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Raportul audito rului independent
citre aclionarii BC Moldindconbank S.A.

Am auditat situaliile financiare anexate ale BC Moldindconbank S.A. ('Banca'), cate cuprind
'situaia poz4iei financiare la data de 37 decembde 2A74, situaFa rezultatului global, situa;ia
modificitilor capitalului propriu gi situapa fluxutilor de trezoretie afererrte anului incheiat lz acea
clati, $i un srurrar al politicilor contabile semnificative gi alte informagii explicative.

Respons a bili tatea conducerti pen tu sin afile frn anci arc
Conducerea este responsabrli pentru intocmirea gi prezentarea fideli a acestor situaEii financiare in
confotmitate cu Standadele Interna;ionale de Raportare Financiari, pi pentru acel control intern pe
care conducerea il consideri necesar pefltnr a permite intocmirea situaliilor financiare care sunt
Iipsite de denanrriri semnificative, cauznte fie de fraudi, fie de eroaxe.

Resp on s a bili ta te a a u ditorulu i
Responsabilitatea noastri este de a expdma o opinie cu privire la aceste situagii financiare pe baza
auditului nostru. Am desfi$urat auditul in conformitate cn Standardele Internalionale de Audit.
Aceste standarde previd conformitatea cu cedntrele etice pi planificarea gi desfipurarea audinrlui in
vederea ob;inerii asigudrii rezonabile cu privire la misura in care situa;iile financiare sunt lipsite de
denanriri semnifi cative.

Un audit implici desfipurarea de proceduri in vederea obfnerii de probe de audit cu privire la
valorile pi prezentirile din situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ragionamentul
auditodui, inclusiv de evaluarea dscruilor de denaturare semnificativi a situaliilor financiare,
cauzatd fie de fraudi, fie de eroare. ln efectuarea acelor evaluiri ale dscului, auditonrl ia in
considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de citre entitate gi prezentarea fideli a
situaliilot financiare in vederea conceperii de procedrui de audit care si fie adecvate
circumstanlelor, dar nu cu scopul exprimirii unei opinii cu privire la eficienla controlului intern al
entitlgii. Un audit include, de asemenea, evahrarea gradului de adecvare a politicilor contabile pi a
caractenrlui rezonabil al estirni.dlor contabile efectuate de citre conducere, precrrn gi evaluarea
prezentitii generale a situafilor financiare.

Cred'bm ci probele de audit pe care le-am obfnut sunt suficiente pi adecvate pentm a funrza, obazi. :
pentnr opinia noastri de audit.
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Continuarc

?H'
In opinia noastrl, situaliile financiare prczitttil fidel, din toate punctele de vedere semnificative
pozil:a financiad a Bdncii la data de 31 decembtie 2074, pi performanqa sa financiari pi fluxudle sale
de trezorerie aferente anuhri incheiat la acea datd,, in conformitate cu Standardele Internalionale de
Raportare Financiari.

AIte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv acgionarilor Bdncii in ansamblu. Audittrl nostnr a fost efectuat
pentru a putea raporta acgionadlor Bincii acele aspecte pe care trebuie si le rapordm intr-un raport
de audit financiar, gi nu in alte scopuri. in misura permisi de lege, nu acceptim gi nu ne asumim
responsabilitatea decit fatj" de Banci gi de acionarii acesteia, in ansamblu, pentru audiarl nostru,
pentnr acest raport sau pentru opinia fotmad,.

21 aprilie 2015

6 ro rd TA o rndpn ,r(&l;l 3 Pt
Grant Thornton Audit S.R.L.
Chipiniu, Republica Moldova



BC Moldindconbank SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
La 31 decembrie 2014

Note
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t6
t7

18
t9

2014
MDL'OOO

2013
MDL'OOO

ACTIVE

Mijloace bdnegti gi conturi la Banca Nafionali

Conturi curente gi depozite la bdnci

Investilii pdstrate pena la scadentd

Credite, net

Investitii disponibile in vederea vdnzdrii

Mijloace fixe, net

Active nemateriale, net

Investitii imobiliare, net

Alte active, net

Total active

DATORII

Datorii cdtre blnci

Alte imprumuturi

Datorii c[tre clien]i

Datorii privind impozitul curent

Datorii privind impozitul amAnat

Alte datorii

Total datorii

CAPITALUL PROPRIU

Actiuni ordinare

Rezerve previzute de statut

Capital suplimentar

Rezerve din reevaluare

Profit nere,pntizat

Total capitalul propriu

Total pasive

Notele anexate sunt parte integrd ale acestor situalii financiare.

r,911,624
I  ,1  13,58 I
1,01r,792
8,590,949

29,542
20l,2gl

46,591
9,639

349,165

L,776,521
2,265,163

936,045
7,306,142

50,697
172,920
38,228
11,275

264,069

13,264,162 12,821,060

881 ,146
7,656,993
8,888,492

77,626
39,533
86,789

r,034,278
1,514,647
8,801,088

19,226
32,790

100,924

11,570,579

494,466
312,222

5
12,179

874,7rr

11,502,953

494,466
273,425

5
13,947

536,2&

1,693,583 1,318,107

13,264,162 12,821,060

fost autorizate pentru emitere la 9 aprilie 2015 de cdtre Conducerea Bincii reprezentatA
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BC Moldindconbank SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
La 31 decembrie 2014

Note

22

26

27
28

9-rl

2014
MDL'OOO

2013
MDL'OOO

Venituri din dobdnzi

Cheltuieli privind dobdnzile

Venituri din dobinzi. net

Pierderi din depreciere

Venituri nete din dobflnzi diminuate cu pierderi din
depreciere a valorii

Venituri din comisioane

Cheltuieli privind comisioanele

Venituri din comisioane, net

Venituri din activitatea financiard, net
Cdgtiguri din vdnzarea investitiilor disponibile in vederea
v6nzdrii

Alte venituri operationale

Total venituri opera{ionale

Cheltuieli privind retribuirea muncii gi cheltuieli aferente
Cheltuieli generale gi administrative

Uzura gi deprecierea

Total cheltuieli neaferente dobf,nzilor

Profit din activitatea operafionala pAnI Ia impozitare

Cheltuieli privind impozitul pe venit

Profitul perioadei

Alte elemente ale rezultatului global

Rezerva privin d investiliile disponibile in veder ea vilnzdrii
Impozitul pe venit amdnat aferent componentelor altor elemente
ale reniltatului global

Alte elemente ale rezultatului global, dupl impozitare

Total rezultat global al anului, dupl impozitare

Rezultat pe acfiune (MDL)

sunt parte integrd ale acestor situalii financiare.

990,394 952J53
(503,236) (489,210)

487,159

(55,266)

363,143

(53,840)23

24

25

43l,gg2

197,536
(27,306)

309,303

153,807
(2t,565)

160,230

129,749

5,788

132,242

129,040

55
45,02235.975

763,634

(t26,966)
(161,M3)
(25,555)

615,662

(152,850)
(101 ,588)
(23,551)

(313,964) (277,989)

t6

449,670

(52,153)

337,673

(36,400)

t6

397,517

(1,936)

168

301,273

8 , 1  l 8

(7se)
(1,768) 7,359

395,749 309,632

30 80

Contabil gef
Dna Nadejda Cuharschi
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i- Situaliile finr

{ Pregedinte
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BC Moldindconbank SA  

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 
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Acţiuni  

ordinare 

 plasate 

Surplus de 

capital Alte rezerve 

Rezerve 

generale 

pentru riscuri 

bancare 

Rezerva privind 

investiţiile 

disponibile în 

vederea vânzării 

Profit 

nedistribuit Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Sold la 1 ianuarie 2014 494,466 5 51,089 222,336 13,947 536,264 1,318,107 

Dividende distribuite - - - - - (20,273) (20,273) 

Transferuri - - - 38,797 - (38,797) - 

Tranzacţii cu proprietarii 494,466 5 51,089 261,133 13,947 477,194 1,297,834 

        

Profit net al anului - - - - - 397,517 397,517 

Alte elemente ale rezultatului global, 

după impozitare        

Modificarea valorii juste a investiţiilor 

disponibile în vederea vânzării - - - - (1,768) - (1,768) 

        

Sold la 31 decembrie 2014 494,466 5 51,089 261,133 12,179 874,711 1,693,583 

        

        

Sold la 1 ianuarie 2013 494,466 5 51,089 161,208 6,588 306,157 1,019,513 

Dividende distribuite - - - - - (10,038) (10,038) 

Transferuri - - - 61,128 - (61,128) - 

Tranzacţii cu proprietarii 494,466 5 51,089 222,336 6,588 234,991 1,009,475 

        

Profit net al anului curent - - - - - 301,273 301,273 

Alte elemente ale rezultatului global, 

după impozitare         

Modificarea valorii juste a investiţiilor 

disponibile în vederea vânzării - - - - 7,359 - 7,359 

        

Sold la 31 decembrie 2013 494,466 5 51,089 222,336 13,947 536,264 1,318,107 

Notele anexate sunt parte integră a acestor situaţii financiare. 
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
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 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

Activitatea operaţională    

Dobânzi încasate  984,812 836,592 

Plata dobânzilor  (516,423) (463,119) 

Încasări băneşti din comisioane, net  159,482 132,241 

Venituri financiare şi alte venituri operaţionale, net  183,578 147,113 

Plăţi băneşti privind retribuirea muncii  (123,192) (155,447) 

Plăţi băneşti privind cheltuielile generale şi administrative  (159,510) (96,839) 

Încasări înainte de modificările în capitalul circulant  528,747 400,541 

    

(Majorarea) / diminuare) activelor curente:    

Conturi curente şi depozite plasate în BNM  (672,760) (144,093) 

Conturi curente şi depozite plasate în alte bănci  (28,488) (9,903) 

Valori mobiliare peste 90 de zile  (59,020) (202,360) 

Credite, net  (1,323,586) (1,615,175) 

Alte active  (73,990) (144,036) 

Majorarea / (diminuarea ) datoriilor curente:    

Datorii către bănci  (152,035) 537,101 

Datorii către clienţi  99,790 3,065,614 

Alte datorii  (42,512) 11,105 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea operaţională 

până la impozitare  (1,723,854) 1,898,794 

    

Plăţi privind impozitul pe venit  (28,607) (10,111) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea operaţională  (1,752,461) 1,888,683 

    

Activitatea investiţională    

Plăţi băneşti pentru procurarea activelor nemateriale  (13,321) (17,109) 

Plăţi băneşti pentru procurarea mijloacelor fixe  (47,627) (6,233) 

Încasări băneşti din vânzarea mijloacelor fixe  2,787 97 

Încasări privind valorile mobiliare investiţionale  25,179 (16,808) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea investiţională  (32,982)  (40,053) 

    

Activitatea financiară    

Încasări  aferente creditelor şi împrumuturilor  1,414,603 1,442,037 

Plăţi aferente creditelor şi împrumuturilor  (1,272,550) (1,175,247) 

Dividende plătite  (15,260) (7,330) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea financiară  126,793 259,460 

    

Venituri/(pierderi) nerealizate din diferenţele de curs valutar  (19,839) 5,724 

    

Fluxul net al mijloacelor băneşti   (1,678,489) 2,113,814  

    

Soldul mijloacelor băneşti la 1 ianuarie  3,923,046 1,809,232 

    

Soldul mijloacelor băneşti la 31 decembrie     21 2,244,557 3,923,046 

 

Notele anexate sunt parte integra ale acestor situaţii financiare. 
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1. Informaţii generale despre Banca 

BC Moldindconbank SA (“Banca”) a fost înfiinţată în octombrie 1991 şi funcţionează ca o bancă comercială şi 

de economii, oferind o gamă largă de servicii şi produse bancare, adresându-se tuturor categoriilor de clienţi prin 

intermediul celor 57 de filiale (2013: 49 filiale). 

La sfârşitul anului 2013 Banca deţinea licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei, care permite 

desfăşurarea tuturor tipurilor de activităţi. Banca are 1,148 salariaţi la data de 31 decembrie 2014 (1,063  la data 

de 31 decembrie 2013). 

Adresa juridică a Băncii este – strada Armenească 38, Chişinău, Republica Moldova. Banca este listată la Bursa 

de Valori a Moldovei. 

 

Conform declaraţiei Consiliului de Directori şi Comitetului Executiv, la 31 decembrie 2014 şi 

31 decembrie 2013, cât şi pe parcursul acestor perioade, Banca nu a avut nici o parte care ar fi controlat în ultima 

instanţă societatea, adică o persoană sau un grup de persoane, care ar deţine un control comun. Acţionarii şi 

reprezentanţii acestora în Consiliul Băncii şi Comitetul de Conducere al Băncii  activează în spirit de cooperare, 

în ceea ce priveşte guvernarea şi implementarea politicilor operaţionale şi financiare ale Băncii. 

 

Deoarece operaţiunile Băncii nu sunt expuse la riscuri şi rentabilităţi cu un grad semnificativ de diferenţiere, 

precum şi datorită faptului că mediul legislativ, natura serviciilor, procesul de activitate, tipologia clienţilor 

pentru serviciile şi produsele oferite, cât şi metodele folosite pentru furnizarea serviciilor sunt omogene pentru 

toate activităţile sale, Banca operează ca un segment unic de activitate. 

 

2. Bazele prezentării 

 

Declaraţie de conformitate  

Situaţiile financiare ale Băncii au fost pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară (I.F.R.S.), emise de Consiliul Internaţional al Standardelor Contabile (CISC). 

 

Principii de evaluare 

Situaţiile financiare sunt pregătite în baza costului istoric, cu excepţia instrumentelor financiare derivative şi a 

investiţiilor financiare disponibile în vederea vânzării care au fost evaluate la valoarea justa. 

 

Moneda funcţională şi de prezentare 

Situaţiile financiare sunt întocmite în lei moldoveneşti (“MDL”), care este moneda funcţională şi moneda ţării în 

care operează Banca. Toată informaţie financiară prezentată în MDL a fost rotunjită până la cel mai apropiată 

mie, cu excepţia cazurilor în care este indicat altfel. 

 

Estimări contabile 

Banca efectuează estimări şi presupuneri care afectează valorile raportate a activelor şi obligaţiunilor a anului 

următor. Estimările şi presupunerile sunt revizuite periodic şi sunt bazate pe experienţa istorică, cât şi alţi factori, 

inclusiv aşteptări a evenimentelor viitoare care se presupun a fi rezonabile rezultând din circumstanţele actuale. 
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2. Bazele prezentării (continuare) 

 

Deprecierea creditelor şi a avansurilor. 

Banca revizuieşte portofoliul de credite lunar pentru estimarea deprecierii valorii creditelor. Pentru a determina 

dacă o pierdere din deprecierea creditelor trebuie reflectată în raportului de profit şi pierdere, Banca efectuează 

estimări în vederea existenţei datelor măsurabile de scădere a fluxurilor viitoare estimate de numerar din 

portofoliul de credite înainte ca această scădere să fie identificată cu un credit individual din portofoliu. Aceste 

aspecte ar putea să indice date observabile de înrăutăţire a serviciului de rambursare a unui debitor dintr-un grup, 

a condiţiilor naţionale sau economice care corelează cu pierderile din activele dintr-un grup.  

 

Managementul utilizează estimări bazate pe istoricul deprecierii activelor cu caracteristici de risc de credit şi 

evidenţe obiective de depreciere similare cu cele din portofoliu în prognozarea fluxurilor viitoare de numerar. 

Metodologia şi presupunerile utilizate pentru estimarea atât a mărimii, cât şi a scadenţei fluxurilor viitoare de 

numerar sunt revizuite pentru a reduce diferenţele dintre estimări şi rezultatele actuale privind pierderile la 

credite. 

