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F 01.00 – BILANŢ [SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE] 

Unitatea de 
masura LEI

Valoarea conta-
bila 31.03.2020

A C T I V E
Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere 7 254 591 694

Numerar în casa 862 420 057
Solduri de numerar la banci centrale 4 532 982 636
Alte depozite la vedere 1 859 189 001

Active fi nanciare detinute în vederea tranzactionarii 0
Instrumente derivate 0
Instrumente de capitaluri proprii 0
Titluri de datorie 0
Credite si avansuri 0

Active fi nanciare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea jus-
ta prin profi t sau pierdere

0

Instrumente de capitaluri proprii 0
Titluri de datorie 0
Credite si avansuri 0

Active fi nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t sau pierdere 0
Titluri de datorie 0
Credite si avansuri 0

Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului 
global

1 247 287 957

Instrumente de capitaluri proprii 185 812 402
Titluri de datorie 1 061 475 555
Credite si avansuri 0

Active fi nanciare la costul amortizat 16 185 446 955
Titluri de datorie 358 981 315
Credite si avansuri 14 114 726 207

Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber conver-
tibila

1 711 739 433

Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor 0
Modifi carile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei opera-
tiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii

0

Investitii in fi liale, asocieri in participatie si entitati asociate 139 668 669
Imobilizari corporale 1 260 534 734

Imobilizari corporale 1 260 534 734
Investitii imobiliare 0

Imobilizari necorporale 73 726 750
Fond comercial 0
Alte imobilizari necorporale 73 726 750

Creante privind impozitele 1 000 000
Creante privind impozitul curent 1 000 000
Creante privind impozitul amanat 0

Alte active 176 708 916
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasifi cate drept detinute in vede-
rea vanzarii

957 475

TOTAL ACTIVE 26 339 923 150
D A T O R I I
Datorii fi nanciare detinute in vederea tranzactionarii 0

Instrumente derivate 0
Pozitii scurte 0
Depozite 0
Titluri de datorie emise 0
Alte datorii fi nanciare 0

Datorii fi nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t sau pierdere 0
Depozite 0
Titluri de datorie emise 0
Alte datorii fi nanciare 0

Datorii fi nanciare evaluate la costul amortizat 21 405 995 680
Depozite 20 715 879 621
Titluri de datorie emise 0
Alte datorii fi nanciare 690 116 059

Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor 0
Modifi carile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei opera-
tiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii

0

Provizioane 11 378 128
Pensii si alte obligatii privind benefi ciile determinate post-angajare 0
Alte benefi cii pe termen lung ale angajatilor 0
Restructurare 0
Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele 0
Angajamente si garantii date 11 378 128
Alte provizioane 0

Datorii privind impozitele 71 496 015
Datorii privind impozitul curent 27 504 015
Datorii privind impozitul amanat 43 992 000

Capital social rambursabil la cerere 0
Alte datorii 270 285 177
Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasifi cate drept detinute in vederea 
vanzarii

0

TOTAL DATORII 21 759 155 000
C A P I T A L
Capital social 207 526 800

Capital varsat 207 526 800
Capital subscris nevarsat 0

Prime de emisiune 104 536 916
Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul 0

Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor fi nanciare compuse 0
Alte instrumente de capitaluri proprii emise 0

Alte instrumente de capital 0
Alte elemente cumulate ale rezultatului global 308 278 247
Elemente care nu vor fi  reclasifi cate in profi t sau pierdere 303 763 624

Imobilizari corporale 193 174 081
Imobilizari necorporale 0
Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu benefi cii determinate 0
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasifi cate drept detinute in vederea van-
zarii

0

Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in fi liale, asocieri in 
participatie si entitati asociate

0

Modifi carile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa 
prin alte elemente ale rezultatului global

110 589 543

Partea inefi cace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de 
capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

0

Modifi carile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa 
prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]

0

Modifi carile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa 
prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]

0

Modifi carile valorii juste a datoriilor fi nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t 
sau pierdere care se pot atribui modifi carilor riscului de credit al datoriilor 

0

Elemente care pot fi  reclasifi cate in profi t sau pierdere 4 514 623
Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea efi cace] 0
Conversie valutara 0
Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fl uxu-
rilor de trezorerie [partea efi cace]

0

Modifi carile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte 
elemente ale rezultatului global

4 514 623

Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate] 0
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasifi cate drept detinute in vederea van-
zarii

0

Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in fi liale, asocieri in 
participatie si entitati asociate

x

Rezultat reportat 2 656 806 053
Rezerve din reevaluare 0
Alte rezerve 1 120 679 622

Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in fi liale, asocieri in participatie si 
entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

