urmare 
a avansului veniturilor operaționale cu 10% în timp ce avansul cheltuielilor operaționale a fost de 6% 

➢ Profit operațional, BVB individual* – S1 2020, +125%, de la 1,92 mil. lei la 4,31 mil lei, cu o marjă 
operațională de 35%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzacționare, 
excluzând tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

➢ Profit operațional, DC individual* – S1 2020, +5%, de la 0,76 mil. lei la 0,80 mil lei, cu o marjă operațională 
de 10%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru, 
excluzând tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

 

➢ Veniturile financiare nete consolidate – S1 2020, -23%, scădere de la 2,04 mil. lei la 1,58 mil. lei, ca urmare 
a reducerii diferențelor nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în valută, care au 
generat un câștig de 0,05 mil. lei vs. 0,55 mil. lei în S1 2019, scădere parțial acoperită de creșterea veniturilor 
din dobânzi cu 0,16 mil lei, până la valoarea de 1,65 mil lei  

➢ Venit financiar net, BVB individual* – S1 2020, -41% sau 1,23 mil. lei, de la 3,03 mil. lei la 1,80 mil lei 
influențat atât de reducerea veniturilor din dobânzi cât și a diferențelor nerealizate de curs valutar, efectul 
scăderii valorii investițiilor în titluri de stat și depozite ca urmare a investiției de 10 mil. Euro în capitalul 
social al CCP.RO. Pentru valorile segmentului de tranzacționare, excluzând veniturile din dividende de la 
Depozitarul Central - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente 

➢ Venit financiar net, DC individual* – S1 2020, -27% sau 0,10 mil. lei, de la 0,39 mil. lei la 0,28 mil lei. 
Pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente 

 

➢ Profitul net consolidat al Grupului BVB – S1 2020, +10%, de la 3,87 mil. lei la 4,24 mil. lei, 75% fiind generat 
de segmentul tranzacționare al Grupului  

➢ Profit net, BVB individual* – S1 2020, +23%, de la 4,37 mil. lei la 5,32 mil lei, cu o marjă netă de 43%. 
Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzacționare, excluzând 
tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

➢ Profit net, DC individual* – S1 2020, -3%, de la 0,99 mil. lei la 0,96 mil lei, cu o marjă netă de 12%. 
Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru, 
excluzând tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

 

 

 

* înainte de consolidare, inclusiv tranzacțiile intra-grup 
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Principalii indicatori financiari și operaționali 
 

Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, dacă nu este specificat altfel) 

 Sem. 1 
2020 

Sem. 1 
2019 

Variație 
(%) 

Trim. 2  
2020 

Trim. 2  
2019 

Variație 
(%) 

       

Venituri operaționale  19,58   17,41  10%     7,47      8,89  -16% 

Cheltuieli operaționale  (16,04)   (15,18) 6%  (8,02)  (7,93) 1% 

Profit operațional         3,54       2,57  38%    (0,56)     0,95  -159% 

Marja operațională 18% 14%  -7% 11%  

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)         1,58       2,04  -23%     0,79      0,35  125% 

Profit înainte de impozitare   5,11    4,67  10%  0,24   1,36  -83% 

Profitul din activități continue         4,24       3,87  10%     0,03      1,11  -97% 

Profitul/(pierderea) din activități întrerupte       -       - -        -     0,04  - 

Profitul perioadei         4,24       3,87  11%     0,03      1,15  -97% 

Marja netă 22% 22%  0% 13%  

Profit net atribuibil acționarilor (lei/acțiune) 0,5423 0,4475 22% 0,0359 0,1221 -71% 

Rentabilitatea capitalului 3% 3%  0% 1%  

 

Poziția financiară consolidată – Grup BVB (mil. lei, dacă nu este specificat altfel) 

 30 iun. 
2020 

31 dec.  
2019 

Variație 
(%) 

    

Total active, din care:                 215,98  217,63 -1% 

Numerar și echivalente numerar                     6,71  81,71 -92% 

Active financiare contabilizate la cost amortizat                 113,14  37,12 205% 

Active financiare contabilizate la cost amortizat, restricționate                   57,20  57,42 0% 

    

Total datorii, din care: 70,02 67,68 3% 

Datorii comerciale și alte datorii 41,37 41,33 0% 

    

Total capitaluri, din care: 145,96 149,95 -3% 

Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății 104,47 107,84 -3% 

Interese fără control  41,52 42,11 -% 

 

Rezultate financiare individuale – BVB,  (mil. lei, dacă nu este specificat altfel), înainte de consolidare  

inclusiv tranzacțiile intra-grup 

 Sem. 1 
2020 

Sem. 1 
2019 

Variație 
(%) 

Trim. 2  
2020 

Trim. 2  
2019 

Variație 
(%) 

       

Venituri operaționale    12,44     10,32  20%      4,48       4,94  -9% 

Cheltuieli operaționale  (8,13)  (8,41) -3%  (3,93)  (4,39) -11% 

Profit operațional      4,31       1,92  125%      0,55       0,55  1% 

Marja operațională 35% 19%  12% 11%  

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)      1,80       3,03  -41%      1,24       1,60  -22% 

Profit înainte de impozitare  6,10   5,00  22%  1,79   2,20  -19% 

Profitul perioadei      5,35       4,37  23%      1,62       2,02  -20% 

Marja netă 43% 42%  36% 41%  

Rentabilitatea capitalului 5% 4%  2% 2%  
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Poziția financiară, BVB individual (mil. lei, dacă nu este specificat altfel) 

 30 iun. 
2020 

31 dec.  
2019 

Variație 
(%) 

    

Total active, din care: 109,44 110,93 -1% 

Numerar și echivalente numerar 2,86 1,99 43% 

Active financiare contabilizate la cost amortizat 26,50 25,19 5% 

Investiții în filiale 67,96 67,96 0% 

    

Total datorii, din care: 5,40 4,48 21% 

Datorii comerciale și alte datorii 3,41 2,60 31% 

    

Total capitaluri, din care: 104,03 106,45 -2% 

Capital social 80,49 80,49 0% 

Rezerve legale  9,45 9,15 3% 

 

Statistici acțiunea BVB, societate mamă (lei, dacă nu este specificat altfel) 

 Sem. 1 
2020 

Sem. 1 
2019 

Variație 
(%) 

Trim. 2  
2020 

Trim. 2  
2019 

Variație 
(%) 

       

Preț închidere (e-o-p) 24,10 22,30 8% 24,10 22,30 8% 

Preț mediu ponderat 23,29 22,28 5% 23,98 22,15 8% 

Maxim (intraday) 25,90 24,60 5% 25,50 23,00 11% 

Minim (intraday) 19,00 21,10 -10% 22,60 21,70 4% 

Total rulaj (mil. lei) 14,10 6,68 111% 2,99 4,26 -30% 

Rulaj mediu zilnic (mil. lei) 0,12 0,05 111% 0,05 0,07 -29% 

 

Indicatori operaționali – segment tranzacționare (mil. lei, toate piețele) 

Valoare tranzacții 
Sem. 1 

2020 
Sem. 1 

2019 
Variație 

(%) 
Trim. 2  

2020 
Trim. 2  

2019 
Variație 

(%) 
       

Acțiuni, unități, drepturi 5.794 5.424 7% 2.264 2.658 -15% 

Din care Acțiuni piața reglementată, fără oferte 5.229 5.254 0% 2.136 2.611 -18% 

Certificate 377 75 400% 240 75 218% 

Titluri cu venit fix      55    104 -47%      30       42 -29% 

Total  6.227 5.603 11% 2.534 2.775 -9% 

Medie zilnică (acțiuni, fără oferte publice inițiale)* 45,73 43,52 5% 36,09 42,91 -16% 

Medie zilnică (acțiuni, inclusiv oferte publice inițiale)* 45,73 43,52 5% 36,09 42,91 -16% 

*Valoare pentru Piața Reglementată  

 

Indicatori operaționali – segment post-tranzacționare și registru  

 
Sem. 1 

2020 
Sem. 1 

2019 
Variație 

(%) 
Trim. 2  

2020 
Trim. 2  

2019 
Variație 

(%) 
       

Nr. societăți cu contract administrare registru la DC 866 879 -1% 866 879 -1% 

Nr. operațiuni rezultate din evenimente corporative  353 353 0% 339 339 0% 

Decontare locală       

Valoare tranzacții decontate pe bază netă (mld. lei) 12,11 12,91 -6% 4,77 6,20 -23% 

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mld. lei) 1,14 2,04 -44% 0,53 0,98 -46% 

Decontare pe platforma T2S (euro)       