 

Când rezultatul final al acestor factori este diferit de valorile reflectate iniţial, acestea pot afecta material 

provizionul pentru pierderi la credite a perioadei în care această determinare s-a produs. 

 

(ii) Valoarea justă a instrumentelor financiare 

Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe piaţa activă este determinată utilizându-

se tehnici de evaluare. Conducerea alege în baza de estimări rezonabile metoda de evaluare ţinându-se cont de 

faptul că acestea sunt făcute în baza condiţiilor existente la data raportării. Evaluarea instrumentelor financiare 

este descrisă în detaliu în nota 32. 

 

3. Politici de contabilitate semnificative 

 

3.1 Modificarea politicilor de contabilitate 

 

Politicile contabile adoptate sunt consistente cu cele din anul precedent. Adoptarea standardelor şi interpretărilor 

noi care sunt efective pentru Banca începând cu 1 ianuarie 2014 nu au avut impact semnificativ asupra politicilor 

contabile, performanţei sau poziţiei financiare ale Băncii. 
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3.  Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative 

 

a. Conversia valutei străine 

Tranzacţiile în valută sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacţiei. La data bilanţului, activele şi 

datoriile monetare denominate în valută sunt convertite folosind cursul de schimb de închidere. Diferenţele de 

curs care provin din decontarea tranzacţiilor la cursuri diferite de cele de la data tranzacţiei, precum şi din 

operaţiuni de conversie ale activelor şi datoriilor monetare nesoluţionate, în valuta străina, la sfârşitul anului, 

sunt recunoscute în raportul privind rezultatele financiare. 

 

Ratele de schimb la sfârşitul anului şi ratele medii pe an au fost: 

  2014 2013 

  USD Euro USD Euro 

      Media perioadei  14,0388 18,6321 12.5907 16.7241 

Finele anului  15,6152 18,9966 13.0570 17.9697 

 

b. Active financiare 

Banca clasifică activele sale financiare în următoarele categorii: active financiare la valoarea justă reflectate prin 

contul de profit şi pierderi, credite şi creanţe, investiţii păstrate până la scadenţă şi active financiare disponibile 

în vederea vânzării. Conducerea Băncii determină clasificarea investiţiilor la recunoaşterea iniţială a acestora. 

 

(i) Credite şi creanţe 

Creditele şi creanţele reprezintă active financiare non-derivate, cu achitări fixe sau determinabile şi care nu sunt 

cotate pe o piaţa activă în afară de: (a) acelea pe care entitatea intenţionează să le vândă imediat sau într-un 

termen scurt, care sunt clasificate ca păstrate pentru comercializare, şi acelea pe care entitatea iniţial le 

desemnează la valoare justă reflectate prin contul de profit şi pierderi; (b) acelea pe care entitatea iniţial le 

desemnează ca disponibile spre vânzare; sau (c) pentru care există posibilitatea ca posesorul să nu-şi poată 

recupera o parte substanţială a investiţiilor sale, din cauze altele decât deteriorarea creditului. 

 

(ii) Investiţii păstrate până la maturitate 

Investiţiile păstrate până la maturitate sunt active financiare non-derivate cu achitări fixe sau determinabile şi cu 

scadenţe fixe pentru care Conducerea Băncii are intenţia pozitivă şi abilitatea de a le păstra până la maturitate. 

Dacă Banca ar fi vândut un număr semnificativ de active păstrate până la scadenţă, întreaga categorie ar fi 

afectată şi reclasificată ca disponibilă în vederea vânzării. De asemenea, în această categorie mai sunt incluse şi 

bonurile de trezorerie emise de Guvernul Republicii Moldova. 

 

Investiţiile financiare clasificate ca păstrate până la scadenţă sunt contabilizate la cost amortizat utilizând metoda 

câştigului efectiv, luând în calcul orice reduceri care sunt altele decât temporare. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

 

b. Active financiare (continuare) 

 

(iii) Active financiare disponibile în vederea vânzării 

Investiţiile disponibile în vederea vânzării sunt cele care urmează a fi păstrate pe o perioadă nedeterminată de 

timp, şi care pot fi vândute cu scopul măririi lichidităţii sau ca urmare a modificării dobânzilor, ratelor de schimb 

sau a preţului de piaţă. Activele financiare disponibile în vederea vânzării includ investiţii în instrumente de 

capitaluri proprii. Aceste instrumente sânt evaluate la valoarea costului lor minus deprecierea, aşa cum valoarea 

lor justă nu poate fi obiectiv determinată datorită faptului că nu există o piaţă activă pentru aceste investiţii. 

  

(iv) Derecunoașterea activelor financiare şi a datoriilor 

Activele financiare sunt derecunoscute în următoarele cazuri: 

 La stingerea dreptului de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului; 

 Banca îşi transferă dreptul de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului sau îşi asumă obligaţia de a 

rambursa mijloacele băneşti respective, în totalitate şi fără întârzieri semnificative, furnizorului, în 

conformitate cu acordurile de transfer „pass-through”; 

 (a) Banca îşi transferă substanţial toate riscurile precum şi recompensa de pe urma activului, sau (b) 

Banca nu-şi transferă şi nici nu-şi păstrează substanţial toate riscurile, precum şi recompensa de pe 

urma activului , dar îşi transferă controlul asupra activului.  

 

În cazul când Banca şi-a transferat dreptul de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului sau cade sub efectul 

acordului pass-through şi, în acelaşi timp, nu şi-a transferat şi nici păstrat substanţial toate riscurile precum şi 

recompensa de pe urma activului şi nici nu-şi transferă controlul asupra activului, activul este recunoscut la 

nivelul implicării băncii în activ. Continuarea implicării respective, care ia forma unei garanţii asupra activului 

transferat este recunoscută ca valoarea minimă între costul istoric al activului şi valoarea maximă a consideraţiei 

pe care Banca ar fi cerut să o plătească. 

 

Datoria financiară este nerecunoscută în cazul când, obligaţia aferentă datoriei se stinge, expiră sau este 

achitată. 

 

c. Deprecierea împrumuturilor 

Dacă există o dovadă obiectivă că Banca nu va putea recupera toate sumele scadente (suma creditului şi 

dobânda) conform termenilor contractuali iniţiali ai creditului / creanţelor privind leasing-ul financiar, aceste 

credite sunt considerate depreciate. Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferenţa între valoarea de bilanţ 

a creditului / creanţelor privind leasing-ul financiar şi valoarea prezentă a fluxurilor de mijloace băneşti viitoare 

actualizate cu rata efectivă iniţială a dobânzii sau este diferenţa între valoarea de bilanţ a creditului / creanţelor 

privind leasing-ul financiar şi valoarea justă a gajului, dacă împrumutul / creanţele privind leasing-ul financiar 

dispun de gaj şi executarea acestuia este probabilă. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

c. Deprecierea împrumuturilor (continuare) 

Deprecierea valorii şi nerecuperabilitatea sunt evaluate şi recunoscute separat pentru creditele şi creanţele 

semnificative din punct de vedere individual, şi la nivel de portofoliu pentru un grup de credite și creanţe 

similare ce nu sunt identificate individual ca fiind depreciate valoric. Dacă Banca determină că nu există nici o 

dovadă obiectivă de deteriorare a valorii unui activ financiar evaluat separat, semnificativ sau nu, ea include 

acest activ în grupa activelor financiare cu caracteristici similare ale riscului de credit, şi estimează pentru 

acestea un provizion colectiv pentru deteriorarea valorii. Activele, care sunt estimate individual pentru 

depreciere a valorii și pentru care este sau continuă a fi recunoscută pierderea din deprecierea valorii, nu sunt 

incluse în estimarea colectivă a deprecierii valorii. 

 

Valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare estimate este actualizată cu rata efectivă a dobânzii iniţiale a 

activului financiar. Dacă creditul are o rată a dobânzii variabilă, rata discontului pentru estimarea pierderii din 

deteriorarea valorii este rata efectivă a dobânzii curentă. 

 

Valoarea de bilanţ a unui activ este redusă la valoarea sa recuperabilă estimată prin recunoaşterea în contul de 

profit şi pierdere a provizionului pentru deprecierea creditului. Casarea este efectuată când creditul este 

considerat nerecuperabil, în întregime sau parţial. Casările sunt reduse din provizioanele stabilite anterior şi în 

acelaşi timp reduc suma creditului. Recuperările de credite casate în perioadele anterioare sunt incluse în venituri 

prin intermediul mişcării în provizionul pentru deprecierea valorii. 

 

Dacă valoarea deprecierii scade ulterior datorită unui eveniment survenit după casare, diminuarea provizionului 

se recunoaşte prin creditarea provizionului pentru pierderile din credite.  

 

Cu scopul evaluării colective a deprecierii, activele financiare sunt grupate în baza criteriilor interne ale Băncii 

de grupare a creditelor care ţin cont de caracteristicilor riscului de credit aşa ca industria, tipul gajului, statutul 

trecut şi alţi factori relevanţi. Fluxurile viitoare de trezorerie pentru un grup de active financiare care sunt 

evaluate colectiv pentru depreciere sunt estimate în baza experienţei anteriore cu active cu  caracteristici ale 

riscului de credit similare cu cele din grup. Metodologia şi presupunerile folosite pentru estimarea fluxurilor 

viitoare de trezorerie sunt  revizuite periodic pentru a reduce orice diferenţe între pierderea estimată şi pierderea 

reală. 

 

d. Compensarea instrumentelor financiare 

Activele şi obligaţiile financiare sunt compensate şi sunt prezentate la valoarea netă în bilanţul contabil, atunci 

când există un drept legal de a compensa valorile înregistrate şi există intenţia de a le deconta în bază netă, sau 

de a realiza activul şi achita obligaţia simultan. 

 

e. Instrumente financiare derivative 

În cursul normal al activităţii sale Banca efectuează tranzacţii cu instrumente financiare care reprezintă 

instrumente, care necesită investiţii iniţiale minore comparativ cu valoarea nominală a contractelor. 

Instrumentele financiare derivate utilizate includ contracte forward cu scadenţe mici, monetare sau nemonetare, 

tranzacţii la vedere precum şi opţiuni pentru contracte forward. Aceste instrumente financiare sunt folosite de 

Bancă pentru hedging-ul riscurilor de rata dobânzii şi cel valutar. Aceste instrumente nu au fost desemnate ca 

elemente de acoperire a riscurilor. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

 

e. Instrumente financiare derivative (continuare) 

Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute iniţial în bilanţul contabil la valoarea justă şi tratate ca activ 

când valoarea lor justă este pozitivă si ca obligaţii când valoarea lor este negativă. Valorile juste sunt bazate pe 

preţurile de piaţă, modelele bazate pe fluxurile de numerar decontate şi modelelor de „option pricing” în 

dependenţă de caz. Aceste active şi obligaţii sunt clasificate ca deţinute pentru comercializare. Schimbările de 

valoare justă a derivatelor deţinute pentru comercializare sunt reflectate în contul de profit şi pierdere. 

 

f. Credite renegociate 

Când este posibil, banca încearcă să restructureze creditele decât să ia în posesie gajul. Aceasta poate implica 

extinderea graficului de plată şi renegocierea condiţiilor de creditare. Odată ce au fost renegociate condiţiile de 

creditare, creditul nu mai este considerat restant. Conducerea Băncii revizuie în mod continuu creditele 

renegociate pentru a se asigura că toate cerinţele sunt respectate şi plăţile ulterioare vor avea loc. Creditele 

continuă să fie obiectul unei evaluării individule sau colective a deprecierii. 

 

g. Veniturile şi cheltuielile din dobânzi 

Venitul din dobânzi este calculat în momentul apariţiei, cu referire la principalul rămas şi rata efectivă aplicabilă, 

care este rata de decontare a fluxurilor viitoare de numerar pe durata de viaţă a activului financiar la valoarea 

nominală a acestuia. Venitul din dobânzi este format din valoarea cuponului ataşat la investiţiile cu dobândă fixă 

şi investiţiile destinate comercializării, cât şi prima şi decontul calculat la bonurile de trezorerie. 

 

Dobânda neîncasată aferentă bonurilor de trezorerie a fost calculată pe perioada dintre data achiziţiei lor şi 

data la care sunt întocmite situaţiile financiare aplicându-se rate de dobândă diferite pentru fiecare emisiune. 

Cheltuielile aferente dobânzii includ dobânda calculată aferentă depozitelor atrase, conturilor curente, conturilor 

Loro, împrumuturilor, precum şi dobânda aferentă altor obligaţiuni. 

 

h. Venituri din speze şi comisioane 

Veniturile din speze şi comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestării serviciului 

respectiv. Spezele pentru creditele la termen sunt raportate pe perioadele viitoare (împreună cu costurile directe 

aferente) şi sunt recunoscute ca ajustare la rata efectivă a dobânzii la credite. Comisioanele şi spezele datorate 

din negocieri, sau din participarea la negocierea unei tranzacţii cu terţe părţi – astfel ca aranjarea unei achiziţii de 

acţiuni sau de alte participaţii, achiziţii sau vânzării a unei participaţii – sunt reflectate la încheierea dății de 

finalizare a tranzacţiei. Atât comisioanele de portofoliu cât şi cele de consultanţă în management şi alte servicii 

sunt recunoscute în baza contractelor de servicii, de obicei distribuite în timp. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

 

i. Mijloacele fixe  

Toate mijloacele fixe sunt înregistrate în bilanţ la costul istoric de achiziţionare minus uzura acumulată. Costul 

istoric include cheltuieli care sunt direct atribuite achiziţiei acestora. 

 

Costurile ulterioare sunt incluse în valoarea de bilanţ al activului, sau alternativ, recunoscute ca un activ separat, 

doar în cazurile când costul acestui element poate fi cu siguranţă determinat şi atunci când se estimează că Banca 

va beneficia de viitoarele beneficii economice asociate cu acest element. Toate celelalte cheltuielile legate de 

reparaţie şi întreţinere sunt incluse în alte cheltuieli operaţionale în perioada apariţiei lor.  

 

Terenurile nu se depreciază. Uzura pentru alte active este calculată în baza metodei liniare pentru alocarea 

costului la valorile lor reziduale utilizând următoarele durate de exploatare: 

 

Mijloace fixe Rata (%) 

Clădiri 1-5% 

Echipamente, calculatoare şi mobilier 10-20% 

Vehicule 14-20% 

 

Activele în curs de construcţie nu se amortizează până la momentul punerii acestora în funcţiune. 

 

La fiecare dată de bilanţ, valoarea reziduală şi valoare de viaţă utilă al activului sunt revăzute, şi dacă este 

necesar ele sunt ajustate. Activele care se amortizează sunt evaluate la depreciere de fiecare dată, când anumite 

evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă poate sa nu fie recuperată. Valoarea 

de bilanţ a unui activ este casată imediat la valoarea lui recuperabilă, dacă valoarea de bilanţ este mai mare decât 

valoarea recuperabilă estimată. Valoarea recuperabilă este valoarea mai mare dintre valoarea justă a activului 

diminuată cu cheltuielile de vânzare şi valoarea în exploatare. Pierderile şi câştigurile din ieşirea activelor fixe 

sunt determinate prin referinţă la valoarea de bilanţ. Acestea sunt incluse în raportul privind rezultatele 

financiare în costurile operaţionale respective. 

 

j. Active nemateriale 

Cheltuielile de achiziţie a licenţelor pentru programe informatice sunt capitalizate şi includ cheltuielile de 

achiziţie şi costurile de aducere a activului în funcţiune. Aceste costuri sunt amortizate aplicând metoda liniară în 

baza duratei de exploatare estimate (de la trei la zece ani) . 

 

Cheltuielile aferente îmbunătăţirii sau menţinerii aplicaţiilor informatice sunt trecute la cheltuieli în momentul 

apariţiei lor. Costurile asociate în mod direct cu producerea softului unic şi identificabil supravegheate de Bancă, 

şi care, probabil, vor genera beneficii economice depăşind costurile în mai puţin de un an, sunt valorificate ca 

active nemateriale. Costurile directe includ cheltuielile pentru personalul care elaborează softul şi o porţiune 

cuvenită de cheltuieli relevante de întreţinere.  