0

Altele 1 120 679 622
(-) Actiuni de trezorerie 0
Profi tul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama 182 940 512
(-) Dividende interimare 0
Interese minoritare [interese care nu controleaza] 0

Alte elemente cumulate ale rezultatului global 0
Alte elemente 0

TOTAL CAPITALURI PROPRII 4 580 768 150
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII 26 339 923 150

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT 

SAU PIERDERE
Unitatea de 
masura LEI

31.03.2020

Venituri din dobanzi 352 848 960

Active fi nanciare detinute in vederea tranzactionarii 0
Active fi nanciare nedestinate tranzactionarii, evaluate obliga-
toriu la valoarea justa prin profi t sau pierdere

0

Active fi nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t sau 
pierdere

0

Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global

16 075 688

Active fi nanciare la costul amortizat 336 773 272
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva 
riscurilor, riscul de rata a dobanzii 

x

Alte active 0
Venituri din dobanzi aferente datoriilor 0
(Cheltuieli cu dobanzile) 100 315 801

(Datorii fi nanciare detinute in vederea tranzactionarii) 0
(Datorii fi nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t sau 
pierdere) 

0

(Datorii fi nanciare evaluate la costul amortizat) 100 315 801
(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva 
riscurilor, riscul de rata a dobanzii)

x

(Alte datorii) 0
(Cheltuieli cu dobanzile aferente activelor) 0
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) x

Venituri din dividende 0

Active fi nanciare detinute in vederea tranzactionarii 0
Active fi nanciare nedestinate tranzactionarii, evaluate obliga-
toriu la valoarea justa prin profi t sau pierdere

0

Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global

0

Investitii in fi liale, asocieri in participatie si entitati asociate, 
contabilizate prin metode diferite de metoda punerii in echi-
valenta

0

Venituri din onorarii si comisioane 119 361 173

(Cheltuieli cu onorarii si comisioane) 53 167 255

Castiguri sau (–) pierderi din derecunoasterea activelor si 
datoriilor fi nanciare care nu sunt evaluate la valoarea justa 
prin profi t sau pierdere – net

552

Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global

552

Active fi nanciare la costul amortizat 0
Datorii fi nanciare evaluate la costul amortizat 0
Altele 0
Castiguri sau (–) pierderi aferente activelor si datoriilor fi -
nanciare detinute in vederea tranzactionarii – net

0

Castiguri sau pierderi aferente activelor fi nanciare nedesti-
nate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa 
prin profi t sau pierdere – net

0

Castiguri sau (–) pierderi aferente activelor si datoriilor fi -
nanciare desemnate la valoarea justa prin profi t sau pier-
dere – net

0

Castiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire im-
potriva riscurilor – net 

x

Diferente de curs de schimb [castig sau (–) pierdere] – net 65 746 653

Castiguri sau (–) pierderi din derecunoasterea activelor ne-
fi nanciare – net 

-414 633

Alte venituri din exploatare 6 336 836

(Alte cheltuieli de exploatare) 14 595 291

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE – NET 375 801 194

(Cheltuieli administrative) 136 083 089

(Cheltuieli cu personalul) 105 186 302
(Alte cheltuieli administrative) 30 896 787
(Amortizare) 39 872 946

(Imobilizari corporale) 34 122 274
(Investitii imobiliare) 0
(Alte imobilizari necorporale) 5 750 672
Castiguri sau pierderi (-) din modifi care – net 0

Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global

0

Active fi nanciare la costul amortizat 0
(Provizioane sau (-) reluari de provizioane) 1 721 503

(Angajamente si garantii date) 1 721 503
(Alte provizioane) 0
[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de depre-
cierea activelor fi nanciare care nu sunt evaluate la valoarea 
justa prin profi t sau pierdere]

-10 044 777

(Active fi nanciare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global)

0

(Active fi nanciare la costul amortizat) -10 044 777
[Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de depre-
cierea investitiilor in fi liale, asocieri in participatie si enti-
tati asociate]

0

[Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de depre-
cierea activelor nefi nanciare]

98 921

(Imobilizari corporale) 0
(Investitii imobiliare) 0
(Fond comercial) 0
(Alte imobilizari necorporale) 0
(Altele) 98 921
Fond comercial negativ recunoscut in profi t sau pierdere x

Partea din profi tul sau (-) pierderea aferent(a) investitiilor 
in fi liale, asocieri in participatie si entitati asociate, conta-
bilizata prin metoda punerii in echivalenta

x

Profi tul sau (–) pierderea din active imobilizate si grupuri 
destinate cedarii, clasifi cate drept detinute in vederea van-
zarii, care nu pot fi  considerate acti-vitati intrerupte   

0

PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITATI CONTINUE INAIN-
TE DE IMPOZITARE

208 069 512

[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profi tului 
sau pierderii din activitati continue]