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mil. eur) 14,06 2,79 404% 2,29 1,57 46% 

       

Portofoliu mediu lunar gestionat de agenții custode (mld. lei) 43,68 39,88 10% 42,41 42,01 1% 
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Analiza rezultatelor consolidate pentru primul 

semestru al anului 2020  
Evoluția macroeconomică și a piețelor financiare în al doilea trimestru al anului 2020. Cifrele privind 
dinamica PIB-ului României din primul trimestru al acestui an au surprins pozitiv cu o creștere de 2,4% an pe an, 
chiar și cu declanșarea crizei cauzate de COVID-19 ce a necesitat restricționarea activității în Europa, semnalând 
faptul că România ar putea evita recesiunea tehnică anul acesta. Starea de urgență declanșată spre finalul 
primului trimestru a durat până pe 14 mai, după care măsurile de restricționare au fost relaxate, iar economia a 
început să dea semne de revenire. Ca efect al acestei crize fără precedent, rata șomajului a continuat sa crească 
ajungând la nivelul de 5,2%, iar așteptările sunt ca aceasta să avanseze și mai mult în perioada următoare. Inflația 
a continuat să scadă ajungând la nivelul de 2,6%, iar așteptările sunt ca pe termen mediu aceasta să aibă un 
caracter moderat ca urmare a șocului provocat pe latura cererii din cauza crizei curente. 

Banca Națională a României (BNR) a decis încă o data reducerea dobânzii cheie de la 2,0% la 1,75% și să mențină 
coridorul simetric definit de ratele dobânzilor la facilitățile permanente în jurul ratei politicii monetare la ± 0,5 puncte 
procentuale. De asemenea, banca centrală a decis să continue operațiunile repo pentru a asigura o bună 
funcționare a pieței monetare și a altor segmente de piață financiară și să continue achiziția de titluri de stat 
denominate în lei, de pe piața secundară. 

Cursul de schimb EUR/RON a înregistrat o creștere și în cel de-al doilea trimestru al acestui an, fluctuând, în 
medie, în jurul valorii de 4,83. În ceea ce privește cursul USD/RON acesta și-a continuat avansul, ajungând la un 
nivel mediu de 4,39.  

Relaxarea măsurilor de restricție a dus totodată la o creștere a apetitului la risc a investitorilor, piețele financiare 
înregistrând una din cele mai bune performanțe trimestriale din istorie. Indicele BET a crescut cu 13,5%, în mare 
parte în linie cu performanța indicilor din UE. În SUA, indicele S&P 500 a avansat cu 20%, în timp ce în Marea 
Britanie FTSE 100 s-a apreciat cu 8,8%. Indicele german DAX a avut una din cele mai bune performanțe crescând 
cu 23,9% în timp ce indicele MSCI Emerging Markets s-a apreciat cu 17,3%. 

Analiza rezultatelor financiare consolidate pentru primul semestru al anului 2020 si ale trimestrului 2 al 
anului 2020 

Veniturile operaționale consolidate ale Grupului BVB în S1 2020 au fost de 19,58 mil. lei, +10% față de 
perioada similara a anului anterior (S1 2019: 17,74 mil. lei), creștere influențată de toate segmentele de 
activitate ale Grupului 

➢ Veniturile segmentului de tranzacționare (BVB, excluzând tranzacțiile intra-grup), S1 2020, +11%, de la 
10,16 mil. lei la 11,31 mil. lei ca urmare a creșterii valorii tranzacționate - oferte publice secundare pe piața 
principală de acțiuni 

Venituri operaționale lunare BVB Individual, 2020 vs 2019 (mii lei) 
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➢ Veniturile din tranzacționare, piața reglementată, excluzând ofertele – S1 2020, au rămas la nivelul 
similar al anului anterior, respectiv 7,18 mil lei  

➢ Activitatea de tranzacționare la BVB pe piața de acțiuni – S1 2020, +7%, atingând nivelul de 5,79 mld. 
lei, tranzacțiile cu acțiuni „regular” menținându-se la nivel similar cu S1 2019, respectiv 5,23 mld. lei  

➢ Veniturile din tranzacționare, piața reglementată, oferte publice, creștere cu 512% (de la 0,24 mil. lei la 
1,47 mil. lei), influențate de creșterea valorii ofertele publice secundare pe piața de acțiuni de la 57 mil. lei la 
358 mil. lei 

➢ Piața instrumentelor cu venit fix (obligațiuni și titluri de stat) – S1 2020, -47%, de la 104 mil. lei la 55 
mil. lei 

➢ Veniturile din admitere și menținere au scăzut cu 1% în S1 2020, până la 1,11 mil lei, reprezentând 9% 
din veniturile operaționale ale BVB 

➢ Veniturile din vânzarea de date bursiere – S1 2020, +2% până la valoarea de 0,77 mil lei, reprezentând 
6% din veniturile operaționale ale BVB 

➢ Alte venituri operaționale (venituri din servicii IT, parteneriate, taxe participanți) – S1 2020, +79% până la 
valoarea de 1,46 mil lei, creștere determinată în principal de refacturarea Studiului GAP privind înființarea 
contrapărţii centrale in Romania către filiala CCP.RO Bucharest SA 

 

Mai jos sunt prezentați principalii indicatori operaționali din tranzacționare înregistrați de BVB în perioada de 
raportare, comparativ cu perioada similară a anului precedent: 

Valoare tranzacții (mil. lei, toate piețele) 
Sem. 1 

2020 
Sem. 1 

2019 
Variație 

(%) 
Trim. 2  

2020 
Trim. 2  

2019 
Variație 

(%) 
       

Acțiuni, unități, drepturi 5.794 5.424 7% 2.264 2.658 -15% 

Certificate 377 75 400% 240 75 218% 

Titluri cu venit fix      55    104 -47%      30      42 -29% 

Total  6.227 5.603 11% 2.534 2.775 -9% 

Notă: Cifrele se referă la toate piețele și includ ofertele 

 

Veniturile Depozitarului Central (DC) – S1 2020, +8% vs S1 2019, de la 7,29 mil. lei la 7,83 mil. lei 

➢ Veniturile aferente segmentului post-tranzacționare (DC) – S1 2020, +5% (de la 4,90 mil. lei la 5,15 mil. lei) ca 
urmare a creșterii veniturilor din menținerea calității de custode în sistemul DC dar și a creșterii veniturilor din 
decontare, influențate de creșterea valorilor tranzacționate la BVB 

 

Venituri operaționale BVB Individual, 2020 vs 2019 (mii lei), inclusiv tranzacțiile intra-grup 

Venituri operaționale  S1 2020  S1 2019 
% din 

total 2020 
Var. 
abs 

% Var 

Venituri din tranzacționare, din care: 9.090 7.624 73% 1.465 19% 

   Venituri din piața reglementată (acțiuni, obligațiuni,   
unități fond) excluzând ofertele 

7.176 7.172 58% 4 0% 

   Venituri din oferte, piața reglementată 1.465 239 12% 1.226 512% 

Venituri tarife admitere si menținere emitenți 1.117 1.128 9% -11 -1% 

Venituri din vânzare informații bursiere 771 754 6% 16 2% 

Alte venituri  1.460     817 12%    643 79% 

Total venituri operaționale 12.437 10.324 100% 2.114 20% 



 

 

Bursa de Valori București   
Raport semestrial la 30 iunie 2020 
 

8 

➢ Veniturile aferente segmentului registru (DC) – S1 2020, au crescut cu 13% (de la 2,33 mil. lei la 2,63 mil. lei) 
în principal datorita înregistrării unor venituri de tip „one-off” 

 

Mai jos se regăsesc cei mai importanți indicatori operaționali înregistrați de către Depozitarul Central în perioada 
de raportare, comparativ cu perioada similară a anului precedent: 

 

Indicatori segment post-tranzacționare și registru 
Sem. 1 

2020 
Sem. 

1 2019 
Variație 

(%) 
Trim. 2  

2020 
Trim. 2  

2019 
Variație 

(%) 
       

Nr. societăți cu contract administrare registru la DC 866 879 -1% 866 879 -1% 

Nr. operațiuni rezultate din evenimente corporative  353 353 0% 339 339 0% 

Decontare locală       

Valoare tranzacții decontate pe bază netă (mld. lei)* 12,11 12,91 -6% 4,77 6,20 -23% 

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mld. lei)** 1,14 2,04 -44% 0,53 0,98 -46% 

Decontare pe platforma T2S (euro)       

Valoare tranzacții decontate pe bază brută (mil. eur)** 14,06 2,79 404% 2,29 1,57 46% 

       