 

Cheltuielile aferente creării aplicaţiilor informatice, recunoscute ca active, sunt amortizate prin aplicarea metodei 

liniare (termenul de exploatare nu depăşeşte 5 ani). 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

 

k. Contractele de leasing 

Contractele de leasing înregistrate de către Bancă sunt clasificate ca contracte primare de leasing operaţional. 

Toate plăţile efectuate în cea ce priveşte leasing-ul operaţional sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere în 

regim de consecutivitate pe toată perioada contractului de leasing. În cazul în care un contract de leasing 

operaţional este reziliat înainte de termen, orice plată care ar trebui efectuată către arendator, în concept de 

penalitate, este recunoscută ca cheltuială în perioada de reziliere a contractului. 

 

l. Împrumuturi 

Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea lor justă diminuate cu cheltuielile aferente tranzacţiei 

suportate. Ulterior, împrumuturile sunt prezentate la costul amortizat şi orice diferenţă între valoarea netă a 

mijloacelor atrase şi valoarea la scadenţă este recunoscută în raportul privind rezultatele financiare pe perioada 

împrumutului, utilizând metoda ratei efective a dobânzii. 

 

m. Mijloace băneşti 

În scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor băneşti, mijloacele băneşti şi echivalentele cuprind solduri 

cu scadenţa de mai puţin de trei luni de la data de achiziţie inclusiv numerar, solduri nerestricţionate cu Banca 

Naţională a Moldovei, hârtii de valoare de stat, disponibilităţi datorate altor bănci şi plăţi cu sistemele rapide de 

transferuri băneşti.  

 

n. Provizioane 

Provizioanele pentru costurile de restructurare şi creanţele legale sunt reflectate atunci când Banca are o 

obligaţiune legală curentă sau constructivă de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor 

anterioare. Este mai mult probabil decât deloc, că un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea 

obligaţiei şi suma obligaţiei este estimată rezonabilă. 

 

În cazurile în care există obligaţii similare, probabilitatea că un transfer de resurse va fi necesar este determinată 

luând în consideraţie clasa obligaţiei în ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar dacă probabilitatea de 

transfer în legătură cu oricare element inclus în aceeaşi clasă de obligaţii este mică. 

 

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezentă a cheltuielilor necesare pentru stingerea obligaţiei utilizând o 

rată până la impozitare care să reflecte aprecierile curente de piaţă în ceea ce priveşte valoarea în timp a banilor 

şi riscurile specifice a obligaţiei. Mărirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscută ca 

cheltuială privind dobânzile. 

 

o. Acţiuni de tezaur 

Instrumentele de capital propriu ale Băncii care sunt căpătate de către ea sau de către o subsidiară (acţiuni de 

tezaur) sunt deduse din capital şi reflectate la costul mediu ponderat. Recompensa achitată sau primită la 

procurare, vânzare, emisie, sau anulare a instrumentelor de capital ale Băncii sunt reflectate direct în capital. Nu 

se recunosc veniturile sau cheltuielile în contul de profit şi pierderi rezultate din procurare, vânzare, emisie sau 

anulare a instrumentelor de capital. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

 

p. Costuri ale pensiilor şi beneficii ale angajaţilor 

Banca, în desfăşurarea normală a activităţilor, execută plăţi către fondurile de stat ale Moldovei în numele 

angajaţilor săi pentru asigurări de pensii, asigurarea sănătăţii şi beneficii de şomaj. Toţi angajaţii Băncii fac parte 

din sistemul de pensii de stat. Banca nu operează cu nici o altă schemă de pensionare şi, prin urmare, nu are nici 

o obligaţie adiţională cu referire la pensii. Banca nu operează cu alte planuri de beneficii definite sau cu alte 

planuri de beneficii post pensionare. Banca nu are alte obligaţii de a presta servicii suplimentare pentru actualii 

sau foştii angajaţi. 

 

q. Impozitare 

Conform legislaţiei fiscale aplicabile a Republicii Moldova, impozitul pe venit este recunoscut ca şi cheltuială a 

perioadei de apariţie a profitului. Pierderile fiscale raportate în perioadele ulterioare sunt recunoscute ca activ 

când există probabilitatea apariţiei profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru acoperirea 

pierderilor. 

Impozitul pe venit amânat este calculat în întregime, utilizând metoda obligaţiei şi în baza diferenţelor temporare 

care apar între baza impozabilă a activelor şi obligaţiilor, şi a valorilor lor contabile prezentate în situaţiile 

financiare. Impozitul pe venit amânat este determinat folosind ratele de impozitare (şi legile respective) care au 

fost în vigoare sau parţial în vigoare la data de bilanţ şi urmează a fi aplicate la momentul recunoaşterii activului 

aferent impozitului pe venit amânat sau la soldarea obligaţiei privind impozitul pe venit amânat. 

Principalele diferenţe temporare sunt generate de amortizarea mijloacelor fixe, provizioanelor pentru credite şi a 

avansurilor către clienţi şi ale altor active şi obligaţii. Ratele legiferate sau parţial legiferate la data de bilanţ sunt 

utilizate pentru a determina impozitul pe venit amânat. Cu toate acestea impozitul pe venit amânat nu este 

recunoscut, dacă reiese din recunoaşterea iniţială a unui activ sau obligaţii în cadrul unei tranzacţii alta decât o 

combinaţie de afacere, care la momentul tranzacţiei nu afectează nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea 

impozabilă. Activele privind impozitul amânat sunt recunoscute când există probabilitatea că profitul impozabil 

preconizat va fi disponibil, contra căruia pot fi utilizate diferenţele temporare. 

 

r. Proprietăţi investiţionale 

Proprietăţile investiţionale sunt deţinute cu scopul de a obţine venituri din arendă şi/sau pentru aprecierea valorii. 

După recunoaşterea iniţială proprietăţile investiţionale sunt contabilizate la cost minus uzura acumulată şi orice 

pierderi din depreciere acumulate. Uzura este calculata folosind metoda liniară pe durata de viaţă estimată de 15 

ani. 

Venitul din arendă şi cheltuielile operaţionale legate de proprietăţi investiţionale sunt raportate în venituri şi alte 

cheltuieli respectiv. 

 

s. Evenimente ulterioare datei bilanţului 

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt reflectate în situaţiile financiare în caz că furnizează informaţii 

suplimentare despre situaţia Băncii la data bilanţului (evenimente ce necesita ajustări), sau indică faptul că 

ipoteza continuităţii exploatării nu este adecvată. Evenimentele ulterioare ce nu necesita ajustări sunt prezentate 

în note, în cazul în care sunt semnificative. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.3 Standarde noi şi revizuite, care sunt în vigoare pentru exercițiile anuale care încep la sau după 1 

ianuarie 2014 

 

Un număr de standarde noi şi revizuite sunt în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 

2014. Mai jos sunt prezentate informaţii cu privire la acestea. 

 

IFRIC 21 ‘Taxe’ 

 

IFRIC 21 clarifică: 

 

• evenimentul care obligă este activitatea care declanşează plata taxei, conform legislației fiscale. În cazul în care 

această activitate are loc la o data cuprinsă în exercițiul financiar raportat, atunci obligaţia se recunoaşte la acea 

data. 

 

• aceleaşi principii de recunoaştere se aplică în situaţiile financiare anuale şi interimare. 

 

IFRIC 21 a fost aplicat retroactiv în conformitate cu prevederile sale tranzitorii şi nu a avut nici un efect asupra 

situaţiilor financiare, pentru orice perioadă prezentată. 

 

Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (Amendamente la IAS 32) 

 

Aceste amendamente clarifică aplicarea anumitor criterii de compensare în IAS 32, inclusiv: 

• sensul frazei “are în prezent dreptul legal de compensare” 

• că anumite mecanisme de decontare pe bază brută pot fi considerate echivalente cu decontarea pe bază netă. 

 

Amendamentele au fost aplicate retroactiv în conformitate cu dispoziţiile sale tranzitorii. Deoarece Banca nu 

prezintă actualmente nici unul dintre activele şi pasivele sale financiare pe o bază netă, folosind prevederile IAS 

32, aceste modificări nu au avut nici un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare pentru orice perioadă 

prezentată. 

 

Prezentări de informaţii despre valoarea recuperabilă a Activelor Nefinanciare (amendamente la IAS 36) 

 

Aceste amendamente clarifică faptul că o entitate trebuie să prezinte informaţii despre valoarea recuperabilă a 

unui activ (sau unitate generatoare de numerar) de fiecare data când o pierdere din depreciere este recunoscută 

sau reluată în cursul perioadei. În plus, se cer noi prezentări de informaţii în cazul în care valoarea recuperabilă a 

activelor depreciate este bazată pe valoarea justă minus costurile de vânzare, inclusiv: 

 

• informaţii adiţionale despre măsurarea valorii juste, inclusiv nivelul aplicabil în ierarhia valorii juste, precum şi 

o descriere a oricăror tehnici de evaluare utilizate şi principalele ipoteze făcute.  

• ratele de actualizare utilizate în cazul în care valoarea justă minus costurile de vânzare este măsurată folosind 

valoarea actualizată.  

 

Amendamentele au fost aplicate retroactiv în conformitate cu dispoziţiile sale tranzitorii. Deoarece Banca nu a 

recunoscut sau reluat o pierdere din depreciere, nu există nici un efect asupra informaţiilor prezentate în situaţiile 

financiare. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.4 Standarde, amendamente și interpretări ale standardelor existente care nu sunt încă în vigoare și care 

nu au fost încă adoptate de către Bancă 

 

La data autorizării prezentelor situațiilor financiare, anumite standarde noi, amendamente și interpretări la 

standardele existente au fost publicate dar nu sunt încă în vigoare și nu au fost încă adoptate de către Bancă. 

Informații cu privire la noile standarde, amendamente și interpretări care se așteaptă a fi relevante pentru 

situaţiile financiare ale Băncii sunt prezentate mai jos.  

 

Managementul anticipează că toate declarațiile relevante vor fi adoptate în cadru politicii de contabilitate a 

Băncii pentru perioada de după data intrării în vigoare a declarației. Au fost emise alte standarde și interpretări 

noi care nu se așteaptă să aibă un impact material semnificativ asupra situațiilor financiare ale Băncii. 

 

IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014) 
 

IASB a lansat recent IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014), reprezentând finalizarea proiectului său prin 

înlocuirea IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. Noul standard introduce schimbări 

considerabile la îndrumările oferite în IAS 39 privind clasificarea şi măsurarea activelor şi introduce un nou 

model de „pierderi probabile la credite” pentru deprecierea activelor financiare. IFRS 9 prevede, de asemenea, 

noi îndrumări privind aplicarea contabilității de acoperire împotriva riscurilor.  

 

Conducerea Grupului va evalua în viitor impactul IFRS 9 asupra acestor situaţii financiare consolidate. Noul 

standard se aplică pentru perioadele de raportare anuale care încep la, sau după 1 ianuarie 2018. 
 

IFRS 15 „Venituri din Contractele cu Clienţii” 

 

IFRS 15 reprezintă noi cerinţe pentru recunoaşterea veniturilor, înlocuind IAS 18 „Venituri”, IAS 11 „Contracte 

de Construcţii”, şi mai multe interpretări cu privire la venituri. Noul standard stabileşte un model de recunoaştere 

a veniturilor bazat pe control şi oferă îndrumări suplimentare în mai multe domenii care nu sunt acoperite 

minuţios de IFRS-urile existente, inclusiv contabilitatea în cadrul acordurilor cu multiple obligaţii de 

performanţă, preţuri variabile, drepturi la rambursare a clienţilor, opţiuni de răscumpărare la furnizor, şi alte 

complexităţi frecvente. 

 

Amendamente la IFRS 11 Acorduri comune 

 

Aceste amendamente oferă îndrumări cu privire la contabilizarea achiziţiilor cotelor în cadrul tranzacţiilor 

comune, care constituie o afacere comună. Amendamentele solicită ca toate tranzacțiile să fie contabilizate prin 

aplicarea principiilor de contabilitate în combinările de afaceri prevăzute în IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” 

şi alte IFRS-uri, cu excepţia celor în care principiile intră în conflict cu IFRS 11. Achiziţia cotelor în asocierile în 

participaţie nu sunt afectate de noile îndrumări. 

Conducerea Băncii consideră că aceste amendamente nu vor avea impact asupra situaţiilor financiare datorită 

faptului că Banca nu a încheiat careva acorduri comune. 



BC Moldindconbank SA  

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE  

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 

18 

4. Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Numerar 441,324 353,184  

Cont curent la Banca Naţională 316,215 942,012 

Rezerve obligatorii 504,023 481,325 

Depozite la Banca Naţională 650,062 - 

   

 1,911,624 1,776,521 

 

Cont curent şi rezerve obligatorii 

În baza deciziei nr. 85 a Consiliului Administrativ al BNM din 15 aprilie 2004 cu modificările ulterioare, Banca 

Naţională a Moldovei (BNM) cere băncilor comerciale să păstreze în scopul asigurării lichidităţii o rezervă 

calculată ca un anumit procent din fondurile medii atrase de bancă în ultima lună inclusiv toate depozitele de la 

clienţi. Fondurile atrase în Lei Moldoveneşti (MDL) şi în moneda neconvertibilă sunt rezervate în MDL. 

Fondurile atrase în moneda liber convertibilă sunt rezervate în Dolari SUA (USD) şi/sau EURO (EUR). La data 

de 31 decembrie 2014 rata de calcul a volumului de rezervă minim în toate monedele a fost 14% (31 decembrie 

2013: 14%).  

Banca îşi menţine rezervele sale obligatorii într-un cont curent deschis la BNM în valoare de 14% din fondurile 

atrase în Lei Moldoveneşti şi valută neconvertibilă. 14% din fondurile denominate în USD, EUR şi valute 

convertibile sunt păstrate în conturi de rezervă obligatorie speciale ale BNM. 

La data de 31 decembrie 2014 soldul în contul curent deschis la BNM era în suma de MDL’000 316,215 

(31 decembrie 2013: MDL’000 942,012) şi include rezervele obligatorii din fondurile atrase în lei moldoveneşti 

şi valută neconvertibilă în sumă de MDL’000 589,160. Soldul rezervat în conturile rezervelor obligatorii în USD 

şi EUR a constituit USD’000 10,630 şi EUR’000 17,794 respectiv (31 decembrie 2013: USD’000 17,958 şi 

EUR’000 13,737).  

Dobânda oferită de către BNM pentru fondurile conturilor rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2014 a 

variat între 0.34% şi 1.28% pe an la rezervele în valută străină şi au variat intre 0.50% şi 1.27% la rezervele în 

MDL (pe parcursul anului 2013 – între 0.30% şi 0.73% în valută străină şi 0.5% şi 1.5%  la rezervele în MDL).  

Rezervele obligatorii deţinute la conturi curente în Banca Naţională pot fi folosite de către Bancă în operaţiunile 

sale zilnice.  

 

5. Conturi curente şi depozite la bănci 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Conturi curente 864,563 1,661,274 

Depozite overnight - 39,178 

Depozite  249,018 564,711 

   

 1,113,581 2,265,163 

 

Pe parcursul anului 2014, dobânda la plasamentele la bănci în valută naţională a variat între 0.5% şi 11% (2013: 

0.5 % şi 12%), iar în USD a variat între 5% şi 10% (2013: între 6% şi 8%) şi EUR între 5.5% şi  8% (2013: între 

4.5% şi 10%). 
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6. Investiţii păstrate până la scadenţă 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Valori mobiliare de stat 1,037,273 958,130 

Certificate emise de BNM - - 

 1,037,273 958,130 

   

Minus: Prime la valori mobiliare investiţionale (25,481) (22,085) 

Minus: Reduceri pentru pierderi din depreciere - - 

   

 1,011,792 936,045 

 

Valorile mobiliare de stat la 31 decembrie 2014 reprezintă titluri de trezorerie în MDL cu scadenţa de la 91 la 

728 zile, emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova cu rata dobânzii între 4.36% şi 7.75% pe an. 

