Raport succint cu privire la activitatea
B.C. „Universalbank” S.A. pentru anul 2006
Conform rezultatelor primite pentru raportul financiar pentru anul 2006, se poate
afirma cu certitudine că Banca a obţinut rezultate financiare semnificative, inclusiv datorită
faptului obţinerii unor indici înalţi ai eficienţei utilizării activelor de o înaltă calitate. Avînd o
majorare relativ nesemnificativă a activelor (+14,2%) pentru anul 2006, Banca a raportat venituri
în valoare de 50,4 mln. lei, adică cu 0,2 mln.(sau cu 0,5%) lei mai puţin, decît pentru anul 2005.
Profitul net al Băncii pentru anul 2006 a constituit 17,0 mln. lei (în anul 2005– 16,0 mil.
lei).
ROA (rentabilitatea activelor) pentru anul 2006 a atins 6,72% anual, ceea ce reprezintă
indicatorul cel mai înalt printre cele 15 bănci autohtone conform rezultatelor activităţii pentru
anul 2006. Valoarea medie a ROA pentru sistemul bancar autohton conform rezultatelor activităţii
pentru anul 2006 este de 3,59% anual şi variază de la 0,10% (Unibank) pînă la 6,72%
(Universalbank).
ROE (rentabilitatea capitalului acţionar) pentru anul 2006 a constituit 22,25% anual, ceea
ce constituie al zecelea indicator printre cele 15 bănci. Mărimea medie a ROE pentru sistemul
bancar autohton conform rezultatelor activităţii pentru anul 2006 şi calculată prin metoda BNM,
potrivit căreia ROE Universalbank pentru anul 2006=14,99%, constituie 17,45% anual şi variază
de la 0,60% (Unibank) pînă la 33,84% (Victoriabank).
Sunt de menţionat evoluţiile pozitive realizate în acest an de gestiune, şi anume:
ü S-a îmbunătăţit calitatea portofoliului de credite, şi anume, s-a diminuat numărul şi volumul
creditelor nefavorabile (de la 14,2 mil. lei pînă la 8,6 mil. lei), a crescut profitabilitatea
portofoliului de credite (de la 18.40% pînă la 20,28% anual);
ü A crescut marja aferentă ratei dobînzii (de la 8,45% pînă la 9,16%), ceea ce a condus în
majorarea marjei bancare;
ü Este înregistrată o creştere permanentă a eficienţei activităţii Băncii (raportul mediu lunar
dintre veniturile totale şi cheltuielile totale a crescut de la 1,64 pînă la 1,71).
Capitalul normativ total al Băncii în anul financiar 2006 a crescut de la 100,9 mln. lei la
115,8 mln. lei, adică cu 14,9 mln. lei sau cu 14,8%. Majorarea capitalului s-a produs datorită
profitului obţinut de Bancă.
Pe parcursul anului 2006 Banca a continuat implementarea serviciilor deja cunoscute
clienţilor săi. Cele mai solicitate rămîn a fi : creditarea de scurtă durată pentru acoperirea
întreruperii rulajului de plăţi, creditarea de consum, deservirea sistemelor de transferuri băneşti
rapide.
Au fost încheiate două noi contracte de subagent (Agroindbank, Investprivatbank) în
privinţa sistemului de transfer bănesc „Anelik”, reprezentat pe teritoriul RM de către
Universalbank exclusiv. Drept urmare, numărul punctelor de primire/expediere a transferurilor s-a
majorat cu 126 unităţi. La cele patru sisteme de transferuri băneşti existente deja în Bancă s-au
mai adăugat încă două: „Leader” şi „InterExpress”.
Este în creştere numărul clienţilor Băncii care încep a utiliza sistemul de gestionare la
distanţă a conturilor bancare „Client - Bancă”. La finele anului 2006, rata decontărilor electronice
a constituit 43 %, faţă de 34%, la începutul anului.
Pe parcursul anului 2006, 96 de clienţi – persoane juridice au deschis în Bancă 182 de
conturi, iar pe parcursul anului precedent 119 clienţi au deschis 223 de conturi.
La sfîrşitul anului 2006, la deservirea Băncii se aflau 1130 de conturi cu sold pozitiv ce
aparţin persoanelor juridice (cu 17% mai puţin faţă de anul 2005), şi 3590 de conturi cu sold
pozitiv ce aparţin persoanelor fizice (cu 10% mai puţin faţă de anul 2005).

Active
Activele totale ale Băncii pentru anul 2006 au crescut de la 255,6 mln. lei pînă la 291,8
mln. lei, adică cu 36,2 mln. lei, sau cu 14,2%.