Portofoliu mediu lunar gestionat de agenții custode (mld. lei) 43,68 39,88 10% 42,41 42,01 1% 

* Tranzacții încheiate la BVB precum și tranzacțiile de alocare. Valoare prezentată pe principiul “single-counted” 

** Tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare precum și tranzacții de tip deal încheiate la BVB, cu decontare 
pe bază brută. Valoare prezentată pe principiul “single-counted” 

 

Veniturile Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) sunt reprezentate de veniturile din dobânzi, 
aferente investițiilor Fondului, clasificate ca venituri operaționale, și anume cele rămase la dispoziția FCI pentru 
acoperirea cheltuielilor administrative sau creșterea resurselor Fondului și contribuțiile membrilor 
compensatori. Acestea au o pondere redusă în totalul veniturilor operaționale ale Grupului BVB și vin doar să 
acopere cheltuielile FCI 

Veniturile operaționale consolidate ale Grupului BVB – T2 2020, -16% vs T2 2019, de la 8,89 mil. lei la 
7,47 mil. lei, influențate în principal de scăderea altor venituri operaționale ca urmare a eliminării în procesul 
de consolidare a veniturilor Grupului a valorii studiului GAP facturat de BVB către CCP.RO în T1 2020 și 
înregistrat ca imobilizare în curs în T1 2020, întrucât ulterior a fost evaluat că nu are suficiente elemente  pentru 
a putea fi capitalizat în categoria activelor imobilizare la nivelul CCP.RO, fiind astfel recunoscut în cheltuielile 
filialei și apoi eliminat la consolidare atât din venituri cât și din cheltuieli 

 

Cheltuielile operaționale consolidate ale Grupului BVB în S1 2020, au avansat cu 6%, de la 15,18 mil. lei 
la 16,04 mil. lei 

➢ Cheltuielile de personal consolidate – S1 2020, +8% sau 0,63 mil. lei, de la 8,15 mil. lei la 8,77 mil. lei ca urmare 
a avansului cheltuielilor cu salariile, ca urmare a aplicării Politicii de Remunerare la nivelul Grupului BVB, 
respectiv a ajustărilor salariale ce au avut loc începând cu T2 2019, dar și ca efect de bază având în vedere că 
in T1 2019 la nivelul DC nu au fost înregistrate cheltuieli cu indemnizațiile CA, întrucât autorizarea acestuia de 
către ASF a avut loc în luna aprilie 2019. De asemenea, efect de bază generează și înregistrarea cheltuielilor 
de personal de către CCP.RO în S1 2020, deoarece în perioada similară din 2019 nu au fost înregistrate astfel 
de cheltuieli. În același timp cheltuielile estimate cu beneficiile de acordate în instrumente financiare 
managementului și angajaților BVB au scăzut comparativ cu S1 2020 

În perioada de raportare, prin Politica de Remunerare la nivelul  BVB, au fost transferate gratuit, pentru 
rezultatele anului 2019, un număr de 30.260 acțiuni, cu o valoare de piață la momentul acordării de 0,71 mil. 
lei către Consiliului Bursei, management si angajați 

➢ Cheltuielile cu serviciile prestate de terți consolidate – S1 2020, +24%, de la 1,74 mil. lei la 2,17 mil lei, în 
principal datorită creșterii cu cheltuielile estimate cu consultanța aferente Proiectului CCP 
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➢ Categoria de Alte cheltuieli operaționale consolidate – S1 2020, -3% sau 0,18 mil lei, de la 5,29 mil. lei la 5,10 
mil. lei, influențată de: 

➢ Scăderii nete a cheltuielilor cu chiriile având în vedere ca o parte dintre evenimentele organizate anual 
de către Grup în T1 au fost avansate pentru a doua parte a anului 2020 

➢ Totodată ca urmare a aplicării IFRS 16 de la finalul anului 2019 cheltuielile cu chiriile se capitalizează 
și se regăsesc în cheltuieli cu amortizările generând astfel variații la comparația an pe an intre aceste 
categorii de cheltuieli 

➢ Avansul cheltuielilor cu serviciile de mentenanță IT, pe fondul creșterii cerințelor de asigurare a unei 
infrastructuri tehnice conform reglementarilor în vigoare 

➢ Reducerii cheltuielilor de protocol ca urmare a amânării unor evenimente ale Grupului 

➢ Creșterii cheltuielilor nete cu clienții incerți 

 

➢ Cheltuielile operaționale, BVB individual, S1 2020, -3%, de la 8,41 mil. lei la 8,13 mil. lei în principal datorită 
scăderii altor cheltuieli operaționale cu 0,56 mil. lei, nivel ce acoperă creșterea cheltuielilor serviciilor cu terții - 
servicii de consultanță, cu 0,16 mil. lei și a cheltuielilor de personal cu 0,12 mil lei 

Cheltuieli operaționale lunare BVB Individual, 2020 vs 2019 (mii lei) 

 

 

Cheltuieli operaționale BVB Individual, 2020 vs 2019 (mii lei), inclusiv tranzacțiile intra-grup 

Cheltuieli operaționale S1 2020  S1 2019 Var. abs. Var. % 

Cheltuieli personal și Consiliu Admin., din care: 4.531 4.410 121 3% 

    Cheltuieli cu salariile 3.730 3.418 312 9% 
    Cheltuieli cu SOP și bonusuri 342 454 -112 -25% 

Cheltuieli cu terții, din care: 1.153 988 165 17% 

   Cheltuieli cu servicii de consultanță 386 94 293 313% 
   Alte cheltuieli cu terții 172 269 -98 -36% 

Alte cheltuieli operaționale, din care: 2.444 3.007 -563 -19% 

   Cheltuieli cu chiriile și utilitățile 112 626 -514 -82% 
   Cheltuieli amortizare mijloace fixe si drepturi de utilizare 

active 
1.147 705 442 63% 

   Cheltuieli de promovare si protocol 238 591 -353 -60% 
   Cheltuieli mentenanță IT 424 368 57 15% 

   Alte cheltuieli 46 166 -120 -72% 

Total cheltuieli operaționale 8.129 8.406 -277 -3% 
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➢ Cheltuielile cu personalul și indemnizațiile Consiliului de Administrație, BVB individual, S1 2020, +3%, până la 
4,53 mil. lei, creșterea fiind influențată atât de aplicarea Politicii de Remunerare (ajustare salarială) ce a avut 
loc începând cu T2 2019, dar și datorită suprapunerii pentru câteva luni a personalului plecat cu cel nou angajat, 
avans compensat de reducerea cheltuielilor estimate cu beneficiile acordate în instrumente financiare 
managementului și angajaților 

➢ Cheltuielile cu serviciile prestate de terți, BVB individual, S1 2020, +17%, de la 0,99 mil. lei la 1,15 mil. lei, în 
principal datorită creșterii cu cheltuielile estimate cu consultanța pentru Proiectul CCP 

➢ Categoria de Alte cheltuieli operaționale, BVB individual, S1 2020, -19% sau 0,56 mil lei, de la 3,00 mil. lei la 
2,44 mil. lei, influențate de: 

➢ Scăderii nete a cheltuielilor cu chiriile având în vedere ca o parte dintre evenimentele organizate anual 
de către BVB în S1 au fost avansate pentru a doua parte a anului  

➢ Totodată ca urmare a aplicării IFRS 16 de la finalul anului 2019 cheltuielile cu chiriile se capitalizează 
și se regăsesc în cheltuieli cu amortizările generând astfel variații la comparația an pe an intre aceste 
categorii de cheltuieli 

➢ Avansul cheltuielilor cu serviciile de mentenanță IT, pe fondul creșterii cerințelor de asigurare a unei 
infrastructuri tehnice conform reglementarilor în vigoare 

➢ Reducerii cheltuielilor de protocol ca urmare a amânării unor evenimente ale BVB 

➢ Scăderii altor cheltuieli ca efect de baza având în vedere ca în T1 2019 BVB a acordat o donație, fără 
a afecta profitul net, aceasta cheltuiala fiind integral dedusă din impozitul pe profit 

 

➢ Cheltuielile operaționale, DC individual, S1 2020, +8%, de la 6,52 mil. lei la 7,04 mil. lei, influențate în 
principal de creșterea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli operaționale, împreună generând un avans 
cu 0,46 mil lei 

Cheltuielile operaționale consolidate ale Grupului BVB în T2 2020, +1% sau 0,09 mil lei vs. T2 2019, de la 
7,94 mil. lei la 8,02 mil. lei, creștere determinată de avansul cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu serviciile 
prestate de terți cu o valoare superioară reducerii categoriei de alte cheltuieli operaționale. 