Certificatele Băncii Naţionale emise de către BNM au o scadenţă de 14 zile cu rata dobânzii 3.5% pe an. La 

31 decembrie 2014 Banca nu deţinea valori mobiliare investiţionale gajate. 

 

7. Credite, net 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Credite corporative 3,658,137 2,591,058 

Credite acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 4,096,658 4,237,839 

Credite acordate pentru consum curent 705,856 469,220 

Credite ipotecare 451,877 301,804 

Credite, brut 8,912,528 7,599,921 

   

Minus: Reducere pentru pierderea valorii creditelor (321,580) (293,779) 

   

 8,590,948 7,306,142 

La 31 decembrie 2014 valoarea totală a împrumuturilor includea dobânda calculată a împrumuturilor depreciate 

în valoare de MDL’000 24,469 (2013: MDL’000 22,858). 
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7. Credite, net (continuare) 

Analiza portofoliului de credite pe sectoare industriale este prezentată mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Comerţ 2,908,889              3,108,320      

Industrie alimentara 435,807                  381,104      

Servicii 1,039,969                  712,598      

Agricultură 536,851                  397,935      

Industria uşoară 149,026                  144,371      

Consum 1,157,733                  771,024      

Construcţii / producerea materialelor de construcţie 604,414                  496,992      

Transport 295,715                    91,478      

Telecomunicaţii  171,549                  118,838      

Industria constructoare de maşini şi echipament 144,860                  163,956      

Industria chimică 135,091                  126,412      

Activităţi financiare,asigurări 391,903                  281,836      

Industria energetică 490,807                  541,083      

Industria prelucrare a lemnului 25,156                    18,055      

Altele 424,758                  245,919      

   

 8,912,528         7,599,921      

Rata medie nominală a dobânzii pe parcursul anului 2014 pentru creditele acordate în MDL este 11.18% (2013: 

12.53%), în valută străină 8.10% (2013: 8.24%). 

Reduceri pentru pierderea valorii creditelor 

Mişcările reducerilor evaluate colectiv pentru pierderea valorii creditelor pe parcursul anilor 2014 şi 2013 sunt 

prezentate în continuare: 

 Provizioane colective   

 Corporaţii 

Întreprin-

deri mici şi 

medii 

Consum 

curent Ipotecă 

Depreciate 

individual Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

Sold la 1 ianuarie 

2014 6,822 21,335 3,582 2,995 259,045 293,779 

Casări - (65) - (208) (56,556) (56,829) 

Recuperări - 11,658 8,277 1,420 1,650 23,005 

Cheltuieli anuale, 

inclusiv diferența 

de curs valutar 2,786 (21,747) (8,074) (796) 89,456 61,625 

       

Sold la 31 

decembrie 2014 9,608 11,181 3,785 3,411 293,595 321,580 
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7. Credite, net (continuare) 

 

 Provizioane colective   

 Corporaţii 

Întreprin-

deri mici şi 

medii 

Consum 

curent Ipotecă 

Depreciate 

individual Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       
Sold la 1 ianuarie 

2013 6,647 48,055 8,104 4,238 169,626 236,670 

Casări - (1,977) (1,219) - (26,371) (29,567) 

Recuperări - 14,913 6,175 914 1,326 23,328 

Cheltuieli anuale, 

inclusiv diferența 
de curs valutar 175 (39,656) (9,478) (2,157) 114,464 63,348 

       

Sold la 31 

decembrie 2013 6,822 21,335 3,582 2,995 259,045 293,779 

 

Defalcările pentru pierderi 

Banca stabileşte defalcări pentru reduceri pentru pierderi care reprezintă estimările sale privind pierderile ce ar 

surveni în portofoliul său de credite. Principalele componente ale acestor defalcări sunt componenta pierderii 

specifice legată de expunerile semnificative individuale, şi defalcările colective privind reducerile pentru pierderi 

la credite stabilite pentru grupuri omogene de active în legătură cu pierderile la credite, ce au survenit, dar 

neidentificate încă, ca urmare a evaluării individuale privind deprecierea. 

 

Politica de casare 

Banca trece la scăderi soldul unui credit (şi oricare provizioane privind pierderile din depreciere) în cazurile în 

care Banca determină că creditele sunt ne-colectabile. Această determinare este efectuată după examinarea 

informaţiei cum ar fi modificări semnificative în statutul financiar al debitorului astfel încât debitorul nu-şi poate 

onora obligaţiile de plată, sau încasările din vânzarea gajului nu vor fi suficiente pentru rambursarea integrală a 

expunerii.  
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8. Investiţii disponibile în vederea vânzării 

 

   2014 2013 

 Domeniul de activitate Cota, % MDL’000 MDL’000 

     

Bursa de valori Valori mobiliare 2.56 7 7 

Visa INC Procesarea tranzacţiilor 0.0001 3,264 2,278 

CA Auto – Siguranţa SA Asigurări 0.36 23 23 

Depozitarul Naţional Valori mobiliare  4.63 31 31 

Compania SWIFT  Procesarea tranzacţiilor 0.004 227 255 

Biroul de credit SRL Centralizarea datelor 8.93 1,358 1,358 

Obligaţiuni emise de 

Republica Elenă (Grecia) - N/A 17,294 17,167 

Obligaţiuni emise de Fondul 

European de Stabilitate 

Financiara - N/A - 7,142 

BC Victoriabank S.A. Bancar 4.9 7,338 22,436 

   29,542 50,697 

La 31 decembrie 2014 şi 2013 toate investiţiile disponibile în vederea vânzării (cu excepţia Visa INC, Compania 

SWIFT, BC ”Victoriabank” SA si Obligaţiunilor emise de Republica Elenă şi de Fondul European de Stabilitate 

Financiara) sunt reflectate la cost deoarece pentru ele nu există un preţ de piaţă cotat într-o piaţă activă şi 

valoarea justă nu poate fi cu certitudine estimată. 

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, VISA INC și Obligaţiunilor emise de Republica 

Elenă şi de Fondul European de Stabilitate Financiara sunt evaluate folosind o tehnica de evaluare bazata pe 

cotații de piață publicate de Bloomberg. Pentru determinarea valorii juste a acestor active Banca a folosit ierarhia 

de nivelul 1. 

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, BC ”Victoriabank” SA este efectuată folosind   o 

tehnica de evaluare bazata pe preţul mediu ponderat înregistrat în cadrul tranzacţiilor efectuate în regim de 

licitaţii pe piaţa bursieră în ultimele 6 luni.  

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, SWIFT este efectuată anual după Adunarea 

Generală anuală a emitentului respectiv. 

Mişcarea în portofoliul de investiţii disponibile în vederea vânzării al Băncii este prezentată mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Sold la 1 ianuarie 50,697 26,485 

Intrări - 22,054 

Schimbarea valorii juste 5,735 9,161 

Ieşiri (26,890) (7,003) 

   

Sold la 31 decembrie 29,542 50,697 
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9. Mijloace fixe 

 

 Terenuri Clădiri 

Mobilier şi 

echipamente Autovehicule 

Active în curs de 

execuţie Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost        

Sold la 1 ianuarie 2014 271 121,552 133,334 22,523 7,633 285,313 

Intrări     48,276 48,276 

Transferuri 49 18,118 23,090 4,391 (45,648) - 

Ieşiri   (1,725) (5,844) (3,059) - (10,628) 

Sold la 31 decembrie 2014 320 137,945 150,580 23,855 10,261 322,961 

       

Amortizare acumulată       

Sold la 1 ianuarie 2014 - 31,823 68,771 11,799 - 112,393 

Cheltuiala anuală - 5,221 11,769 1,970 - 18,960 

Ieşiri - (979) (5,832) (2,862) - (9,673) 

Sold la 31 decembrie 2014 - 36,065 74,708 10,907 - 121,680 

       

Valoare neta de bilanţ       

La 31 decembrie 2014 320 101,880 75,872 12,948 10,261 201,281 

La 31 decembrie 2013 271 89,729 64,563 10,724 7,633 172,920 

 

La 31 decembrie 2014, costul mijloacelor fixe uzate integral, dar încă utilizate de către Banca a constituit MDL’000 13,178 (31 decembrie 2013: MDL’000 11,768). 
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9. Mijloace fixe (continuare) 

 

 Terenuri Clădiri 

Mobilier şi 

echipamente Autovehicule 

Active în curs de 

execuţie Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost        

Sold la 1 ianuarie 2013 11,771 106,721 120,014 19,837 15,540 273,883 

Intrări - - - - 33,783 33,783 

Transferuri - 19,097 17,174 3,099 (39,370) - 

Ieşiri  (11,500) (4,266) (3,854) (413) (2,320) (22,353) 

Sold la 31 decembrie 2013 271 121,552 133,334 22,523 7,633 285,313 

       

Amortizare acumulată       

Sold la 1 ianuarie 2013 - 27,853 61,528 10,375 - 99,756 

Cheltuiala anuală - 4,914 11,086 1,772 - 17,772 

Ieşiri - (944) (3,843) (348) - (5,135) 

Sold la 31 decembrie 2013 - 31,823 68,771 11,799 - 112,393 

       

Valoare neta de bilanţ       

La 31 decembrie 2013 271 89,729 64,563 10,724 7,633 172,920 

La 31 decembrie 2012 11,771 78,868 58,486 9,462 15,540 174,127 
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10. Active nemateriale 

 

 

Programe 

informatice Licenţe Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2014 26,704 30,009 56,713 

Adiţii 5,177 8,144 13,321 

Ieşiri - (17) (17) 

Sold la 31 decembrie 2014 31,881 38,136 70,017 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2014 12,298 6,187 18,485 

Cheltuieli în cursul anului 2,846 2,112 4,958 

Ieşiri - (17) (17) 

Sold la 31 decembrie 2014 15,144 8,282 23,426 

    

Valoare neta de bilanţ    

La 31 decembrie 2014 16,737 29,854 46,591 

La 31 decembrie 2013 14,406 23,822 38,228 

 

 

Programe 

informatice Licenţe Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2013 22,908 27,581 50,489 

Adiţii 3,796 2,437 6,233 

Ieşiri - (9) (9) 

Sold la 31 decembrie 2013 26,704 30,009 56,713 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2013 10,044 4,303 14,347 

Cheltuieli în cursul anului 2,254 1,893 4,147 

Ieşiri - (9) (9) 

Sold la 31 decembrie 2013 12,298 6,187 18,485 

    

Valoare neta de bilanţ    

La 31 decembrie 2013 14,406 23,822 38,228 

La 31 decembrie 2012 12,864 23,278 36,142 

La 31 decembrie 2014 costul activelor nemateriale complet amortizate a constituit MDL’000 459 

(31 decembrie 2013: MDL’000 3,963).  
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11. Investiţii imobiliare deţinute în scopul dării in arendă 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

La 1 ianuarie 11,275 12,912 

Intrări - - 

Pierderi din depreciere - - 

Uzura (1,637) (1,637) 

   

La 31 decembrie 9,638 11,275 

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare aproximează valoarea contabilă netă şi a fost determinată de către 

experţii Băncii. 

 

12. Alte active 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Creanțe aferente activelor vândute 144,715 138,890 

Decontări cu alte persoane fizice şi juridice 47,273 26,586 

Venituri calculate neaferente dobânzilor 588 1,375 

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei 85,700 36,617 

Alte cheltuieli anticipate 2,630 975 

Decontări cu bugetul 29 449 

Transferuri internaţionale şi cecuri 15,628 21,838 

Alte stocuri de mărfuri şi materiale 9,914 10,289 

Operaţiuni cu carduri bancare  26,132 5,536 

Decontări aferente imobilizărilor necorporale 30,745 20,373 

Debitori pe investiţii capitale 755 1,228 

Contracte forward pe curs de schimb 579 - 

Alte active  215 181 

Active luate in posesie 1,817 - 

 366,720 264,337 

   

Minus: Provizion pentru depreciere   (17,555)                         (268) 

   

 349,165 264,069 

Din suma totală a creanțelor aferente activelor vândute cele mai mari sume constituie creanțele ICS Total 

International SRL în sumă de MDL’000 73,210 (31 decembrie 2013: MDL’000 78,985), ICS Stock Trading SRL 

MDL’000 32,088 (31 decembrie 2013: MDL’000 19,284) și creanțele SC Star–Trans Grup în sumă de MDL’000 

27,783 (31 decembrie 2013: MDL’000 27,783) 

Din suma totală a decontărilor cu alte persoane fizice şi juridice la 31 decembrie 2014, MDL’000 31,378 

(31 decembrie 2013: MDL’000 33,276) constituie creanţele aferente contractului de cesiune a creanțelor SC 

Star–Trans Grup.  

Contractele forward reprezintă înțelegeri contractuale de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument 

financiar, la un anumit preț si la o anumită dată viitoare. Contractele forward sunt contracte individualizate care 

se tranzacționează pe o piață nereglementată. 
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12. Alte active (continuare) 

La 31 decembrie 2014 Banca a avut contracte forward de vânzare  a valutei străine, dolari SUA, in suma totala 

de 21 milioane USD (31 decembrie 2013: 0). Aceste contracte sunt înregistrate in conturile extrabilanțiere ale 

Băncii.  

Suma reevaluării valutei străine ce urmează să fie livrată din tranzacții la termen si dobânzii calculate ce 

urmează a fi plătită referitor acestor instrumente financiare a fost înregistrată în bilanțul Băncii la valoarea de  
MDL’000 579. 

