Raport succint cu privire la activitatea
B.C. „Universalbank” S.A.
în anul 2005

-

Conform rezultatelor pentru exerciţiul financiar 2005 se poate afirma cu certitudine că
Banca a obţinut rezultate financiare favorabile, susţinute de o calitate înaltă a activelor comparativ
cu sistemul bancar al Republicii Moldova.
Avînd în vedere o creştere relativ nesemnificativă a activelor (28,8%) în anul 2005, Banca
a raportat venituri în mărime de 50,7 mln. lei, adică cu 12,2 mln. lei mai mult decît în anul
precedent.
Profitul net al Băncii pentru anul 2005 a constituit 16,0 mln. lei.
ROA (rentabilitatea activelor) pentru anul 2005 a atins 7,43%.
ROE (rentabilitatea capitalului) pentru anul 2005 a constituit 16,51%.
Sunt de menţionat evoluţiile pozitive realizate în această perioadă de gestiune, şi anume:
S-a îmbunătăţit calitatea portofoliului de credite, adică s-a diminuat numărul şi volumul
creditelor nefavorabile, a crescut profitabilitatea portofoliului de credite;
A crescut marja neaferentă ratei dobînzii, ceea ce a rezultat în majorarea marjei Băncii;
S-au majorat rezultatele financiare ale filialelor Băncii ca consecinţă a promovării unei politici de
creditare active.
Capitalul normativ total al Băncii pentru exerciţiul financiar 2005 a crescut de la 84,9
mln. lei la 100,9 mln. lei, adică cu 16,0 mln. lei sau cu 18,8%. Majorîndu-şi capitalul normativ
total, Banca a îndeplinit normativul BNM cu privire la mărimea capitalului normativ total la
31.12.05 pentru menţinerea licenţei de tip „B”.
Anul 2005 a fost caracterizat de un şir de evenimente şi realizări pozitive în activitatea
Băncii care au inclus dezvoltarea şi implementarea unor produse şi servicii noi. Astfel Banca a
depus eforturi în sensul îmbunătăţirii relaţiilor de creditare cu clienţii săi. De către aceştea au fost
în special solicitate creditele pe termen scurt pentru acoperirea deficitului de casă.
Activele
Activele totale ale Băncii pentru anul 2005 au crescut de la 198,4 mln. lei la 255,6 mln.
lei, adică cu 57,2 mln. lei, sau cu 28,8%.
Portofoliul de credite s-a diminuat pentru perioada de gestiune abordată de la 137,8 la
137,4 mln. lei (scădere cu 0,3%). În anul 2005 au fost acordate credite în valoare de 182,0 mln. lei
(echivalentul în lei) şi au fost rambursate Băncii credite în sumă de 182,1 mln. lei.
Creditele pentru care nu se calculează dobînda („credite în stare de neacumulare”) în totalul
creditelor au constituit 8,7% la sfîrşitul lunii decembrie 2004; pe parcursul anului 2005 suma lor s-a
micşorat şi la 31 decembrie 2005 au totalizat 7,6% din totalul de credite.
Ponderea portofoliului de credite în activele totale pe parcursul anului s-a diminuat şi la
sfîrşitul anului a constituit 54% (în decembrie 2004 – 69%).
Fondul de risc la finele anului 2005 a constituit 11,7 mln. lei. Ponderea fondului de risc în
volumul total de credite a crescut de la 8,1% la 8,5%.
Volumul activelor generatoare de dobîndă în bilanţul pentru 2005 a constituit 188,1 mln.
lei, sau 73,6% din totalul activelor. În medie, conform rezultatelor pentru anul 2005, ponderea

activelor generatoare de dobîndă în bilanţ a constituit 71,4%.
Pasivele
Volumul de mijloace atrase ale Băncii s-a modificat semnificativ în anul 2005, majorînduse de la 109,3 mln. lei la 151,2 mln. lei sau cu 38,3%.
Volumul total al depozitelor a crescut de la 95,6 mln. lei. la 141,6 mln. lei, adică cu 46,0
mln. lei, sau cu 48,1%.
Volumul depozitelor fără dobîndă a crescut de la 40,7 mln. lei la 64,9 mln. lei pe
parcursul a 12 luni ale anului 2005.
Lichiditatea
Lichiditatea medie pe termen lung pentru 12 luni ale anului 2005 s-a menţinut la nivelul de
0,36 (P1), iar lichiditatea curentă – 22,98% (P2).
Venituri şi cheltuieli, eficienţa activităţii Băncii
În anul 2005 Banca a obţinut venit în sumă totală de 50,7 mln. lei, ceea ce este cu 12,2 mln.
lei mai mult decît în anul precedent. Volumul cheltuielilor totale a constituit 30,3 mln. lei în anul
2005 şi a crescut cu 3,6 mln. lei comparativ cu anul 2004.
Venitul aferent dobînzii a constituit 25,5 mln. lei sau 50,3% din totalul veniturilor (pentru
anul 2004 23,7 mln. lei şi 61,4% respectiv). În strucura venitului aferent dobînzii, cea mai mare
pondere este deţinută de veniturile şi comisioanele obţinute din activitatea de creditare, acestea
constituind 98,4% din suma totală a venitului aferent dobînzii (pentru anul 2004 - 95,3%).
Cheltuielile aferente dobînzii au constituit 7,4 mln. lei sau 24,5% din suma totală a
cheltuielilor (pentru anul 2004 - 8,7 mln. lei sau 32,6% respectiv).
Venitul net aferent dobînzii a constituit 18,0 mln. lei în anul 2005, ceea ce este mai mult
cu 3,1 mln. lei sau 21,0% decît indicatorul similar pentru anul 2004.
Marja dobînzii netă a constituit 11,74% în anul 2005.
Venitul neaferent dobînzii în anul 2005 a cifrat 25,2 mln. lei sau 49,7% din suma totală a
venitului (în anul 2004 acesta a constituit 14,9 mln. lei sau 38,6%).
Cheltuielile neaferente dobînzii au constituit 22,9 mln. lei în anul 2005 sau 75,5% din
totalul de cheltuieli (în anul 2004 acestea au fost de 18,0 mln. lei sau 67,4%).
Venitul net neaferent dobînzii a constituit 2,3 mln. lei în anul 2005, ceea ce este cu 5,5
mln. lei mai mult decît în anul 2004.
Raportul dintre veniturile operaţionale şi cheltuielile operaţionale este un indicator al
eficienţei activităţii Băncii şi arată măsura în care veniturile operaţionale totale depăşesc cheluielile
operaţionale. Valoarea medie pentru anul 2005 a fost mai mare decît nivelul anului 2004 şi a
constituit 1,64, adică veniturile operaţionale lunare ale Băncii în 2005 au fost în medie cu 64% mai
mari decît cheltuielile operaţionale lunare.
Numărul total al angajaţilor Băncii în anul 2005 s-a majorat cu 6 persoane şi a constituit
156 persoane la 1 ianuarie 2006.