➢ Profitul operațional consolidat al Grupului BVB – S1 2020, +38%, de la 2,57 mil. lei la 3,54 mil. lei ca urmare 
a avansului veniturilor operaționale cu 10% în timp ce avansul cheltuielilor operaționale a fost de 6%. 

Profit operațional, BVB individual – S1 2020, +125%, de la 1,92 mil. lei la 4,31 mil lei, cu o marjă operațională 
de 35%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzacționare, excluzând 
tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

Evoluție lunara 2020, BVB Individual (mii lei) 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun

Total venituri operationale 2,213 1,608 4,136 1,681 1,463 1,336

Total cheltuieli operationale 1,344 1,197 1,658 1,326 1,265 1,338

Rezultat operational 869 411 2,477 355 198 -2

Rezultat net 911 501 2,321 472 1,072 75
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Profit operațional, DC individual – S1 2020, +5%, de la 0,76 mil. lei la 0,80 mil lei, cu o marjă operațională de 
10%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru, 
excluzând tranzacțiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

➢ Profitul operațional consolidat al Grupului BVB , T2 2020, -159% sau 1,51 mil lei vs. T2 2019, de la un profit de 
0,95 mil. lei la o pierdere operațională de 0,56 mil. lei în principal datorita diferenței de timp dintre recunoașterea 
unui venit intra-grup în T1 2020 și eliminarea acestuia la consolidare în T2 2020. Profitul operațional consolidat, 
fără aceasta eliminare, ar fi fost de 0,41 mil.lei 

 

➢ Veniturile financiare consolidate nete – S1 2020, -23%, de la 2,04 mil. lei la 1,58 mil. lei, în principal 
determinate de reducerea diferențelor nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în 
valută care au generat un câștig de 0,05 mil. lei vs. 0,55 mil. lei în S1 2019, scădere parțial acoperită de 
creșterea veniturilor din dobânzi cu 0,16 mil lei, până la valoarea de 1,65 mil lei 

Venit financiar net, BVB individual – S1 2020, -41% sau 1,23 mil. lei, de la 3,03 mil. lei la 1,80 mil lei influențat 
atât de reducerea veniturilor din dobânzi cât și a diferențelor nerealizate de curs valutar, efectul scăderii valorii 
investițiilor în titluri de stat și depozite ca urmare a investiției de 10 mil. Euro în capitalul social al CCP.RO. În 
această valoare este inclus si venitul din dividende de la Depozitarul Central de 1,04 mil. lei. Pentru valorile 
segmentului de tranzacționare, excluzând veniturile din dividende de la Depozitarul Central - a se vedea Nota 
6 Raportarea pe segmente 

Venit financiar net, DC individual – S1 2020, -27% sau 0,10 mil. lei, de la 0,39 mil. lei la 0,28 mil lei. Pentru 
valorile segmentului post-tranzacționare și registru - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente 

➢ Veniturile financiare consolidate nete – T2 2020, +125% vs T2 2019, până la valoarea de 0,79 mil. lei, creștere 
marcată de variația favorabilă a diferențelor nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor 
financiare în valută care au generat un câștig de 0,04 mil. lei vs. o pierdere de 0,42 mil. lei în T2 2019, cât și 
de creșterea veniturilor din dobânzi cu 0,04 mil lei 

 

➢ Profitul net consolidat al Grupului BVB – S1 2020, +10%, de la 3,87 mil. lei la 4,24 mil. lei, 75% fiind generat 
de segmentul tranzacționare al Grupului, iar profitul atribuibil acționarilor societății mamă fiind de 4,36 mil. lei 
(S1 2019: 3,60 mil. lei) 

Profit net, BVB individual – S1 2020, +23%, de la 4,37 mil. lei la 5,32 mil lei, cu o marjă netă de 43%. Aceasta 
include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzacționare, excluzând tranzacțiile intra-grup - 
a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

Profit net, DC individual – S1 2020, -3%, de la 0,99 mil. lei la 0,96 mil lei, cu o marjă netă de 12%. Aceasta 
include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru, excluzând tranzacțiile 
intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente) 

➢ Profitul net consolidat al Grupului BVB – T2 2020, -97% sau 1,11 mil lei, de la 1,15 mil. lei la 0,03 mil. lei, 
influențat negativ de pierderea operațională, cu un nivel superior creșterii profitului financiar. Profitul net  
consolidat, fără influența eliminării venitului intra-grup recunoscut în T1 2020, ar fi fost de 1,00 mil. lei 

 

Analiza poziției financiare consolidate la sfârșitul lunii iunie 2020 

➢ Total active la 30 iunie 2020, -1% sau 1,65 mil. lei vs. valoarea de la 31 decembrie 2019, până la 215,98 mil. 
lei, influențate de scăderea activelor curente cu un nivel superior creșterii activelor imobilizate  

➢ Activele imobilizate, +18% comparativ cu începutul anului, de la 66,12 mil. lei până la 78,19 mil lei, în principal 
datorită achiziției de titluri de stat, diminuând astfel numerarul 
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➢ Activele curente, -9% comparativ cu începutul anului, de la 151,51 mil. lei până la 137,79 mil lei, în principal 
datorită achiziției de titluri de stat cu maturități mai mari de 1 an  

Variația activelor curente ale grupului a fost influențată și de diminuarea ușoară a activelor curente reprezentate 
de fonduri destinate plaților de dividende de către Depozitarul Central către acționarii companiilor listate, clienți 
ai Depozitarului Central, de la 37,00 mil. lei la 34,56 mil. lei, de plata dividendelor BVB către  acționari în valoare 
de 6,33 mil. ron cât și de achiziția de acțiuni proprii de către BVB în valoare de 1,39 mil. lei 

 

➢ Datoriile totale ale Grupului sunt în principal pe termen scurt, la 30 iunie 2020 însumând 70,02 mil. lei, +3% 
față de valoarea de la 31 decembrie 2019 de 67,70 mil lei, în principal ca urmare a creșterii valorii fondului de 
garantare si compensare. 

49% din datoriile totale sunt reprezentate de dividendele de plată deținute în numele clienților de către 
Depozitarul Central, în valoare de 34,56 mil lei, iar 32% reprezintă fonduri de garantare, compensare și marjă 
pentru decontarea tranzacțiilor, în valoare de 22,68 mil.lei 

 

➢ Capitalurile proprii, -3% față de începutul anului, până la 145,96 mil. lei, influențate de distribuirea dividendelor 
din rezultatul reportat aferent anului 2019 dar și de achiziția a 60.369 acțiuni proprii de către BVB în valoare de 
1,39 mil. lei 

 

 

Perspective pentru al doilea semestru al anului 2020 
 

Proiectul CCP.RO face un pas important prin semnarea contractului cu CC&G (parte a grupului LSE). CC&G va furniza 
grupului BVB servicii de consultanță și suport tehnic pentru operațiunile de clearing și risk management care urmează a 
fi derulate prin CPP.RO.  

Ministerul de Finanțe lansează noi emisiuni de obligațiuni adresate populației, denominate atât în RON cât și în EUR 
care urmează sa fie listate pe platforma BVB. 

Remarcam în continuare un apetit ridicat din partea companiilor mici și mijlocii de a apela la soluțiile de finanțare 
disponibile prin piața Aero. Noi plasamente de obligațiuni sau acțiuni urmate de listări pe SMT-ul BVB au fost anunțate 
public pentru a doua jumătate a anului 2020. 
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Situaţii financiare consolidate interimare 

simplificate la data şi pentru perioada de sase luni 

încheiată la 30 iunie 2020 

Întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
adoptate de Uniunea Europeană 
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Situaţia consolidată simplificată a profitului şi pierderii şi situaţia simplificată a 

rezultatului global 

 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

   Perioada de șase luni încheiată la 

   30. iun. 2020 30 iun. 2019 

   Neauditat Neauditat 
     

Venituri din servicii   19.521.146  17.293.879  

Alte venituri          59.429      448.023  

Venituri operaționale   19.580.574  17.741.902  

     

Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile Consiliului de Administrație   (8.772.458)  (8.146.578) 

Cheltuieli cu servicii prestate de terți   (2.168.654)  (1.744.009) 

Alte cheltuieli operaționale   (5.102.954)  (5.285.643) 

     

Profit operațional   3.536.509 2.565.672 

     

Venituri / (Cheltuieli) financiare nete   1.577.139 2.043.183 

(Pierderi)/Câștig din deprecierea participațiilor                  -      56,204 

     

Profit înainte de impozitare   5.113.648 4.665.059 

     

Cheltuiala cu impozitul pe profit   (874.484) (796.659) 