Mişcarea în rezerva pentru datoriile dubioase este precum urmează: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

La 1 ianuarie  268 111 

Cheltuiala pentru anul de gestiune (Nota 23) 10,389 9,303 

Recuperări 7,557 - 

Casări (659) (9,146) 

   

La 31 decembrie  17,555 268 

 

13. Datorii către bănci 

 

Depozite de la bănci 

 

Denumirea bănci 

Rata  

dobânzii Scadenţa 

2014 2013 

MDL’000 MDL’000 

     

Baltika Bank (Rusia) 10.00% 20.01.2015 95,009 89,874 

Strategia (Rusia) 12.00% 20.04.2015 28,468 41,070 

BC„Unibank” SA 12.00% 03.01.2014 - 186,300 

BC„Unibank” SA 8.00 % 03.01.2014 - 69,183 

BC„Unibank” SA 8.00 % 03.01.2014 - 47,005 

BC„Unibank” SA 8.50% 03.01.2014 - 101,094 

BC„Unibank ”SA 9.50% 03.01.2014 - 35,939 

BC„Unibank ”SA 10.00% 02.01.2014 - 28,900 

BC„Unibank ”SA (depozit 

overnight)                          

0.10% 02.01.2014 - 430,881 

BNM- Repo 3,75 % 06.01.2015 80,173 - 

BNM- Repo 4,75 % 15.01.2015 300,456 - 

BNM- Repo 4,75% 22.01.2015 200,181 - 

BNM- Repo 6,75% 29.01.2015 165,031 - 

     

   869,318 1,030,246 
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13. Datorii către bănci (continuare) 

 

Conturi Loro   

 2014 2013 

Denumirea bancii MDL’000 MDL’000 

   

BC „Eurocreditbank” SA                                                                                         1,415 3,536 

ZAO Baltika Bank, Sankt-Peterburg, Rusia - 72 

Banca Translivania S.A., Cluj-Napoca, Romania 7,858 124 

BC „Victoriabank” SA - 10 

BC"MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale"  2,253 - 

"EXIMBANK" S.A 75 - 

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 95 - 

Alte bănci 132 290 

 11,828 4,032 

   

Total datorii către bănci 881,146        1,034,278 

 

14. Alte împrumuturi 
 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Împrumuturi subsidiare   

Împrumuturi DLC cu rata flotantă scadente 2014/2025 604,668 348,778 

Împrumuturi AID cu rata flotantă scadente 2020 1,405 1,405 

Împrumuturi FIDA cu rata flotantă scadente 2014/2023 80,901 95,148 

Împrumuturi MCA Moldova cu rata flotantă scadente 

2016/2020 38,027 22,508 

 725,001 467,839 

Împrumuturi de la OFI şi Bănci   

Împrumuturi BERD cu rata flotantă scadente 2015/2017 375,005 513,623 

Împrumuturi FMO Olanda cu rata flotantă scadente 

2017/2020 445,674 408,300 

Împrumuturi BSTDB cu rata flotantă scadente 2017  110,249 123,248 

 930,928 1,045,171 

Împrumuturi de la Banca Naţională a Moldovei   

Împrumuturi cu rata flotantă scadente 2014/2018 1,064 1,637 

 1,064 1,637 

   

 1,656,993 1,514,647 

Pe parcursul anului 2014 şi 2013 Banca nu a avut restanţe la plata principalului sau dobânzii, sau alte încălcări a 

condiţiilor contractuale. 
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15. Datorii către clienţi 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Persoane juridice   

Conturi curente 1,567,531 2,438,778 

Depozite la termen 880,479 1,083,285 

   

 2,448,010 3,522,063 

Persoane fizice   

Conturi curente 698,655 631,800 

Depozite la termen 5,741,827 4,647,225 

   

 6,440,482 5,279,025 

   

 8,888,492 8,801,088 

La 31 decembrie 2014 conturile curente ale persoanelor juridice cuprind depozite restricţionate prin contracte de 

garanţie în valoare de MDL’000 37,831 (31 decembrie 2013: MDL’000 37,677). 

Portofoliul Băncii de depozite la termen cuprinde depozite ce nu acorda dreptul de a retrage suma depozitului 

înainte de data scadenţei. Pentru astfel de depozite, în caz de retragere a sumei anterior scadenţei, dobânda se 

micşorează la rata depozitelor la cerere şi se va recalcula pentru toata perioada depozitului. 

Ratele flotante anuale de dobânda acordate de Banca la depozitele în lei moldoveneşti şi valuta străina pentru 

persoanele fizice şi juridice au variat după cum urmează:  

 2014 2013 

 MDL Valută străină MDL Valută străină 

 %  % %  % %  % %  % 

Persoane juridice             

Depozite la vedere 0.00 - 0.00 0.00 -  0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 

Depozite la termen de până la 3 luni 0.2 - 3.00 0.00 - 0.00 0.2   - 2.50 0.00 - 0.00 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 6.5 - 7.5 3.00 - 3.00 6.50 - 7.50 3.00 - 4.00 

Depozite la termen de peste 1 an 7.5 - 10.00 4.00 - 5.75 8.25 - 10.50 4.50 - 5.75 

             

Persoane fizice             

Depozite la vedere 0.00 - 2.00 0.00 - 1.00 0.00 - 2.00 0.00 - 0.50 

Depozite la termen de până la 3 luni 1.00 - 2.00 0.10 - 1.50 1.00 - 3.00 0.10 - 1.50 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 3.00 - 10.5 0.75 - 5.50 3.00 - 9.50 0.75 - 5.50 

Depozite la termen de peste 1 an 6.75 - 11.50 4.10 - 6.25 6.75 - 12.50 4.00 - 7.20 
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16. Impozitare 
 

Componentele principale ale cheltuielilor pe impozite şi reconcilierea cheltuielilor teoretice pe impozit în baza 

ratei efective în 2014 a impozitului de 12% (2013: 12%) şi cheltuielile raportate pe impozit în profit sau pierderi 

sânt prezentate mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Profit până la impozitare 449,670 337,673 

Rata de impozit pe venit în Republica Moldova 12% 12% 

Impozit pe venit teoretic 53,960 40,521 

   

Veniturile neimpozabile /cheltuieli nedeductibile (1,296) (3,606) 

Impactul aplicării facilităţilor fiscale (511) (515) 

Cheltuieli efective privind impozitul pe venit  52,153 36,400 

   

Cheltuieli cu impozitul cuprinde:   

   

Cheltuieli cu impozitul curent 45,410 28,607 

Cheltuieli cu impozitul amânat: 6,911 7,793 

- Aferente originii şi stornării diferenţelor temporare 6,911 7,793 

   

La 31 decembrie 52,153 36,400 

 

La 31 decembrie 2014 impozitele amânate provenite din diferenţele temporare sânt prezentate după cum 

urmează: 

Creanţe (datorii) privind impozitul amânat 2014 

Recunoscute 

în profit si 

pierderi 

Recunoscute 

în capital 2013 

 MDL’000 MDL’000   MDL’000 

Active     

Credite şi avansuri acordate (24,557) (1,170) - (23,387) 

Mijloace fixe (7,923) (1,669) - (6,254) 

Alte active (5,781) (3,215) - (2,566) 

Investiţii imobiliare 342 (133) - 475 

Provizioane pentru angajamente condiţionale (998) (271) - (727) 

Active financiare disponibile în vederea vânzării (1,373) - 168 (1,541) 

Total active (40,290) (6,458) 168 (34,000) 

     

Datorii     

Alte datorii 757 (453) - 1,210 

La 31 decembrie (39,533) (6,911) 168 (32,790) 

Recunoscute ca:     

Creanţe privind impozitul amânat 1,099   1,685 

Datorii privind impozitul amânat (40,632)   (34,475) 

 

Impozitul amânat a fost calculat aplicând cota standard a impozitului pentru 2014 de 12% (2013: 12%). 
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17. Alte datorii 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Dobânda necâştigată primită 12 64 

Transferuri internaţionale primite 2,880 5,299 

Sume cu caracter neidentificat 1,191 310 

Operaţiuni cu carduri 2,842 1,267 

Datorii privind impozitul reţinut la sursa de plată - 1,979 

Alte decontări cu bugetul 1,781 6,513 

Decontări cu alte persoane fizice şi juridice 5,909 14,392 

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei 34,237 15,753 

Creditori privind decontări documentare 7,872 26,795 

Încasări băneşti prin genţi 69 - 

Decontări cu alte fonduri de stat 2,526 4,152 

Decontări cu Fondul de Garantare a Depozitelor 1,184 966 

Provizion pentru zilele de concediu nefolosite 6,310 10,084 

Dividende către plata 7,092 2,708 

Granturi primite OFI 5,563 1,078 

Alte pasive 7,321 9,564 

    

 86,789 100,924 

 

18. Capital acţionar 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Capitalul acţionar consistă din:   

   

Acţiuni ordinare emise 496,779 496,779 

Acţiuni ordinare răscumpărate (2,313) (2,313) 

   

 494,466 494,466 

La 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013 capitalul acţionar al Băncii constituia MDL’000 496,779 şi este 

divizat în 4,967,794 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de MDL 100 pe acţiune. 
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18. Capital acţionar (continuare) 

 

Structura acţionarilor Băncii  

 2014 2013 

Denumirea acţionarului 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

 MDL’000 % MDL’000 % 

     

Acţionarii (persoane juridice), cota cărora depăşeşte 3%   

“Fera Management ” SRL 21,813 4.4 21,813 4.4 

ICS “Cassia Group” SRL  20,316 4.1 20,316 4.1 

“Verloc Development INC” SRL  22,437 4.5 22,437 4.5 

IM “Remington” SRL  22,353 4.5 22,353 4.5 

“Jet Business Limited” SRL 18,677 3.8 18,677 3.8 

SC “MVI” SRL 17,869 3.6 17,869 3.6 

     

 123,465 24.9 123,465 24.9 

     

Acţionarii (persoane fizice), cota cărora depăşeşte 3%   

Kontievski Iurii 21,992 4.4 21,992 4.4 

Mazina Ludmila 21,600 4.4 21,600 4.4 

Podvisevschii Vitalii 21,508 4.3 21,508 4.3 

Mîrzac Valerian 44,986 9.1 44,986 9.1 

Muraşchin Artur 21,434 4.3 21,434 4.3 

Tcacenco Serghei 21,267 4.3 21,267 4.3 

Velicikina Tatiana 21,108 4.3 21,108 4.3 

Ciuico Igor 21,121 4.2 21,121 4.2 

Cerneacov Vladimir 21,609 4.4 21,609 4.4 

Nedoseichin Iurii 15,989 3.2 15,989 3.2 

 232,614 46.9 232,614 46.9 

 

Acţionarii, cota cărora nu depăşeşte 3%   

Persoane juridice  46,888 9.4 48,697 9.8 

Persoane fizice  91,499 18.4 89,690 18.0 

 138,387 27.8 138,387 27.8 

     

Acţiunile de tezaur 2,313 0.4 2,313 0.4 

     

 496,779 100 496,779 100 
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19. Rezerve 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Fond de rezerve 51,089 51,089 

Rezerve generale pentru riscuri bancare 261,133 222,336 

   

 312,222 273,425 

Fondul de rezerve reprezintă o alocare de profit cu destinaţia principală de a absorbi pierderile din activităţile 

băncii, altele decât creditarea şi / sau plata dobânzii sau alte venituri din investiţiile Băncii. 

 

Rezerve generale pentru riscuri bancare includ sumele rezultate din diferenţele dintre mărimea deprecierii 

activelor conform SIRF şi mărimea calculată dar neformată, a reducerilor pentru pierderi la active şi 

angajamente condiţionale, conform reglementărilor prudenţiale (BNM). 

 

Aceste rezerve nu pot fi distribuite acţionarilor, cu excepţia profitului nedistribuit, care poate fi utilizat pentru 

plata dividendelor pentru acţiuni ordinare şi preferenţiale, şi cu excepţia fondului de rezerve, care poate fi 

distribuit în cazul în care profitul nedistribuit al Băncii nu este suficient pentru a acoperi dividendele necesare 

pentru acţiunile preferenţiale. 

 

20. Gestionarea capitalului 

 

Obiectivele Băncii în ceea ce priveşte utilizarea capitalului constau în a-şi proteja starea de continuitate cu 

scopul de a asigura dividende pentru acţionari precum şi beneficii pentru alţi deţinători de capital. De asemenea, 

în acest context, Banca urmăreşte sa-şi menţină structura capitalului la un nivel optim, ceea ce va avea ca rezultat 

reducerea costului de capital. Cu scopul de a menţine sau ajusta structura capitalului, Banca poate regla suma 

dividendelor plătite la acţionari, să restituie capitalul acţionarilor, să emită noi acţiuni sau să vândă active, cu 

scopul de a reduce mărimea datoriilor. Schimbări în obiectivele Băncii sau politicile acesteia, precum şi în toate 

procesele din anul precedent, nu s-au efectuat. 

 

Banca Naţională a Moldovei solicită fiecărei bănci sau grup de bănci să deţină cel puţin un nivel minim 

specificat de capital regulator de MDL’000 200,000 (31 decembrie 2014: MDL’000 200,000) şi să menţină 

suficienţa capitalului ponderat la risc de cel puţin 16% (31 decembrie 2013: 16%). 

 

Pe parcursul anului 2014 şi 2013, Banca a satisfăcut în totalitate cerinţele externe de menţinere a unui nivel de 

capital minim: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Active si angajamente condiţionale ponderate la risc 

conform reglementarilor BNM 8,374,706 6,011,949 

Capital normativ total conform reglementarilor BNM 1,369,037 1,024,073 

Suficienta capitalului ponderat la risc conform 

reglementarilor BNM, % 16.35 17.03 
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20. Gestionarea capitalului (continuare) 

 

Tabelul de mai jos prezintă modul de calcul a suficienţii capitalului pe baza cifrelor SIRF, în conformitate cu 

reglementările referitoare la calculul suficienţei capitalului: 

 Valoarea Nominală Rata Valoarea ponderată la risc 

 2014 2013  2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 % MDL’000 MDL’000 

      

Active bilanţiere (diminuate cu 

valoarea rezervelor)      

      

Mijloace băneşti în numerar 441,324 353,184 - - - 

Mijloace băneşti cuvenite de la BNM 

în valută naţională 966,276 942,012 - - - 

Mijloace băneşti cuvenite de la BNM 

în valută străină 504,024 481,325 20% 100,805 96,265 

Mijloace băneşti, cuvenite de la bănci  1,113,581 2,265,163 20% 222,716 453,033 

Valori mobiliare investiţionale 1,011,792 936,045 - - - 

Valori investiţionale destinate 

vânzării 29,542 50,697 100% 29,542 50,697 

Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (depozite) 469,210 465,448 - - - 
Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (fără ipotecă şi 

depozite) 6,913,398 3,475,131 100% 6,913,398 3,475,131 

Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (ipoteca) 1,208,340 3,365,563 50% 604,170 1,682,782 

Mijloace fixe, net 201,281 172,920 100% 201,281 172,920 

Investiţii imobiliare, net 9,638 11,275 100% 9,638 11,275 

Active nemateriale, net 46,591 38,228 100% 46,591 38,228 

Alte active 349,165 264,069 100% 349,165 264,069 

      

Total active bilanţiere 13,264,162 12,821,060  8,477,306 6,244,400 

 

Elemente extra-bilanţiere      

      

Garanţii bancare 377,786 333,293 100% 377,786 333,293 

Acreditive - 6,092 100% - 6,092 

Angajamente de finanţare şi altele 200,227 141,493 50% 100,114 70,747 

      

Total elemente extra-bilanţiere 578,013 480,878  477,900 410,132 

      

 13,842,175 13,301,938  8,955,206 6,654,532 
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20. Gestionarea capitalului (continuare) 
 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Nivelul I de capital   

Capital statutar, nominal 494,466 494,466 

Capital suplimentar 5 5 

Rezerve statutare 312,222 273,425 

Profit nerepartizat 874,711 536,264 

Minus: active nemateriale (46,591) (38,228) 

Total pe nivelul I de capital 1,634,813 1,265,932 

   

Nivelul II de capital   

Rezerve din reevaluări 12,179 13,947 

   

Total capital 1,646,992 1,279,879 

   

Rata aferenta nivelului I 18.26% 19.02% 

Rata aferenta nivelelor I şi II 18.39% 19.23% 

 

 

21. Mijloace băneşti 

 

In scopul întocmirii raportului privind fluxul mijloacelor băneşti, mijloacele băneşti cuprind următoarele solduri 

cu scadenta de până la 90 de zile: 

 Note Soldul la 31 decembrie Mişcarea 

  2014 2013 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Numerar 4 441,324 353,184 88,140 30,580 

Conturi la Banca Naţionala 4 316,215 942,012 (625,797) 235,336 

Conturi curente şi depozite la bănci   34.6 1,075,172 2,255,298 (1,180,126) 1,828,807 

Valori mobiliare până la 90 de zile    34.6 370,086 353,551 16,535 20,626 

Alte active                                          12 41,760 19,001 22,759 (1,535) 

      

  2,244,557 3,923,046 (1,678,489) 2,113,814 
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22. Venituri din/şi cheltuieli privind dobânzile 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din dobânzi   

Credite şi avansuri acordate băncilor 31,329 29,534 

Credite şi avansuri acordate clienţilor   878,169 756,211 

Dobânzi la plasări overnight 549 2,759 

Dobânzi la valori mobiliare 72,097 54,807 

Alte active 8,250 9,042 

 990,394 852,353 

Cheltuieli privind dobânzile   

Depozite ale persoanelor fizice (325,541) (300,440) 

Depozite ale persoanelor juridice (67,250) (77,846) 