Portofoliul de credite pe parcursul anului 2006 s-a majorat de la 137.3 mln. lei pînă
la 162.8 mln. lei, sau cu 18.5%. În total, pe parcursul anului 2006 au fost acordate credite în sumă
totală de 287.8 mln. lei (echivalentul în lei).
Fondul de risc la finele anului 2006 a constituit 9,581 mln. lei. Ponderea fondului de risc
în volumul total de credite a scăzut de la 8,51% la 5,89%.

Pasive
Volumul de mijloace atrase ale Băncii s-a modificat nesemnificativ în anul 2006,
majorîndu-se de la 151,2 mln. lei pînă la 171,9 mln. lei sau cu 13,6%.
Volumul total al depozitelor a crescut de la 141,6 mln. lei. Pînă la 159,2 mln. lei, adică
cu 17,6 mln. lei, sau cu 12,5%.
Preponderent aceasta se datorează majorării soldurilor pe conturile cuvenite băncilor şi
conturilor depozitare persoanelor fizice.

Capital
Capitalul acţionar pe parcursul anului 2006 s-a majorat de la 74,181 pînă la 86,841 mln.
lei, datorită majorării preţului nominal al unei acţiuni de la 1418 pînă la 1660 lei.
Capitalul normativ total a crescut de la 100,871 (7.9 mln. USD) pînă la 115,809 mln. lei
(9,0 mln. USD), sau cu 14,938 mln. lei (+14,8 %). Această creştere a avut loc în baza venitului
primit de Bancă.
Lichiditatea
Lichiditatea pe termen lung în mediu pentru anul 2006 s-a menţinut la nivelul de 0,39
(normativul – nu mai mult de 1,0), iar lichiditatea curentă – 28,05% (normativul – mai mult de
20%).
Venituri şi cheltuieli, eficienţa activităţii Băncii
În anul 2006 Banca a obţinut venituri în sumă totală de 50,419 mln. lei, ceea ce este cu
0,251 mln. lei (sau 0,5%) mai puţin decît în anul precedent. Volumul cheltuielilor totale în anul
2006 a constituit 29,642 mln. lei şi a scăzut cu 0,694 mln. lei (sau 2,3%) comparativ cu anul 2005.
Venitul aferent dobînzii pentru anul 2006 a constituit 32,488 mln. lei sau 64,4% din
totalul veniturilor (pentru anul 2005 25,476 mln. lei şi 50,3% respectiv). În strucura venitului
aferent dobînzii, cea mai mare pondere este deţinută de veniturile şi comisioanele obţinute din
activitatea de creditare, acestea constituind 94,5% din suma totală a venitului aferent dobînzii
(pentru anul 2005 - 98,4%).
Cheltuielile aferente dobînzii pentru anul 2006 au constituit 8,807 mln. lei sau 29,7% din
suma totală a cheltuielilor (pentru anul 2005 - 7,434 mln. lei sau 24,5% respectiv).
Venitul neaferent dobînzii în anul 2006 a cifrat 17,931 mln. lei sau 35,6% din suma
totală a venitului (în anul 2005 acesta a constituit 25,194 mln. lei sau 49,7% respectiv ).
Cheltuielile neaferente dobînzii pe parcursul anului 2006 au constituit 20,836 mln. lei
sau 70,3% din totalul de cheltuieli (în anul 2005 acestea au fost de 22,902 mln. lei sau 75,5%
respectiv).
Profitul net pe parcursul anului 2006 a constituit 17,021 mln. lei, ceea ce este mai mult cu
1,017 mln. lei sau 6,4% decît indicatorul similar pentru anul 2005.
Raportul dintre veniturile operaţionale şi cheltuielile operaţionale este un indicator
important al eficienţei activităţii Băncii şi arată măsura în care veniturile operaţionale totale
depăşesc cheluielile operaţionale totale ale Băncii. Valoarea medie pentru anul 2005 a constituit
1,64, adică veniturile operaţionale ale Băncii în 2005 au fost în medie cu 64% mai mari decît
cheltuielile operaţionale. În anul 2006, raportul mediu a fost mai mare faţă cel al anului 2005 şi a
constituit 1,71, ceea ce semnifică că venitul mediu operaţional lunar al Băncii în anul 2006 a fost
în mediu cu 71% mai mare faţă de cheltuielile operaţionale lunare.
Numărul total al angajaţilor Băncii în anul 2006 s-a micşorat cu 3 persoane şi a
constituit 153 persoane la 1 ianuarie 2007.