     

Profitul din activități continue   4.239.164 3.868.400 

Profitul/(pierderea) din activități întrerupte                  -                - 

     

Profitul perioadei   4.239.164 3.868.400 

     

Profitul atribuibil:     

Intereselor fără control   (125.733)  265.989  

Acționarilor Societății   4.364.897  3.602.411  

Profitul perioadei   4.239.164  3.868.400  

     

Rezultatul pe acțiune     

Rezultatul pe acțiune de bază/diluat (lei)   0,5423 0,4475 

 
Notele explicative de la pagina 22 la 28 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 

 

Președinte,    Director General,     Director Financiar, 

Radu Hanga     Adrian Tănase    Virgil Stroia 
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Situaţia consolidată simplificată a profitului şi pierderii şi situaţia simplificată a 

rezultatului global 

 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

   Perioada de trei luni încheiată la 

   30. iun. 2020 30 iun. 2019 

   Neauditat Neauditat 
     

Venituri din servicii   8.428.646  8.702.052  

Alte venituri   (961.709)  181.519  

Venituri operaționale   7.466.937  8.883.571  

     

Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile Consiliului de Administrație   (4.411.253)  (4.249.157) 

Cheltuieli cu servicii prestate de terți   (1.013.067)  (944.312) 

Alte cheltuieli operaționale   (2.599.009)  (2.741.359) 

     

Profit operațional   (556.391) 948.743 

     

Venituri / (Cheltuieli) financiare nete   792.564 352.090 

(Pierderi)/Câștig din deprecierea participațiilor                -      56,204 

     

Profit înainte de impozitare   236.173 1.357.037 

     

Cheltuiala cu impozitul pe profit   (202.209) (248.862) 

     

Profitul din activități continue   33.964  1.108.175  

Profitul/(pierderea) din activități întrerupte              -  36.922  

     

Profitul perioadei   33.964 1.145.097 

     

Profitul atribuibil:     

Intereselor fără control   (254.761)  161.534  

Acționarilor Societății   288.725  983.563  

Profitul perioadei     33.964  1.145.097  

     

Rezultatul pe acțiune     

Rezultatul pe acțiune de bază/diluat (lei)   0,0359 0,1221 

 
Notele explicative de la pagina 22 la 28 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 

 

Președinte,    Director General,     Director Financiar, 

Radu Hanga     Adrian Tănase    Virgil Stroia 
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Situaţia consolidată simplificată a poziţiei financiare  

 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel  
   30 iun. 2020 31 dec. 2019 

   Neauditat Auditat 
     

Active imobilizate     

Imobilizări corporale   6.921.626 7.095.733 

Imobilizări necorporale   2.847.056 3.281.002 

Drepturi de utilizare a activelor din leasing operațional   4.220.943 5.029.913 

Active financiare contabilizate la cost amortizat restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si marja   11.302.798 

17.046.415 

Active financiare contabilizate la cost amortizat   52.900.232 33.670.059 

Total active imobilizate    78.192.655 66.123.122 

     

Active curente     

Creanțe comerciale și ale creanțe   5.068.246 3.101.107 

Cheltuieli în avans   874.295 460.106 

Depozite la bănci contabilizate la cost amortizat   18.993.344 22.408.681 

Depozite la bănci contabilizate la cost amortizat restricționate pentru a acoperi 
fondul de garantare, compensare si marja   5.047.873 

3.326.358 

Active financiare contabilizate la cost amortizat restricționate pentru a  
   acoperi fondul de garantare, compensare si marja   6.296.761 

50.561 

Alte active financiare contabilizate la cost amortizat    60.242.759 3.449.485 

Numerar și echivalente de numerar   6.710.186 81.712.611 

Alte active contabilizate la cost amortizat, restricționate   34.555.225 36.996.156 

Total active curente   137.788.690 151.505.066 

     

Total active   215.981.344 217.628.188 

     

     

Capitaluri proprii     

Capital social   80.492.459 80.492.460 

Acțiuni proprii si beneficii acordate in acțiuni   (1.125.754) 54.429 

Prime de capital   6.303.263 6.303.263 

Rezerva legală   11.247.499 10.942.276 

Rezerva din reevaluare   3.385.355 3.385.355 

Rezultat reportat   4.133.330 6.662.611 

Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății   104.436.152 107.840.393 

     

Interese fără control   41.522.083 42.108.675 

Total capitaluri proprii   145.958.235 149.949.068 
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Situaţia consolidată simplificată a poziţiei financiare (continuare) 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
   30 iun. 2020 31 Dec. 2019 

   Neauditat Auditat 

     

Datorii     

Datorii leasing operațional   2.722.576 3.244.072 

Total datorii termen lung   2.722.576 3.244.072 

     

Datorii comerciale și alte datorii   41.371.005 41.334.305 

Venituri în avans   1.366.947 901.104 

Datorii leasing operațional   1.684.746 1.899.667 

Datoria cu impozitul pe profit curent   202.209 14.940 

Fond de garantare, compensare și marjă decontare tranzacții   22.675.626 20.285.032 

Total datorii curente   67.300.533 64.435.048 

     

Total datorii   70.023.109 67.679.120 

     

Total datorii și capitaluri proprii   215.981.344 217.628.188 

 
Notele explicative de la pagina 22 la 28 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 

 

 

Președinte,    Director General,     Director Financiar, 

Radu Hanga     Adrian Tănase    Virgil Stroia 
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Situaţia consolidată simplificată a modificărilor capitalurilor proprii 

 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 
 

Neauditat 

Capital 

___social 

Prime de 

__capital 

Acțiuni proprii și  

beneficii în acțiuni Rezultat reportat 

Rezervă din  

reevaluare 

Rezervă  

        legală Total capitaluri proprii 

Interese fără  

       control 

Total capitaluri  

         proprii 

Sold la 1 ianuarie 2020 80.492.460 6.303.263 54.429 6.662.611 3.385.355 10.942.276 107.840.393 42.108.675 149.949.068 

Total rezultat global aferent perioadei          

Profit sau pierdere - - - 4.364.897 - - 4.364.897 (125.733) 4.239.164 

Alte elemente ale rezultatului global          

Creștere rezerva legală - - - (305.223) - 305.223 - - - 

Total alte elemente ale rezultatului global  - - - (305.223) - 305.223 - - - 

Total rezultat global aferent perioadei - - - 4.059.674 - 305.223 4.364.897 (125.733) 4.239.164 

Contribuții de la și distribuiri către acționari 
         

Achiziție acțiuni proprii - - (1.389.119) - - - (1.389.119) - (1.389.119) 

Beneficii acordate și estimate în acțiuni - - 183.075 - - - 183.075 - 183.075 

Pierderi legate de cedarea gratis a instr. de capital propriu - - 25.862 (25.862) - - - - - 

Dividend plătit acționarilor BVB - - - (6.559.424) - - (6.559.424) - (6.559.424) 

Total contribuții de la și distribuiri către acționari - - (1.180.183) (6.585.285) - - (7.765.468) - (7.765.468) 

Reclasificare interese fără control - - - (3.670) - - (3.670) 3.670 - 

Dividend plătit acționarilor minoritari - - - - - - - (464.529) (464.529) 

Total modificări ale intereselor în filiale - -                 -        (3.670)   - -        (3.670) (460.859)   (464.529) 

Total tranzacții cu acționarii - - (1.180.183) (6.588.955)                -                  - (7.769.138) (460.859) (8.229.997) 

Sold la 30 iunie 2020 80.492.460 6.303.263 (1.125.754) 4.133.330 3.385.355 11.247.499 104.436.152 41.522.083 145.958.235 
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Situația consolidată simplificată a modificărilor capitalurilor proprii (continuare) 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

Auditat 

Capital 

___social 

Prime de 

__capital 

Acțiuni proprii și  

beneficii în acțiuni Rezultat reportat 

Rezervă din  

reevaluare 

Rezervă  

     legală Total capitaluri proprii 

Interese fără  

    control 

Total capitaluri  

     proprii 

Sold la 1 ianuarie 2019 80.492.460 6.303.263 (683.716) 10.021.138 3.644.141 10.458.721 110.236.007 10.190.477 120.426.484 

Total rezultat global aferent perioadei          

Profit sau pierdere - - - 6.406.121 - - 6.406.121 312.399 6.718.520 

Alte elemente ale rezultatului global          

Creștere rezerva legală - - - (495.518) - 495.518 - - - 

Alte rezerve (reevaluare teren) - - - - (258.786) - (258.786) - (258.786) 