Depozite şi credite de la bănci (45,075) (46,097) 

Alte împrumuturi (65,275) (62,164) 

Alte active (95) (2,663) 

   

 (503,236) (489,210) 

   

Venituri nete din dobânzi 487,158 363,143 

 

23. Pierderi din depreciere 

 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

    

Credite şi avansuri acordate clienţilor    

Clienţi corporativi  12,681 (330) 

Întreprinderi mici şi mijlocii  42,100 48,548 

Consum curent  (8,073) (9,500) 

Ipotecă  (1,831) 5,819 

    

  44,877 44,537 

    

Alte active 12 10,389 9,303 

    

  55,266 53,840 
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24. Venituri din comisioane, net 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din comisioane   

Tranzacţii cu carduri de debit 30,366 23,105 

Comisioane aferente garanţiilor 9,110 8,795 

Deservirea conturilor clienţilor 58,846 56,618 

Comisioane retragere si depunere de numerar 48,396 32,055 

Altele  40,818 33,234 

   

 187,536 153,807 

Cheltuieli din comisioane   

Tranzacţii cu carduri de debit (7,357) (5,216) 

Comisioane atribuite de către băncile corespondente (15,416) (12,036) 

Alte comisioane (4,533) (4,313) 

   

 (27,306) (21,565) 

   

Venituri din comisioane, net 160,230 132,242 

 

 

25. Venituri din activitatea financiara, net 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din operaţiuni cu valute, net 109,668 126,443 

Câştiguri din curs de schimb valutar 20,081 2,597 

   

 129,749 129,040 

 

 

26. Alte venituri operaţionale 
 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri de la servicii de încasare 10,772 10,303 

Venituri din ieşirea altor valori 1,470 2,397 

Venituri de la scoaterea din uz a activelor materialele termen 

lung 2,787 99 

Alte venituri 3,670 4,458 

Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni primite 17,276 27,765 

   

 35,975 45,022 
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27. Cheltuieli aferente retribuirii muncii 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Salarii şi premii 87,771 103,372 

Asigurare sociala şi contribuţii 21,010 24,966 

Asigurare medicala 3,653 3,799 

Alte beneficii 14,532 20,713 

   

 126,966 152,850 

Banca face contribuţii /alocaţii în Fondul de Pensii al Republicii Moldova, calculate fiind ca o cotă procentuală 

din salariul brut. Această contribuţie este înregistrată în raportul privind rezultatele financiare în perioada în care 

salariul respectiv a fot câştigat de salariat. 

 

28. Cheltuieli generale şi administrative 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Cheltuieli Comitetului Sindical                           41,488                            3,144 

Cheltuieli uzurii activelor de mică valoare şi scurtă durată 2,607 3,088 

Cheltuieli de reparaţie şi întreţinere 13,896 10,084 

Cheltuieli aferente imobilului 40,570 35,239 

Contribuţii Fondul Garantare a Depozitelor 4,316 3,778 

Impozite şi taxe 1,622 6,746 

Cheltuieli aferente consulting şi audit 4,554 4,746 

Cheltuieli aferente personalului 291 531 

Cheltuieli de deplasare de serviciu 666 574 

Cheltuieli de reprezentare 2,355 1,720 

Cheltuieli de telecomunicaţii, poştă şi telegraf 6,933 6,080 

Cheltuieli de birou, tipografie 2,680 2,317 

Cheltuieli de reclamă şi binefacere 10,384 5,723 

Alte cheltuieli operaţionale 7,795 8,349 

Cheltuieli din ieşirea activelor materiale 8,895 5,820 

Cheltuieli pentru menținerea active nemateriale  6,290 2,310 

Amenzi, şi penalităţi 4,150 381 

Alte cheltuieli    1,951 958 

   

 161,443 101,588 
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29. Datorii contingente şi angajamente   

 

Pentru a satisface necesităţile financiare ale clienţilor, Banca îşi asumă diferite angajamente şi datorii 

contingente. Deşi astfel de obligaţiuni nu sânt recunoscute în bilanţul contabil, ele poartă un risc de creditare şi 

de aceea fac parte din riscul general al Băncii. 

 

Valoarea agregata a angajamentelor şi datoriilor contingente existente la 31 decembrie 2014 şi 2013 este: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Datorii contingente   

Garanţii bancare 377,786 333,293 

Acreditive - 6,092 

   

Angajamente   

Angajamente de finanţare şi altele 200,227 141,493 

   

 578,013 480,878 

 

Datorii contingente şi angajamente conform termenilor de scadenţă: 

31 decembrie 

2014 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an 

la 5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

       

Garanţii bancare 43,296 36,209 148,099 125,326 24,856 377,786 

Angajamente de 

finanţare şi altele 179,108 4,619 14,875 1,245 380 200,227 

       

 222,404 40,828 162,974 126,571 25,236 578,013 

 

31 decembrie 

2013 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an 

la 5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

       

Garanţii bancare 39,083 33,897 115,197 120,952 24,164 333,293 
Acreditive 

documentare 6,092 - - - - 6,092 
Angajamente de 

finanţare şi altele 18,319 7,651 33,058 75,157 7,308 141,493 

       

 63,494 41,548 148,255 196,109 31,472 480,878 
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29. Datorii contingente şi angajamente (continuare) 

 

Datorii contingente 

Acreditivele şi garanţiile bancare angajează Banca să efectueze plăţi din partea clienţilor, în cazul unui 

eveniment sau act specific, în mod general legate de tranzacţiile de import sau export al bunurilor. Garanţiile şi 

acreditivele deschise poartă acelaşi risc de creditare ca şi creditele. În cazul apariţiei obligaţiei Băncii legată de 

garanţie datorată insolvabilităţii clientului, aceste instrumente de asemenea poartă un grad de risc de lichiditate.  

 

Angajamente de finanţare 

Angajamentele de finanţare reprezintă angajamente contractuale de a oferi împrumuturi şi linii de creditare. În 

general, angajamentele au date fixe de expirare, sau alte clauze de terminare. Deoarece, angajamentele pot expira 

fără a fi executate, suma totală a contractelor nu reprezintă în mod necesar cerinţele viitoare de numerar. 

 

Angajamente de arendă operaţională       

În cazul în care Banca este arendaş, plăţile minime viitoare pentru arendă conform contractelor de leasing 

operaţional aferente clădirilor şi vehiculelor sunt următoarele: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Până la un an 4,571 3,063 

De la 1 an până la 5 ani 42,485 26,379 

Mai mult de 5 ani 65,567 72,126 

   

 112,623 101,568 

 

Angajamente de capital 

La 31 decembrie 2014 si 2013 Banca nu a avut angajamente de capital. 

 

Reclamaţii juridice  

La 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013, Banca era implicată într-un număr de procese de judecată apărute 

ca rezultat al activităţilor sale corporative. După părerea Conducerii Băncii şi a Direcţiei Legalitate, 

probabilitatea de a pierde aceste procese este mică. 

 

30. Câştiguri pe acţiune    

 

Calculul câştigurilor pe acţiune este bazat pe următoarea informaţie: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Profitul net al perioadei  

 

397,517 301,273 

Profitul net al perioadei după dividende pentru acţiuni 

ordinare 397,517 301,273 

Numărul mediu al acţiunilor ordinare de clasa I 4,967,794 4,967,794 

   

Rezultatul pe acţiune de bază - MDL 80 61 

În scopul calculării rezultatul pe acţiune pentru anii 2014 şi 2013, numărul de acţiuni cuprinde numărul mediu 

ponderat de acţiuni aflate in circulaţie pe parcursul anului. 
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31. Dividende distribuite şi propuse 

 

În anul 2014 au fost declarate şi îndreptate spre plată dividende pentru acţiuni ordinare în sumă totala de MDL’000 20,273 (MDL 4.10/acţiune). În anul 2013 au fost declarate şi 

îndreptate spre plată dividende pentru acţiuni ordinare în sumă totala de MDL’000 10,038 (MDL 2.03/acţiune). 

 

32. Valoarea justă a instrumentelor financiare 

 

Banca folosește următoarea ierarhie pentru determinarea si prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare in funcție de metoda de evaluare: Nivel 1: preturi cotate (neajustate) 

pe piețe active pentru active si datorii similare; Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute sunt 

observabile, fie direct sau indirect, si Nivel 3: metode de evaluare care utilizează date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute, care nu sunt bazate pe date 

observabile de piața. 

Instrumentele financiare evaluate la valoarea justă în bilanț sunt prezentate detaliat în notele 8 și 12. 

Tabelul de mai jos combină valoarea de bilanţ a acelor active şi pasive financiare pe fiecare nivel ierarhic care nu sunt prezente în bilanţul contabil la valoarea justă: 

 2014 2013 

 

Valoarea de 

bilanţ Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

Valoarea de 

bilanţ Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Active financiare           

Mijloace băneşti şi 

conturi la BNM 1,911,624 - 1,911,624 - 1,911,625 1,776,521 - 1,776,521 - 1,776,521 

Conturi curente şi 

depozite la Bănci 1,113,581 - 1,113,581 - 1,113,581 2,265,163 - 2,265,163 - 2,265,163 

Investiţii financiare 

păstrate până la 

scadenţă 1,011,792 1,011,792 - - 1,011,792 936,045 925,770 -  925,770 

Credite, net 8,590,948 - - 7,804,079 7,804,079 7,306,142 - - 6,792,572 6,792,572 

           

Datorii financiare           

Datorii către bănci 881,146 - 881,146 - 881,146 1,034,278 - 1,034,278 - 1,034,278 

Alte împrumuturi 1,656,993 - 1,656,993 - 1,656,993 1,514,647 - 1,461,957 - 1,461,957 

Datorii către clienţi 8,888,492 - 8,822,113 - 8,822,113 8,801,088 - 8,748,690 - 8,748,690 
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32. Valoarea justă a instrumentelor financiare (continuare) 

Instrumente financiare înregistrate la valoare justă 

Mai jos este prezentată o descriere a modului de determinare a valorii juste a instrumentelor financiare care sunt 

înregistrate la valoare justă prin utilizarea unor tehnici de evaluare. Acestea includ estimarea Băncii referitor la 

ipotezele pe care un participant la piață le utilizează când evaluează aceste instrumente.  

(i) Credite şi avansuri băncilor 

Creditele şi avansurile la bănci includ plasamentele şi creditele inter-bancare. Valoarea justă a plasamentelor cu 

rata flotantă şi a depozitelor overnight se aproximează valorii lor de bilanţ. Valoarea justă estimată a 

plasamentelor purtătoare de dobânzi cu rată fixă se calculează în baza fluxului de mijloace băneşti scontate 

utilizând rata dobânzilor prevalate pe piaţă monetară pentru datoriile cu acelaşi risc de creditare şi cu scadenţa 

rămasă. 

(ii) Investiţii păstrate până la scadenţă 

Investiţiile în valori mobiliare conţin numai active purtătoare de dobândă păstrate până la scadenţă, la fel ca şi 

activele disponibile în vederea vânzării sunt evaluate la valoarea justă. Valoarea justă a activelor păstrate până la 

scadenţă se calculează în baza preţului de piaţă sau a cotaţiilor brokerilor/dealerilor. Când această informaţie nu 

este disponibilă, valoarea justă este calculată folosind cotările de piaţă a valorilor mobiliare cu valoarea, scadenţa 

şi dobânzile similare.  

(iii) Credite şi avansuri acordate clienţilor 

Creditele şi avansurile sunt reflectate la valoarea netă contabilă ajustate cu reducerile pentru pierderile la credite. 

Valoarea justă estimată a creditelor şi avansurilor reprezintă suma scontată a fluxului de mijloace băneşti estimat 

de a fi obţinut în viitor. Pentru a determina valoarea justă, fluxurile mijloacelor băneşti preconizate sunt scontate 

la ratele curente de piaţă. Rata dobânzilor ce prevalează pe piața produselor similare variază în felul următor: 

pentru creditele pe termen de până la 1 an, 9.25%, pentru creditele cu termen de maturitate mai mare de 5 ani, 

10.01%. 

(iv) Împrumuturile, incluzând datoriile către alte bănci şi către clienţi 

Valoarea justă a împrumuturilor cu rata dobânzii flotantă este aproximativă valorii de bilanţ. Justa valoare 

estimată la depozitele cu dobândă fixă şi alte împrumuturi fără o cotare a preţului de piaţă, se bazează pe 

fluxurile băneşti scontate, utilizând ratele dobânzilor pentru datoriile cu scadenţa rămasă similară. 
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33. Parţi afiliate 

 

In cursul activităţii economice ordinare pe parcursul anului Banca a desfăşurat o serie de tranzacţii bancare şi nebancare cu părţi afiliate. Aceste tranzacţii includ acordarea 

creditelor, deschiderea depozitelor, achitarea unor plăti, tranzacţii cu valuta străina şi procurarea de bunuri şi servicii de la părţi afiliate. S-au acordat credite angajaţilor şi altor 

părţi afiliate la ratele de piaţa.  

 

Mai jos sunt prezentate soldurile şi tranzacţiile cu părţile afiliate pe parcursul anului: 

Părţi afiliate  

Credite 

neachitate 

la finele 

anului, net 

Angajamente 

financiare 

extra-

bilanţiere 

Depozite la 

finele anului 

Venituri din 

dobânzi şi 

comisioane 

Cheltuieli 

privind 

dobânzile şi 

comisioanele 

Venituri 

neaferente 

dobânzii 

Cheltuieli 

/costuri 

neaferente 

dobânzii 

Dividende 

primite 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

          

Acţionari > 5 % şi persoanele 

afiliate lor 2014 16,268 - 6,123 953 583 6 1,745 2,422 

Acţionari > 5 % şi persoanele 

afiliate lor 2013 17,258 624 5,028 1,161 416 - 1,337 942 
Administratorii băncii şi 

persoanele afiliate lor 2014 99,559 11,365 36,556 9,783 1,422 56 33,506 1,040 

 

Administratorii băncii  şi 

persoanele afiliate lor 2013 78,791 9,223 25,248 10,030 1,167 36 38,315 516 

          

Total 2014 115,827 11,365 42,679 10,736 2,005 62 35,251 3,462 

Total 2013 96,049 9,847 30,276 11,191 1,583 36 39,652 1,458 
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33. Parţi afiliate (continuare) 
 

Remunerarea muncii şi contribuţiile sociale aferente Managementului executiv, Consiliului Băncii şi Comisiei 

de cenzori pentru anul 2014 şi 2013 care este considerat personal cheie de conducere se reprezintă in tabelul de 

mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Managementul executiv   

Remunerarea muncii 20,499 26,377 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 6,458 6,067 

Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală  1,123 1,055 

   

 28,080 33,499 

   

Membrii Consiliului şi Comisiei de cenzori   

Remunerarea muncii 3,131 2,757 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 720 634 

Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală  125 110 

   

 3,976 3,501 

 

34. Managementul riscului 

 

Activităţile Băncii o expun la o varietate de riscuri financiare, activităţi ce includ analiza, evaluarea, acceptarea 

şi gestionarea unui tip de risc, sau o combinare a acestora. Scopul Băncii este de a atinge o balanţa adecvată între 

risc şi venit, şi de a minimiza efectele averse posibile asupra performanţei financiare a Băncii. 

 

Politicile Băncii de gestionare a riscului sunt elaborate cu scopul de a identifica şi de a analiza aceste riscuri, de a 

stabili limitele şi controalele adecvate, de a monitoriza riscurile şi de a le apropia limitelor stabilite prin 

intermediul sistemelor informaţionale moderne şi sigure. Banca periodic revizuieşte politicile sale de gestionare 

a riscului pentru a reflecta schimbările pe pieţe, a produselor, de a elabora cele mai bune practici.  

 

34.1  Riscul de creditare 

 

În activitatea sa zilnică, Banca asigură riscul creditelor sale faţă de creditele şi avansurile plătite clienţilor, faţă 

de plasamentele sale pentru alte împrumuturi financiare şi alte elemente extra-bilanţiere. De asemenea, Banca 

poate fi afectată de pierderile legate de concentrarea riscului într-o anumită grupă economică în contextul 

schimbărilor economice în Moldova. Gestionarea riscului de credit este regulat monitorizat prin monitorizarea 

limitelor creditelor, evaluarea calităţii debitorilor şi careva politici conservatorii faţă de constituirea 

provizioanelor. 

 

Banca structurează nivelele riscului de credit prin stabilirea limitelor pe sumele de risc acceptate vis-a-vis de un 

debitor, o grupă de debitori sau segmente de industrii. Asemenea riscuri sunt monitorizate în continuu şi sunt 

supuse unei revizuiri anuale, sau mai frecvente. Limitele riscului de credit pe produs şi pe sector de industrie 

sunt aprobate trimestrial de către Consiliul de Administrare.  
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 

Scopul primar al acestui instrument este de a asigura disponibilitatea fondurilor la cererea clienţilor. Garanţiile, 

precum şi acreditivele – care reprezintă o asigurare certă că, în cazul în care clientul nu-şi poate îndeplini 

obligaţiile faţă de partea terţă banca va exercita toate plăţile în numele acestuia, poartă acelaşi risc de creditare ca 

şi creditele bancare. Acreditivele documentare şi comerciale, fiind scrise de către bancă în numele clientului, 

autorizând o persoană terţă sa extragă o sumă de bani specificata conform termenelor şi condiţiile acordului, sunt 

garantate de cargourile de mărfuri la care se referă şi de aceea poartă un risc mai puţin semnificativ decât 

împrumuturile directe. 

 

Obligaţiile de extindere a creditului reprezintă partea autorizaţiilor de extindere a creditului sub forma 

împrumuturilor, garanţiilor sau scrisorilor de credit. În contextul riscului de creditare, obligaţiile de extindere a 

creditului, expun banca sub efectul unei potenţiale pierderi egala cu suma tuturor obligaţiilor neutilizate de 

extindere a creditului. 

 

Totodată, suma pierderilor este mai mică decât totalul obligaţiilor neutilizate, întrucât majoritatea obligaţiilor de 

extindere a creditului se datorează clienţilor care menţin standarde specifice de creditare. Banca monitorizează 

termenul de scadenţă a obligaţiilor de creditare, deoarece obligaţiile cu un termen de scadenţă mai mare, în 

general, au un grad de risc mai ridicat decât cele cu termenul de scadenţă mai mic. 

 

Expunerea maximă la riscul de creditare fără garanţii deţinute sau orice ameliorare a rating-ului de credit. 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

    

Mijloace băneşti şi conturi la BNM 4 1,470,300 1,423,337 

Conturi curente şi depozite la bănci 5 1,113,581 2,265,163 

Investiţii financiare păstrate până la scadenţă                                         6 1,011,792 936,045 

Credite şi avansuri acordate clienţilor                           7 8,590,948 7,306,142 

Alte active financiare                                                    12 322,097 234,063 

    

  12,508,718 12,164,750 

    

Acreditive 29 - 6,092 

Garanţii 29 377,786 333,293 

Angajamente de finanţare şi altele 29 200,227 141,493 

  578,013 480,878 

    

Expunerea maximă la riscul de credit  13,086,731 12,645,628 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)  

 

Concentraţia expunerii maxime la riscul de credit 

 

Concentraţia expunerii la risc este gestionată la nivel de client/contraparte şi sector de industrie. Expunerea 

maximă la riscul de credit pentru orice client sau contraparte la data de 31 decembrie 2014 a fost de MDL’000 

191,484 (credit) (la 31 decembrie 2013: MDL’000 150,354 (credit)) fără a lua în considerare gajul sau alte 

garanţii deţinute. 

La 31 decembrie 2014, suma celor mai mari zece datorii nete la creditele constituie MDL'000 1,785,887 (31 

decembrie 2013: MDL'000 1,306,080). 

 

Riscul de credit după clasa activelor financiare 

Riscul de credit după clasa activelor financiare este gestionat de către Bancă folosind rating-urile de credit. 

Tabelul de mai jos reprezintă calitatea creditului după clasa activelor expuse la risc în baza sistemului intern de 

rating al creditului folosit. 

  Nu sunt nici restante nici depreciate    

 Note 

Calitate 

înaltă 

Calitate 

standard 

Calitate 

sub-

standard 

Restante 

dar ne-

depreciate 

Depreciate 

individual Total 

31 decembrie 

2014  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Conturi la Banca 

Naţională 4 1,911,624 - - - - 1,911,624 

Conturi curente şi 

depozite la bănci 5 1,113,581 - - - - 1,113,581 

Investiţii păstrate 

până la scadenţă 6 1,011,792 - - - - 1,011,792 

        

Credite        

Clienţi corporativi 7 1,559,032 1,721,959 44,083 208,429 124,634 3,658,137 

Clienţi mici şi 

mijlocii 7 1,159,836 2,105,049 10,204 543,042 278,527 4,096,658 

Consum curent 7 596,230 32,619 1,719 75,288 - 705,856 

Ipotecă 7 374,044 10,204 117 59,245 8,267 451,877 

  3,689,142 3,869,831 56,123 886,004 411,428 8,912,528 

        

Investiţii 

financiare 

disponibile în 

vederea vânzării 8 29,542 - - - - 29,542 

        

  7,755,681 3,869,831 56,123 886,004 411,428 12,979,067 



BC Moldindconbank SA  

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE  

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 

47 

34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)  

  Nu sunt nici restante nici depreciate    

 Note 

Calitate 

înaltă 

Calitate 

standard 

Calitate 

sub-

standard 

Restante 

dar ne-

depreciate 

Depreciate 

individual Total 

31 decembrie 

2013  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Conturi la Banca 

Naţională 4 1,423,337 - - - - 1,423,337 
Conturi curente şi 

depozite la bănci 5 2,265,163 - - - - 2,265,163 

Investiţii păstrate 

până la scadenţă 6 936,045 - - - - 936,045 

        

Credite        

Clienţi corporativi 7 1,422,949 947,564 25,837 194,708 - 2,591,058 

Clienţi mici şi 
mijlocii 7 1,010,867 2,505,348 11,317 403,327 306,980 4,237,839 

Consum curent 7 411,237 14,485 2,107 41,391 - 469,220 

Ipotecă 7 234,261 12,636 1,715 44,136 9,056 301,804 

  3,079,314 3,480,033 40,976 683,562 316,036 7,599,921 

        

Investiţii 

financiare 

disponibile în 

vederea vânzării 8 50,697 - - - - 50,697 

        

  7,754,556 3,480,033 40,976 683,562 316,036 12,275,163 



BC Moldindconbank SA  

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE  

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 

48 

34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

(i) Credite şi avansuri 

Mai jos este prezentată o scurtă descriere a categoriilor interne de evaluare folosite de către Bancă: 

Categoria înaltă – împrumuturile cu termenul nedepăşit, la care sânt respectate toate condiţiile contractuale şi nu 

există nici un motiv de a considera că Banca în prezent sau în viitor va fi supusă riscului pierderii. 

Categoria standard – împrumuturi cu probleme potenţiale legate de starea financiară a contrapărţii sau 

asigurarea cu gaj care necesită atenţia conducerii Băncii. 

Sub-standard grade – împrumuturile cu un risc al pierderilor mai înalt datorită situaţiei financiare nefavorabile 

sau ce se înrăutăţeşte,  înrăutăţirea sau  insuficienţa asigurării cu gaj, alţi factori nefavorabili, care pot duce la 

pierderi, daca aceştia nu-s înlăturaţi  

Împrumuturile asigurate integral cu mijloace băneşti aflate în conturile deschise la bancă sunt clasificate nu mai 
sus de categoria standard. 

Creditele şi avansurile care au depăşit scadenţa cu mai puţin de 90 de zile nu sunt considerate depreciate, în lipsa 

informaţiei care ar indica contrariul. Suma brută a creditelor şi avansurilor repartizată pe clasă de clienţi, care au 

depăşit scadenţa, dar nu sunt depreciate sunt următoarele: 

 

Mai 

puţin de 

30 zile 

De la 31 

la 60 zile 

De la 61 

la 90 zile Peste 91 zile Total 

31 decembrie 2014 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Credite      

  Clienţi corporativi 204,475 - - 3,954 208,429 

  Clienţi mici şi mijlocii 502,592 24,749 8,520 7,181 543,042 

  Consum curent 59,136 8,851 1,258 6,043 75,288 

  Ipotecă 42,146 10,574 2,576 3,949 59,245 

        

 808,349 44,174 12,354 21,127 886,004 

Din suma totală a activelor financiare restante, dar ne-depreciate, valoarea justă a gajului deţinut de Bancă la 

31 decembrie 2014 a constituit MDL’000 1,166,440 (2013: MDL’000 957,459). Banca deţine gajuri sub formă 

de bunuri, stocuri de materiale şi echipamente, precum şi garanţii corporative şi depozite de numerar. Înainte de 

acordare a creditelor şi avansurilor, valoarea justă a gajului se stabileşte în baza unor tehnici de evaluare utilizate 

pentru activele corespunzătoare. În perioadele ulterioare, valoarea justă este corectată la valoarea de piaţă sau 

comparată cu activele similare. 

 

Mai 

puţin de 

30 zile 

De la 31 

la 60 zile 

De la 61 

la 90 zile Peste 91 zile Total 

31 decembrie 2013 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Credite      

  Clienţi corporativi 190,841 - - 3,867 194,708 

  Clienţi mici şi mijlocii 344,651 18,459 10,949 29,268 403,327 

  Consum curent 28,761 5,239 732 6,659 41,391 

  Ipotecă 36,185 2,378 678 4,895 44,136 

        

 600,438 26,076 12,359 44,689 683,562 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 
 

(ii) Credite şi avansuri depreciate individual 

Suma creditelor şi avansurilor depreciate individual, fără a lua în considerare fluxul mijloacelor băneşti din 

gajurile deţinute este de MDL’000 411,428 (2013: MDL’000 316,036). Valoarea justă a gajului aferentă 

împrumuturilor depreciate individual deţinut de Bancă la 31 decembrie 2014 este de MDL’000  613,379 (2013: 

MDL’000  489,388). Gajul reprezintă titluri de proprietate şi utilaj.  

(iii) Credite şi avansuri renegociate  

Activităţile de restructurare includ acordurile de extindere a plăţilor, planurile manageriale externe acceptate, 

modificările şi amânarea plăţilor. Conform restructurărilor, contul precedent cu termenul de scadenţă depăşit al 

clientului este resetat la starea normală şi gestionat în concordanţă cu celelalte conturi similare. Practicile şi 

politicile de restructurare  se bazează pe criterii sau indicatori, care conform logicii managementului local indică, 

de cele mai multe ori continuitatea plăţilor. Aceste politici sunt permanent revizuite.  

Creditele renegociate fără cele asigurate cu depozite în numerar, care ar depăşi termenul de scadenţă sunt după 

cum urmează: MDL’000 370,518 la 31 decembrie 2014 (31 decembrie 2013: MDL’000 411,935). 

 

34.2 Riscul de ţară şi riscul de parteneriat 

 

Criteriile de clasificare a relaţiilor de parteneriat sunt emise de către bancă în concordanţă cu situaţia economico-

financiară şi riscul de ţară. La calculul riscului de parteneriat şi a riscului de ţară banca utilizează următoarele 

rate: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch. Luând în considerare riscul de parteneriat şi riscul de ţară banca 

constituie provizioane pentru pierderi şi deprecieri, riscurile respective fiind reflectate în situaţiile financiare. 

Pentru partenerii non-rezidenţi se utilizează rata cea mai mică. În cazul în care rata riscului de ţară şi cea a 

riscului de parteneriat este mai mare decât A-/A3, gradul riscului este considerat minimal. Ţările pentru care nu 

există rate internaţionale sunt clasificate ca ţări cu cel mai înalt risc. 

Banca de asemenea ia în considerare riscul pieţei, care reprezintă riscul ca valoarea justă sau mijloacelor băneşti 

aferente instrumentelor financiare vor varia din cauza modificării preţurilor pe piaţă. Riscul de piaţă apare din 

poziţia deschisă a ratei dobânzii, pe valute şi capitaluri, fiecare fiind expuse la mişcări specifice şi generale de 

piaţă, precum şi la schimbări în nivelul volatilităţii ratelor de piaţă sau a preţurilor cum ar fi ratele dobânzii, 

marja de creditare, ratele de schimb valutar şi preţurile hârtiilor de valoare. Banca separă expunerile la riscul de 

piaţă în portofoliu comercial sau necomercial (non-trading). 

Riscul de piaţă care apare în urma activităţilor comerciale sau necomerciale sunt concentrate în Trezoreria 

Băncii. Consiliul de Administraţie şi conducătorii fiecărui departament primesc regulat rapoarte referitoare la 

riscul de piaţă. 

Portofoliu comercial include acele poziţii care apar în urma tranzacţiilor de piaţă în care banca acţionează ca 

principal în relaţiile sale pe piaţă sau relaţiile cu clienţii. 

 

34.3 Riscul operaţional 

 

Banca posedă o echipă administrativă cu experienţă vastă şi bine organizată. Aceasta include o structură 

organizaţională clară cu responsabilităţi bine definite, o depistare eficientă, transparentă şi coerentă a riscului, 

administrare, monitorizare şi raportare ale proceselor şi ale mecanismului adecvat de control intern, care include 

administrare corespunzătoare şi proceduri contabile. 

Toată informaţia referitoare la administrarea riscului operaţional banca o poate obţine din regulamente şi alte 

documente, precum şi din recomandările emise de BNM. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4  Riscul valutar    

 

Riscul valutar este riscul pierderilor rezultate din diferenţele de curs valutar apărute în urma operaţiilor de 

schimb valutar. Valuta naţionala nu a înregistrat o depreciere semnificativă în anul precedent, tocmai de aceea 

valoarea netă a activelor exprimată în lei nu este expusă riscului valutar. Banca menţine o poziţie echilibrată şi 

de durată între active şi datorii în valută cu scopul de a se asigura de efectele riscului valutar. Banca 

monitorizează şi limitează depozitele în valută ale persoanelor fizice. 

 

Defalcarea activelor şi datoriilor băncii pe valute străine, precum şi analiza senzitivităţii expunerii băncii la riscul 

valutar este reprezentată în tabelul de mai jos:  

 

Analiza senzitivităţii riscului valutar 

 

Banca efectuează analiza senzitivităţii riscului valutar la care ea este expusa la 31 Decembrie 2014, arătând 

efectul posibilelor schimbări în ratele valutare asupra contului de profit şi pierdere. 

 

Tabela de mai jos arată valutele pentru care banca are expuneri semnificative la riscul valutar la 

31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013, pentru posturile bilanţului contabil, care sunt sensibile la modificările 

ratelor valutare. Analiza demonstrează efectul unor schimbări posibile şi rezonabile în ratele valutare, luând in 

vedere poziţiile valutare nete pentru valutele respective, volatilitatea zilnică a cursului de schimb a valutelor 

menţionate mai jos (pe un an),coeficientul de corelaţie intre ratele de schimb respective (pe un an). Simularea se 

face la un orizont de 10 zile necesar pentru corectarea poziţiei valutare, recomandat de Comitetul de 

Supraveghere Bancară de la Basel. 