Total alte elemente ale rezultatului global  - - -  (495.518) (258.786) 495.518  (258.786)               -  (258.786) 

Total rezultat global aferent perioadei - - - 5.910.603 (258.786) 495.518 6.147.335 312.399 6.459.734 

Contribuții de la și distribuiri către acționari          

Beneficii acordate și estimate în acțiuni - - 562.536 - - - 562.536 - 562.536 

Pierderi legate de cedarea gratis a instr. de capital propriu - - 175.609 (175.609) - - - - - 

Dividend plătit acționarilor BVB - -              - (9.021.420) - -    (9.021.420) -     (9.021.420) 

Total contribuții de la și distribuiri către acționari - - 738.144 (9.197.029) - - (8.458.884) - (8.458.884) 

Dividend plătit acționarilor minoritari - - - - - - - (618.255) (618.255) 

Variație deținere filiale    (72.102) - (11.963) (84.065) 32.224.054 32.139.989 

Total modificări ale intereselor în filiale - -               -       (72.102) - (11.963)       (84.065) 31.605.799   31.521.734 

Total tranzacții cu acționarii                      -                    - 738.144 (9.269.131)                   - (11.963) (8.542.949) 31.605.799 23.062.850 

Sold la 31 Decembrie 2019 80.492.460 6.303.263   54.429   6.662.611 3.385.355 10.942.276 107.840.393 42.108.675 149.949.068 

Notele explicative de la pagina 22 la 28 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate 
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Situaţia consolidată simplificată a fluxurilor de trezorerie 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
  Perioada de șase luni încheiată la 

  30 iun. 2020 30 iun. 2019 

  Neauditat Neauditat 
    

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare    

Profitul net al perioadei  4.239.164 3.868.400 

    

Ajustări pentru eliminarea elementelor nemonetare și reclasificări:    

Amortizarea mijloacelor fixe  2.434.432 1.341.140 

Venituri nete din dobânzi  (1.649.651) (1.491.564) 

Pierdere din anularea creanțelor neîncasate  81.229 188.531 

(Venit)/Cheltuială netă din ajustarea creanțelor  (27.582) (332.954) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit – reclasificare  874.484 796.659 

(Venit)/Cheltuiala cu pierderile anticipate din credit – IFRS 9  12.543 (18.277) 

Eliminare cheltuieli cu beneficii in acțiuni  183.075 340.349 

(Câștig)/Pierderi din deprecierea participațiilor                 - (56.204) 

  6.147.694 4.636.080 

    

Modificarea creanțelor comerciale și a altor creanțe  394.292 23.569.749 

Modificarea cheltuielilor în avans  (414.189) (477.078) 

Modificarea datoriilor comerciale și a altor datorii, inclusiv aferente plații 

dividendelor emitenților 

 

(1.687.541) 
(25.124.384) 

Modificarea veniturilor în avans  465.842 496.016 

Modificarea fondului de garantare, compensare si a marjei  2.390.594 1.412.345 

Impozitul pe profit plătit  (682.155) (825.704) 

Numerar net din activități de exploatare  6.614.538 3.687.024 

    

Fluxuri de trezorerie din activități de investiții    

Dobânzi încasate  1.933.458                   2,267,890  

Dobânzi încasate aferente activelor care acoperă fondul 
    de garantare, compensare si marja 

 
516.440                      511,321  

(Plăți) pentru achiziții de active financiare păstrate până la maturitate  (85.126.969)               (21,433,513) 

Încasări din vânzări/maturări de active financiare  8.826.538                 23,262,571  

Variație depozite bancare  1.712.144 4.493.561 

Achiziții de imobilizări corporale și necorporale  (831.886) (743.117) 

Modificarea activelor deținute in vederea vânzării                     -      56.204 

Numerar net din activități de investiții  (72.970.275) 8.414.916 
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Situaţia consolidată simplificată a fluxurilor de trezorerie (continuare) 

Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 
 

  30 iun. 2020 30 iun. 2019 

  Neauditat Neauditat 

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare    

Dividende plătite  (6.335.631) (8.635.644) 

Plăti de leasing operațional, inclusiv dobânzi  (921.938) - 

Achiziție acțiuni proprii  (1.389.119)                  - 

Numerar net utilizat în activități de finanțare  (8.646.688) (8.635.644) 

    

Creșterea/(descreșterea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar  (75.002.425) 3.466.296 

Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie  81.712.611 35.292.005 

Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie  6.710.186 38.758.301 

 
Notele explicative de la pagina 22 la 28 sunt parte integrantă a acestor situații financiare consolidate simplificate. 
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Note explicative la situaţiile financiare consolidate 

simplificate 
Toate sumele sunt în lei, dacă nu este specificat altfel 

1. Informaţii generale 

Date de identificare 

Blvd. Carol I, nr. 34-36, et. 13-
14, sector 2, București 
Adresă 

J40/12328/2005 
Nr. Registrul Comerțului 

17777754 
Cod Fiscal / CUI 
 

 

 

 

Bursa de Valori București (BVB) a fost înființată în data de 21 iunie 1995 ca instituție 
de interes public, non-profit, în baza Deciziei Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
(CNVM) nr. 20/1995. În iulie 2005, BVB a devenit societate pe acțiuni. 

BVB este principalul operator de piață din România și administrează mai multe piețe: 

• Piața Reglementată unde 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; titluri de participare la organisme de plasament colectiv: 
acțiuni și unități de fond; produse structurate, OPCVM-uri tranzacționabile 
(ETF-uri);  

• Piața SMT/AeRO, destinată start-up-urilor și IMM-urilor, care a fost lansată 
în data de 25 februarie 2015; secțiuni separate ale SMT sunt destinate 
tranzacționării acțiunilor străine listate pe o altă piață. 

Domeniu de activitate 

Administrarea piețelor financiare 
Cod CAEN 6611 

Veniturile operaționale ale BVB sunt realizate, în principal, din activitatea de 
tranzacționare a tuturor instrumentelor listate, din tarife percepute emitenților pentru 
admiterea și menținerea la tranzacționare și din vânzarea de date bursiere către 
diverși utilizatori. 

Simbol 

BVB 
BVB RO (Bloomberg) 
BBG000BBWMN3 (Bloomberg 
BBGID) 
ROBVB.BX (Reuters) 
ROBVBAACNOR0 (ISIN) 

Din 8 iunie 2010, BVB este companie listată pe propria piață reglementată la vedere 
și este inclusă în Categoria Premium. Capitalul companiei este împărțit în 8.049.246 
acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei. 

În conformitate cu prevederile articolului 136 alin. 5 din Legea 126/2018 privind 
pieţele de instrumente financiare, niciun acționar al unui operator de piață nu poate 
deține, direct sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai 
mult de 20% din totalul drepturilor de vot. În consecință, la sfârșitul lunii iunie 2020, 
niciun acționar al BVB nu deținea pachete de acțiuni care să depășească acest prag.  

Acțiunile BVB sunt incluse în indici bursieri care urmăresc evoluția prețurilor burselor 
listate (FTSE Mondo Visione Exchanges și Dow Jones Global Exchanges), precum 
și în indici locali: BET și versiunea sa de randament total BET-TR, BET-XT și BET-
XT-TR, BET-BK, BET Plus. 

 

 

 

 

 

http://bsym.bloomberg.com/sym/
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Filiale BVB este societatea mamă a Grupului BVB, care include următoarele filiale:  

• Depozitarul Central, deținut în proporție de 69,04% de BVB, desfășoară 
activități de compensare/decontare tranzacții cu instrumente financiare 
efectuate la BVB și menținere a registrului acționarilor;  

• Fondul de Compensare a Investitorilor, deținut în proporție de 62,45% de 
BVB, asigură compensarea în situația incapacității membrilor Fondului de 
a returna fondurile bănești sau instrumentele financiare datorate sau 
aparținând investitorilor, deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de 
servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale 
de investiții; 

• Institutul de Guvernanță Corporativă, deținut în proporție de 100% de BVB, 
oferă training companiilor listate și participanților la piața de capital în 
domeniul guvernanței corporative și al dezvoltării durabile; 

• CCP.RO Bucharest, deținută în proporție de 59,52% de BVB a fost 
înregistrată la Registrul Comerțului în data de 4 Noiembrie 2019 și are ca 
scop asigurarea rolului de contraparte centrală pe piața tranzacțiilor  cu 
instrumente derivate. Lansarea efectivă a operațiunilor este estimată a dura 
pana la 24 de luni având în vedere procesul de autorizare de către ASF 
conform normelor EMIR. 

Situațiile financiare consolidate ale BVB pentru perioada de șase luni încheiată la 30 
iunie 2020 cuprind informațiile financiare ale Societății și ale filialelor sale, cu excepția 
Institutului de Guvernanță Corporativă, entitate care a fost considerată de către 
conducerea BVB ca fiind nesemnificativă pentru includerea în situațiile financiare și 
rapoartele consolidate ale Grupului. 
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2. Bazele întocmirii 

Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 au fost întocmite în 
conformitate cu IAS 34, “Raportarea financiară interimară“. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set 
complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara. Aceste situații 
financiare interimare condensate trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2019, care au fost întocmite în conformitate cu IFRS UE. 

În situațiile financiare consolidate, filialele – care sunt acele societăți în care Grupul, direct sau indirect, deține mai mult 
de jumătate din drepturile de vot sau are puterea de a exercita controlul asupra operațiunilor – sunt pe deplin consolidate. 

 

3. Politici contabile 

Metodele de calcul și politicile contabile utilizate în aceste situații financiare consolidate simplificate sunt aceleași utilizate în 
cele mai recente situații financiare anuale, întocmite pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 

Impozitul pe profit pentru perioadele intermediare este calculat utilizând cota de impozit și metodologia de calcul care se 
estimează că va fi utilizată pentru întregul (întreaga) profit (pierdere) anual(ă). 

 

4. Estimări 

Pregătirea situațiilor financiare consolidate simplificate presupune din partea conducerii utilizarea unor raționamente, 
estimări și ipoteze care afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, 
veniturilor și cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.  

La întocmirea acestor situații financiare consolidate simplificate, raționamentele semnificative făcute de conducere în 
aplicarea politicilor contabile ale companiei și sursele principale de incertitudine a estimărilor sunt aceleași cu cele 
aplicate la întocmirea situațiilor financiare consolidate anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 

 

5. Managementul riscului financiar şi instrumente financiare  

5.1 Factori de risc financiar  

Grupul este expus unor diverse riscuri financiare: risc de piață (inclusiv riscul valutar, riscul de dobândă, riscul de 
lichiditate și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. 

Situațiile financiare consolidate simplificate nu includ toate informațiile legate de managementul riscurilor financiare 
necesare pentru situațiile financiare anuale; aceste situații trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale 
companiei la 31 decembrie 2019. 

Nu au existat modificări în managementul riscului sau modificări ale politicilor de management al riscului de la începutul 
anului 2020. 

5.2 Riscul de lichiditate 

De la începutul anului, nu au existat modificări materiale ale gradului de lichiditate a companiei. 

5.3 Determinarea valorii juste 

Societatea măsoară valoarea justă a  instrumentelor financiare folosind una din următoarele metode de ierarhizare: 

• Cotații de piață (neajustate) de pe o piață active pentru instrumente similare (Nivelul 1). 

• Date de intrare, altele decât cotațiile de piață incluse la nivelul 1, care sunt observabile pentru instrumentul 
financiar respectiv, fie direct (preț) sau indirect (derivate din prețuri) (Nivelul 2). 

• Date de intrare pentru acel instrument financiar care nu sunt bazate pe date ce pot fi observate în piață (date 
de intrare neobservabile) (Nivelul 3). 
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În perioada de raportare nu au existat modificări semnificative ale valorilor contabile și ale valorilor juste ale principalelor 
categorii de active și datorii, față de sfârșitul anului 2019.  

 
5.4 Valoarea justă a activelor și datoriilor financiare înregistrate la cost amortizat 

Valoarea justă a următoarelor active și datorii financiare este aproximativ egală cu valoarea contabilă: 

• Creanțe comerciale și alte creanțe 

• Alte active financiare pe termen scurt 

• Numerar și echivalente de numerar 

• Datorii comerciale și alte datorii 

 

6. Raportarea pe segmente 

Informațiile pe segmente sunt raportate în funcție de activitățile Grupului. Tranzacțiile intra-grup sunt efectuate în condiții 
normale de piață. Activele și datoriile aferente segmentelor includ atât elemente direct atribuibile respectivelor segmente 
cât și elemente care pot fi alocate folosind o bază rezonabilă. 

Activitatea Grupului este compusă din următoarele segmente principale de activitate: 

• Piețe de capital – tranzacționare (efectuarea de tranzacții cu valori mobiliare și instrumente financiare pe piețele 
reglementate și sistemul alternativ de tranzacționare); 

• Servicii post-tranzacționare (serviciile realizate după încheierea unei tranzacții până la intrarea în cont a banilor 
și transferul valorilor mobiliare în portofoliu); 

• Servicii de registru (păstrarea și actualizarea registrului deținătorilor de valori mobiliare pentru societățile 
listate); 

• Servicii  FCI si alte servicii – aferente schemei de compensare a investitorilor si a altor servicii. 

Segmentele reprezintă societățile componente ale Grupului astfel: BVB reprezintă segmentul „servicii de tranzacționare”, 
activitatea Depozitarului Central se împarte între segmentul de „servicii post-tranzacționare” și segmentul „servicii de 
registru” în funcție de ponderea veniturilor aferente, iar activitatea Fondului de Compensare a Investitorilor și a CCP.RO 
Bucharest se înscriu în segmentul de servicii „FCI și alte servicii”. 

Veniturile operaționale, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional al Grupului BVB primul semestru al anului 2020 
sunt prezentate mai jos pe segmentele descrise:  

 

Sem. 1 2020 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI și 

alte servicii Grup 
      

Venituri de la clienții din afara Grupului 11.310.850 5.145.609 2.631.524 492.592 19.580.574 

Venituri din tranzacții intra-grup* 1.126.450 36.084 21.674 - 1.184.208 

Cheltuieli operaționale (8.128.655) (4.560.350) (2.316.679) (1.038.381) (16.044.065) 
- din care cheltuieli cu personalul și 

indemnizațiile Consiliului de Administrație 
(4.531.116) (2.470.555) (1.253.851) (516.936) (8.772.458) 

Profit operațional 3.182.195 585.259 314.845 (545.789) 3.536.509 

      

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e) 759.890 193.390 89.035 534.824 1.577.139 

      

Profit înainte de impozitare 3.942.085 778.649 403.881 (10.966) 5.113.648 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (752.452) (80.607) (41.425)              - (874.484) 

Profit net 3.189.633 698.042 362.455 (10.966) 4.239.164 

*eliminate la consolidare 
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Veniturile operaționale, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional al Grupului BVB pentru semestrul 1 2019 sunt 
prezentate mai jos pe segmentele descrise: 

Sem. 1 2019 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI și 

alte servicii Grup 
      

Venituri de la clienții din afara Grupului 10.163.654  4.900.147  2.330.714  347.387  17.741.902  

Venituri din tranzacții intra-grup* 160.000  38.141  18.141  -  216.282  

Cheltuieli operaționale (8.405.075)    (4.312.954)  (2.051.421) (406.780) (15.176.230) 
- din care cheltuieli cu personalul și 

indemnizațiile Consiliului de Administrație 
(4.409.324) (2.285.704) (1.141.652) (309.898) (8.146.578) 

Profit operațional 1.758.579  587.193  279.293  (59.393) 2.565.672  

      

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e) 1.649.187  261.066  124.174  8.757  2.043.183  

      

Profit înainte de impozitare 3.463.970  848.258  403.467  (50.636) 4.665.059  

Cheltuiala cu impozitul pe profit (637.466) (107.880) (51.312)             -  (796.659) 

Profit din activități continue 2.826.504  740.378  352.155  (50.636) 3.868.400  

Profit din activități întrerupte                -              -              -              -                - 

Profit net 2.826.504  740.378  352.155  (50.636) 3.868.400  

*eliminate la consolidare 

 

Activele și datoriile Grupului BVB, precum și cheltuielile de capital sunt prezentate mai jos pe segmentele descrise: 

Sem. 1 2020 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI si 

alte servicii Grup 
      

Active 41.185.541 23.887.348 51.271.215 99.637.241 215.981.344 

Datorii 5.404.439 5.636.335 38.498.919 20.483.416 70.023.109 

Cheltuieli de capital 345.730 300.617 150.151 14.812 811.309 

 

 

Sem. 1 2019 
Servicii de 

tranzacționare 
Servicii post-

tranzacționare 
Servicii de 

registru 
Servicii FCI si 

alte servicii Grup 
      

Active 86.674.845 25.427.392 57.652.347 17.924.291 187.678.876 

Datorii 4.696.357 3.667.813 47.302.584 17.176.574 72.843.327 

Cheltuieli de capital 694.679 31.878 15.162 1.398 743.117 

 

7. Cheltuieli operaționale 

Cheltuielile operaționale includ următoarele: 

7.1 Cheltuieli cu personalul și indemnizațiile consiliului de administrație 

  Sem. 1 2020 Sem. 1 2019 
    

Cheltuieli cu personalul si indemnizații CA, inclusiv contribuții și 

impozite  8.493.359 7.692.206 

Alte cheltuieli estimate cu personalul și CA (SOP și bonusuri)     279.099    454.372 

Total  8.772.458 8.146.578 
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7.2 Cheltuieli cu serviciile prestate de terți  

  Sem. 1 2020 Sem. 1 2019 
    

Servicii de consultanta in business  569.395 94.000 

Servicii audit financiar, IT și intern  225.317 215.360 

Comisioane și onorarii (juridic, cotizații etc)  263.712 249.391 

Activități de promovare ale Grupului BVB  171.615 269.233 

Alte servicii prestate de terți aferente activității  938.615 916.026 

Total  2.168.654 1.744.009 

 

În cadrul categoriei de cheltuieli “Servicii de consultanță în business” sunt cuprinse cheltuielile aferente Proiectului 

CCP. 