 

 2014 2013 

Pe valute 

Efectul 

Venit/(pierderi) 

Efectul 

Venit/(pierderi) 

 MDL’000 MDL’000 

   

EUR (11,906) (18,286) 

USD (5,363) (1,463) 

RUB (2,300) (46) 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4  Riscul valutar (continuare) 

 

Structura bilanţului contabil pe valute 

 

 31 decembrie 2014 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

      

Mijloace băneşti şi conturi la Banca 

Naţională 1,911,624 1,160,496 239,322 428,092 83,714 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 - 516,575 589,992 7,014 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 1,011,792 - - - 

Credite, net  8,590,948 5,007,260 1,687,728 1,854,841 41,119 

Investiţii disponibile în vederea 

vânzării 29,542 8,770 3,264 17,508 - 

Mijloace fixe, net  201,281 201,281 - - - 

Active nemateriale, net 46,591 46,591 - - - 

Investiţii imobiliare, net 9,638 9,638 - - - 

Alte active  349,165 184,585 124,890 36,836 2,854 

      

Total active 13,264,162 7,630,413 2,571,779 2,927,269 134,701 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  881,146 756,951 22 94,986 29,187 

Alte împrumuturi 1,656,993 365,172 884,434 407,387 - 

Datorii către clienţi 8,888,492 4,752,227 1,369,697 2,738,803 27,765 

Impozit aminat 39,533 39,533    

Alte datorii 104,415 59,950 34,282 10,078 105 

      

Total pasive 11,570,579 5,973,833 2,288,435 3,251,254 57,057 

      

DECALAJ 1,693,583 1,656,580 283,344 (323,985) 77,644 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4 Riscul valutar (continuare) 

 

Structura bilanţului contabil pe valute (continuare) 

 

 31 decembrie 2013 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

      

Mijloace băneşti şi conturi la Banca 

Naţională 1,776,521 1,094,700 275,896 323,018 82,907 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 296,688 1,712,407 235,655 20,413 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 936,045 - - - 

Credite, net  7,306,142 4,240,909 1,524,236 1,481,896 59,101 

Investiţii disponibile în vederea 

vânzării 50,697 23,855 2,278 24,564 - 

Mijloace fixe, net  172,920 172,920 - - - 

Active nemateriale, net 38,228 38,228 - - - 

Investiţii imobiliare, net 11,275 11,275 - - - 

Alte active  264,069 176,410 43,832 34,538 9,289 

      

Total active 12,821,060 6,991,030 3,558,649 2,099,671 171,710 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  1,034,278 316,162 478,434 195,225 44,457 

Alte împrumuturi 1,514,647 239,019 900,933 374,695 - 

Datorii către clienţi 8,801,088 4,283,768 2,610,347 1,871,792 35,181 

Impozit amânat 32,790 32,790 - - - 

Alte datorii 120,150 85,956 15,196 18,691 307 

      

Total pasive 11,502,953 4,957,695 4,004,910 2,460,403 79,945 

      

DECALAJ 1,318,107 2,033,335 (446,261) (360,732) 91,765 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5       Riscul ratei dobânzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul aferent schimbărilor în ratele dobânzilor. Riscul ratei dobânzii apare din 

cauza modificărilor ratei dobânzii de pe piaţă interbancară şi a riscul de decalaj între scadenţele activelor şi 

pasivelor purtătoare de dobândă. 

 

Fluctuaţiile ratei dobânzii pot afecta profilul Băncii, valoarea de piaţă a activelor, pasivelor şi poziţiilor extra-

bilanţiere. Astfel, perioada efectivă a rate dobânzii stabilită pentru un instrument financiar indică expunerea 

Băncii către riscul aferent ratei dobânzii. Pentru instrumentele financiare racordate la rata dobânzii variabilă de 

piaţă, valoarea justă a lor nu diferă mult de valoarea de bilanţ. 

 

Banca acordă credite şi acceptă depozite atât la rata dobânzii fixă cât şi variabilă. Creditele la rata variabilă 

acordate clienţilor precum şi la depozitele de la clienţi reprezintă instrumente pentru care Banca deţine dreptul de 

a modifica unilateral rata dobânzii în conformitate cu modificările posibile ale ratelor de piaţă. Banca notifică cu 

15 zile înainte ca modificarea să ia loc. Prin aceste instrumente Banca a asigurat suplimentar expunerea la riscul 

ratei dobânzii şi poate gestiona impactul pieţei asupra venitului Băncii. 

 

Conform evoluţiei interne şi externe a pieţei financiare Banca prognozează evoluţia ratelor dobânzii pentru 

activele şi pasivele sale şi impactul acestor posibile schimbări asupra venitului net din dobânzi. Banca estimează 

o fluctuaţie de +/- 100 şi +/-50 de puncte procentuale de bază pentru anii 2014 şi 2013. 

 

 
Creştere în puncte 

procentuale de bază 

Sensibilitatea 

venitului net aferent 

dobânzilor 

Diminuare în puncte 

procentuale de bază 

Sensibilitatea 

venitului net aferent 

dobânzilor  

  MDL’000  MDL’000 

     

2014 +100 16,561 -100 (16,561) 

 +50 8,281 -50 (8,281) 

     

2013 +100 18,552 -100 (18,552) 

 +50 9,276 -50 (9,276) 

O ilustrare a activelor şi datoriilor băncii expuse sub influenţa riscului ratei dobânzii la 31 decembrie 2014 şi 

31 decembrie 2013 este reprezentată mai jos. Activele şi datoriile băncii sunt incluse în tabel la valoarea de 

bilanţ, structurate după datele de schimbare a preţului contractual, în ordine cronologică şi după termenul de 

scadenţă.
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5  Riscul ratei dobânzii 

 

31 decembrie 2014 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an De la 1 la 5 ani 

Mai mult de 5 

ani 

Articole 

nepurtătoare 

de dobânda 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,911,624 968,159 - - - - 943,465 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 687,566 - 34,505 - - 391,510 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 120,551 271,651 619,570 20 - - 

Credite, net (rată fluctuantă)  8,477,423 7,636,471 192,989 596,099 - - 51,864 

Credite, net (rată fixă) 113,525 1,951 3,980 38,265 53,087 16,242 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 29,542 - 17,074 220 - - 12,248 

Mijloace fixe, net  201,281 - - - - - 201,281 

Active nemateriale, net 46,591 - - - - - 46,591 

Investiţii imobiliare, net 9,638 - - - - - 9,638 

Alte active, net 349,165 - - - - - 349,165 

Total active 13,264,162 9,414,698 485,694 1,288,659 53,107 16,242 2,005,762 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  881,146 843,369 - 28,459 - - 9,318 

Alte împrumuturi 1,656,993 537,328 258,654 813,719 884 - 46,408 

Datorii către clienţi (rată fixă) 2,869,668 2,837,775 - - - - 31,893 

Datorii către clienţi (rată  flotantă) 6,018,824 776,562 391,452 3,058,384 192,711 - 1,599,715 

Impozitul amânat 39,533 - - - - - 39,533 

Alte datorii 104,415 - - - - - 104,415 

Total obligaţiuni 11,570,579 4,995,034 650,106 3,900,562 193,595 - 1,831,282 

        

Decalaje de dobândă  1,693,583 4,419,664 (164,412) (2,611,903) (140,488) 16,242 174,480 

Decalaje de dobândă cumulative - 4,419,664 4,255,252 1,643,349 1,502,861 1,519,103 1,693,583 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5 Riscul ratei dobânzii 

 

31 decembrie 2013 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an De la 1 la 5 ani 

Mai mult de 5 

ani 

Articole 

nepurtătoare 

de dobânda 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,776,521 649,121 - - - - 1,127,400 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 1,819,070 268,841 9,865 - - 167,387 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 152,529 213,369 570,147 - - - 

Credite, net (rată fluctuantă)  7,268,586 6,573,173 198,908 458,032 - - 38,473 

Credite, net (rată fixă) 37,556 828 197 16,305 17,303 2,923 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 50,697 - 23,964 - 345  - 26,388 

Mijloace fixe, net  172,920 - - - - - 172,920 

Active nemateriale, net 38,228 - - - - - 38,228 

Investiţii imobiliare, net 11,275 - - - - - 11,275 

Alte active, net 264,069 - - - - - 264,069 

Total active 12,821,060 9,194,721 705,279 1,054,349 17,648 2,923 1,846,140 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  1,034,278 899,312 - - 130,943 - 4,023 

Alte împrumuturi 1,514,647 481,703 327,775 667,213 1,748 42 36,166 

Datorii către clienţi (rată fixă) 6,237,947 1,120,272 991,141          2,037,550 195,303 - 1,893,681 

Datorii către clienţi (rată  flotantă) 2,563,141 2,428,217 - - - - 134,924 

Impozit amânat 32,790 - - - - - 32,790 

Alte datorii             120,150 - - - - - 120,150 

Total obligaţiuni 11,502,953 4,929,504          1,318,916 2,704,763 327,994 42 2,221,734 

        

Decalaje de dobândă  1,318,107 4,265,217 (613,637) (1,650,414) (310,346) 2,881 (375,594) 

Decalaje de dobândă cumulative - 4,265,217 3,651,580      2,001,166 1,690,820 1,693,701 1,318,107 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6  Riscul de lichiditate 

 

Riscul de lichiditate este definit ca riscul pierderii din decalajul dintre scadenţa activelor şi pasivelor. În 

conformitate cu regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei, zilnic, banca monitorizează indicii aferenţi 

lichidităţii calculaţi în conformitate cu două principii stabilite de către Standardele Naţionale de Contabilitate. 

Primul principiu analizează corelaţia între activele şi pasivele de lungă durată. Al doilea principiu calculează 

lichiditatea curentă a băncii raportând activele lichide la totalul activelor pe bancă. Lichiditatea băncii la data de 

31 decembrie 2014, calculată în conformitate cu aceste două principii a constituit 0.86% şi 23.61%, la 

31 decembrie 2013 – 0.81% şi 28.23%. Regulamentele impun un nivel de 20% pentru lichiditatea curentă 

calculată, în conformitate cu principiul doi, şi un nivel maxim de 1 pentru lichiditatea calculată conform 

principiului întâi la data de 31 decembrie 2014 şi, respectiv, la 31 decembrie 2013. 

 

Tabelul de mai jos reflectă profilul scadenţelor datoriilor financiare ale Băncii la data de 31 decembrie 2014, 

bazându-se pe obligaţiunile de rambursare contractuale fără scont. Plăţile ce urmează a fi efectuate în baza 

notificărilor de la clienţi sunt tratate ca fiind spre plată. Totuşi, Banca presupune că nu mulţi clienţi vor cere 

rambursarea banilor înainte de termen şi tabelul nu reflectă fluxul mijloacelor băneşti estimat bazându-se pe 

istoricul deţinerii depozitelor.  
 

31 decembrie 2014 La cerere 

Mai puţin 

de 3 luni 

De la 3 

luni până 

la 1 an 

De la 1 la 

5 ani 

Mai mult 

de 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Datorii financiare       

Datorii către bănci 11,828 1,275,101 28,758 - - 1,315,687 

Alte împrumuturi - 137,680 406,057 1,081,733 208,451 1,833,921 

Datorii clienţilor 2,266,184 1,600,015 4,120,518 1,229,764 16,887 9,233,368 

       

Total datorii financiare 

nediscontate 2,278,012 3,012,796 4,555,333 2,311,497 225,338 12,382,976 

 

31 decembrie 2013 La cerere 

Mai puţin 

de 3 luni 

De la 3 

luni până 

la 1 an 

De la 1 la 

5 ani 

Mai mult 

de 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Datorii financiare       

Datorii către bănci 4,032 905,417 10,575 133,382 - 1,053,406 

Alte împrumuturi - 113,812 294,281 1,123,363 139,038 1,670,494 

Datorii clienţilor 3,071,420 1,855,616 3,081,115 1,060,492 8,082 9,076,725 

       

Total datorii financiare 

nediscontate 3,075,452 2,874,845 3,385,971 2,317,237 147,120 11,800,625 

 

Riscul lichidităţii este riscul când Banca nu-şi va putea onora obligaţiunile în circumstanţele obişnuite şi 

neprevăzute, care ar putea rezulta în comercializarea anumitor active la preţuri nefavorabile. Banca îşi 

gestionează riscul său de lichiditate prin estimarea regulată a poziţiei lichidităţii Băncii. Analiza decalajului între 

activele şi pasivele Băncii, bazându-se pe scadenţa rămasă pentru 2014 şi 2013 este prezentată mai jos: 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6 Riscul de lichiditate 

 

31 decembrie 2014 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an 

De la 1 la 5 

ani 

Mai mult de 5 

ani 

Scadenţa 

nedefinită 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,911,624 1,911,624 - - - - - 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 1,066,766 8,406 38,409 - - - 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 114,411 255,675 626,153 15,553 - - 

Credite, net  8,590,948 827,560 555,964 2,050,432 4,568,994 587,998 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 29,542 - 535 - - 16,759 12,248 

Mijloace fixe, net 201,281 - - - - - 201,281 

Active nemateriale, net 46,591 - - - - - 46,591 

Investiţii imobiliare, net 9,638 - - - - - 9,638 

Alte active, net  349,165 - - - - - 349,165 

Total active 13,264,162 3,920,361 820,580 2,714,994 4,584,547 604,757 618,923 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  881,146 852,687 - 28,459 - - - 

Alte împrumuturi 1,656,993 63,228 73,590 360,938 971,983 187,254 - 

Datorii către clienţi  8,888,492 2,850,035 967,799 3,951,187 1,111,717 7,754 - 

Impozit amânat 39,533 - - - - - 39,533 

Alte datorii 104,415 - - - - - 104,415 

Total obligaţiuni 11,570,579 3,765,950 1,041,389 4,340,584 2,083,700 195,008 143,948 

        

Decalaje de scadenţă 1,693,583 154,411 (220,809) (1,625,590) 2,500,847 409,749 474,975 

Decalaje de scadenţă, cumulative - 154,411 (66,398) (1,691,988) 808,859 1,218,608 1,693,583 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6 Riscul de lichiditate 

 

31 decembrie 2013 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an 

De la 1 la 5 

ani 

Mai mult de 5 

ani 

Scadenţa 

nedefinită 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,776,521 1,776,521 - - - - - 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 1,987,392 267,906 9,865 - - - 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 151,709 201,842 571,084 11,410 - - 

Credite, net  7,306,142 945,927 395,090 1,706,994 3,880,789 377,342 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 50,697 - 7,141 - - 17,167 26,389 

Mijloace fixe, net 172,920 - - - - - 172,920 

Active nemateriale, net 38,228 - - - - - 38,228 

Investiţii imobiliare, net 11,275 - - - - - 11,275 

Alte active, net  264,069      264,069 

Total active 12,821,060 4,861,549 871,979 2,287,943 3,892,199 394,509 512,881 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  1,034,278 903,374 - - 130,904 - - 

Alte împrumuturi 1,514,647 44,618 57,753 203,603 1,085,104 123,569 - 

Datorii către clienţi  8,801,088 3,721,301 1,121,017 2,958,170 994,608 5,992 - 

Impozit amânat 32,790 - - - - - 32,790 

Alte datorii 120,150 - - - - - 120,150 

Total obligaţiuni 11,502,953 4,669,293 1,178,770 3,161,773 2,210,616 129,561 152,940 

        

Decalaje de scadenţă 1,318,107 192,256 (306,791) (873,830) 1,681,583 264,948 359,941 

Decalaje de scadenţă, cumulative - 192,256 (114,535) (988,365) 693,218 958,166 1,318,107 
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35. Evenimente ulterioare perioadei de raportare 

 

La data de 25 martie 2015 a avut loc adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor. 

Adunarea a decis majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XVII-a suplimentare închise de acțiuni 

în sumă totală de MDL’000 150,000 ceea ce reprezintă 1,500,000 de acțiuni ordinare.   

 

La data acestor situații financiare Banca acumulează mijloacelor băneşti ale acţionarilor – subscriitori în cadrul 

emisiunii a XVII închise suplimentare. 

 