 

7.3 Alte cheltuieli operaționale 

  Sem. 1 2020 Sem. 1 2019 
    

Chirie și utilități sediu  354.421 1.365.211 

Amortizarea imobilizărilor corporale   807.704 759.957 

Amortizarea imobilizărilor necorporale  632.236 579.423 

Amortizare drept de utilizare active   994.493 1.760 

Cheltuieli cu taxe ASF și alte impozite  551.482 668.488 

Materiale consumabile  151.678 137.709 

Întreținere și mentenanță IT  964.298 725.025 

Asigurări echipamente, profesionale, etc  100.255 119.385 

Protocol  84.490 303.668 

Marketing și publicitate  96.729 112.751 

Transport și deplasări  95.171 292.669 

Telecomunicații și servicii poștale  120.484 137.419 

Comisioane bancare  41.182 37.691 

Pierderi din clienți neîncasați  81.229 188.531 

Cheltuieli/(Venituri) din ajustarea creanțelor  (27.582) (332.954) 

Alte cheltuieli       54.685    188.910 

Total  5.102.954 5.285.643 

 

8. Venituri şi cheltuieli financiare 

Veniturile și cheltuielile financiare recunoscute în contul de profit și pierdere cuprind:  

  Sem. 1 2020 Sem. 1 2019 
    

Venit net din dobânzi aferente activelor financiare   1.649.651 1.491.564 

(Pierdere netă)/Câștig net din diferențe de curs 
valutar  54.327 539.922 

Cheltuieli dobânzi leasing IFRS 16 si alte ch. 
financiare  (114.295) (6.581) 

Pierderi anticipate din credit nete (IFRS9)    (12.543)      18.277 

Venituri financiare nete  1.577.139 2.043.183 
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9. Impozit pe profit 

Cheltuiala cu impozitul pe profit este înregistrată pe baza cotei de impozit anuale determinate și metodologiei de calcul, 
aferentă întregului an financiar. Cota anuală legala de impozit utilizată pentru perioada încheiată la 30 iunie 2020 este 
16% (cota legala de impozit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 a fost tot de 16%). 

 

10. Dividende 

Adunarea Generală a Acționarilor BVB din 29 aprilie 2020 a aprobat propunerea de repartizare a profitului net statutar 
pentru anul 2019 al Bursei de Valori București, în sumă de 6.962.791 lei, astfel: suma de 403.334 lei pentru rezerva 
legală, iar restul sub forma dividendelor brute. Astfel, suma de distribuit în anul 2020 sub forma dividendelor brute 
aferente anului 2019 este de 6.559.457 lei. Data plății stabilită de AGA a fost 5 iunie 2020.   

Adunarea Generală a Depozitarului Central din 27 mai 2020 a aprobat propunerea de repartizare a profitului net statutar 
pentru anul 2019, în sumă 1.590.835 lei, astfel: suma de 90.420 lei pentru rezerva legală, iar restul de 1.500.415 sub 
forma dividendelor. 

 

11. Capital social 

La 30 iunie 2020, BVB avea un capital social în sumă de 80.492.460 lei împărțit în 8.049.246 acțiuni cu valoare nominală 
de 10 lei/acțiune, dematerializate, cu același drept de vot, împărțite pe următoarele categorii:  

 Număr de acțiuni % din capitalul social 
   

Persoane juridice, din care: 6.489.593 80,62% 

Române 5.921.445 73,57% 

Străine 568.148 7,06% 

Persoane fizice, din care: 1.505.036 18,70% 

Române 1.347.113 16,74% 

Străine 157.923 1,96% 

Bursa de Valori București 54.617 0,68% 

Total   8.049.246  100,00% 

 

În conformitate cu prevederile articolului 136 alin. 5 din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, niciun 
acționar al unui operator de piață nu poate deține, direct sau indirect, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot. La 
30 iunie 2020, niciun acționar al BVB nu deținea pachete de acțiuni care să depășească acest prag. 

Începând cu data de 18 martie 2020, BVB a demarat programul de răscumpărare acțiuni proprii în valoare totală de 
maxim 2.112.915 lei, valoare care a fost inclusa în Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de afaceri al anului 2019 
pentru a fi alocată acestui program în anul 2019 și 2020, în termenii și condițiile aprobate prin Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor (AGAE) nr. 1 din 24 aprilie 2019. În total, în primul semestru al anului 2020, au 
fost răscumpărate un număr de 60.369 acțiuni, în valoare 1.389.119 lei. 

 

12. Evenimente ulterioare 

Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), unul dintre liderii de servicii post-tranzactionare și parte a London Stock 
Exchange Group (LSEG), și CCP.RO BUCHAREST S.A., parte a Grupului Bursa de Valori București (BVB), au semnat 
un contract prin care CC&G va oferi atât consultanță privind stabilirea Contrapărţii Centrale în Romania, cât și suport 
tehnologi specific serviciilor de compensare și management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO BUCHAREST 
S.A. și care se aplică tuturor claselor de active tranzacționate pe piața de capital românească. CCP.RO BUCHAREST 
S.A. are rolul de a funcționa ca o Contraparte Centrala (CCP) independenta pentru piețele din România. 
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Declarația persoanelor responsabile 

 
Această declarație privește măsura în care raportarea financiară consolidată a Bursei de Valori București S.A., întocmită 
la 30 iunie 2020, prezintă în mod corect, din toate punctele de vedere semnificative, poziția financiară consolidată a 
Bursei de Valori București S.A. la 30 iunie 2020 și a rezultatului operațiunilor sale încheiate la această dată în 
conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată și 
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de 
ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.  

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a raportărilor financiare în conformitate cu reglementările 
legale mai sus menționate. Confirmăm în cunoștință de cauză că raportarea financiar-contabilă semestrială a fost 
întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, politicile contabile utilizate fiind 
conforme cu acestea și oferind o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, 
contului de profit și pierdere și că raportul consolidat al Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a 
dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității 
desfășurate. 

 

 
Președinte,    Director General,     Director Financiar, 

Radu Hanga     Adrian Tănase    Virgil Stroia 
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Date de contact 
 

Contact Relația cu Investitorii Tel: (+40)(21) 307 95 00 

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

Email: ir@bvb.ro 

  
Rapoarte financiare Rapoartele financiare sunt disponibile în secțiunea Relația cu Investitorii 

de pe website-ul nostru aici 
  
Teleconferințe pentru prezentarea 
rezultatelor 

Înregistrarea teleconferințelor pentru prezentarea rezultatelor financiare 
și materialele aferente sunt disponibile la acest link 

 Teleconferința va fi transmisă în direct la acest link 

  
Evenimente viitoare  

12 noiembrie 2020 
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2020 & Conferință 
telefonică analiști și investitori 

 

 

 

Aflați mai multe despre  

Bursa de Valori Bucureşti  
 

 

 

Website  www.bvb.ro 

 

Urmăriți-ne pe      

 
 

  

  

Aplicații pentru smartphone și tabletă 

Aplicația BVB Aplicația BVB Trading

 

  
 

mailto:ir@bvb.ro
http://www.bvb.ro/InvestorRelations/FinancialFigures/FinancialReports
http://bvb.ro/InvestorRelations/Webcasts
http://bvb.ro/live/prezentari.aspx
http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange?trk=company_logo
https://twitter.com/BVB_Ro
https://www.youtube.com/channel/UC51OrBw6_8mww15TYXpT2ug
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb.arenaxt&hl=en
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-bucharest/id828463082?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb&hl=en
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-trading/id983253621?mt=8