25 129 000

PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITATI CONTINUE DUPA 
IMPOZITARE

182 940 512

Profi t sau (-) pierdere din activitati intrerupte, dupa impo-
zitare    

0

Profi t sau (-) pierdere din activitati intrerupte, inainte de impo-
zitare    

0

[Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activitati in-
trerupte]

0

PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(A) EXERCITIULUI 182 940 512

Atribuibil(a) intereselor minoritare [interese care nu controlea-
za]

x

Atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama x

Informaţie privind activitatea economico-fi nanciară
a BC «Modova Agroindbank» SA la situaţia 31 martie a. 2020
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31.03.2020 29.02.2020 31.12.2019 

CAPITAL
Instrumente de capital platite mil.lei ≥100 207,53 207,53 207,53
Fonduri proprii de nivel 1  mil.lei ≥200 3 030,93 3 030,27 3 054,00
Fondurile proprii mil.lei 3 030,93 3 030,27 3 054,00
Cuantmul Total al Expunerii la Risc mil.lei 16 229,06 15 853,25 15 887,85
Rata fondurilor proprii totale % ≥17.00% 18,68 19,11 19,22
Rata fondurilor proprii de nivel 1 % 18,68 19,11 19,22
Fonduri proprii/Total active % 11,51 11,50 11,79
Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 datorate fi l-
trelor prudenţiale

mil.lei 289,58 301,33 267,76

Nivelul de afectare fondurilor proprii 2 % 6,40 6,81 6,65
Total datorii/Total capital 4,75 4,80 4,88
Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii % 42,16 42,16 42,16

ACTIVE
Mijloace bănești datorate de bănci, cu excepţia Băncii 
Naționale a Moldovei (suma de bază) ³ 

mil.lei 2 478,55 2 118,92 1 995,75

Mijloace bănești datorate de băncile străine (suma 
de bază) 4

mil.lei 2 478,55 2 118,92 1 995,75

Mijloace bănești datorate de bănci, cu excepţia Băncii 
Naționale a Moldovei (suma de bază)/Fondurile proprii 

0,82 0,70 0,65

Mijloace bănești datorate de băncile străine (suma de 
bază)/Fondurile proprii

0,82 0,70 0,65

Soldul datoriei la credite (suma de bază) mil.lei 14 341,75 14 191,61 14 251,32
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de 
bază)

mil.lei 735,67 715,58 703,95

Soldul datoriei la credite neperformante (suma de 
bază)/Fondurile proprii

% 24,27 23,61 23,05

Soldul datoriei la credite neperformante net (suma 
de bază)/Fondurile proprii 5

% 5,87 5,72 5,69

Soldul datoriei la credite neperformante (suma de 
bază)/Soldul datoriei la credite (suma de bază)

% 5,13 5,04 4,94

Soldul activelor neperformante nete/Fondurile pro-
prii 6

% 6,59 6,55 6,39

Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active și 
angajamente condiţionale 

mil.lei 1 253,56 1 243,90 1 211,27

Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri for-
mate  la active și provizioanelor pentru pierderi la  
angajamentele condiţionale, conform Standardelor 
Internaționale de Raportare Financiară.

mil.lei 963,98 942,57 943,50

Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei 
la credite (suma de bază)/Soldul datoriei la credite 
(suma de bază)

% 6,34 6,39 6,24

Total credite expirate 7 mil.lei 613,95 603,39 558,30
Valoarea medie lunară a activelor generatoare de 
dobîndă /Valoarea medie lunară a activelor 8

% 89,02 89,17 88,77

Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de 
bază)/soldul datoriei la credite (suma de bază)

% 37,30 38,15 38,65

Soldul datoriei la credite acordate nerezidenților (suma 
de bază)/Soldul datoriei la credite (suma de bază)

% 0,52 0,51 0,48

Total active/Total capital 5,75 5,80 5,88
Suma totală a expunerilor "mari"/Fondurile proprii ori ≤5 0,22 0,11 0,12
Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece per-
soane minus reducerile pentru pierderi la credite și 
provizioanele la angajamentele condiţionale respec-
tive /Suma portofoliului total al creditelor băncii și 
angajamentelor condiţionale la zece persoane 9

% ≤30 19,66 19,19 18,95

Total expuneri faţă de persoanele afi liate/Fonduri 
proprii de nivel 1  

% ≤20 19,80 19,86 19,55

Soldul datoriei la credite,suma de baza/Soldul depo-
zitelor (suma de baza)

0,69 0,68 0,70

Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de 
debitori:

mil.lei 14 341,75 14 191,61 14 251,32

- Persoane juridice rezidente, inclusiv persoane 
fi zice care practică activitate de întreprinzător sau 
alt tip de activitate.

mil.lei 9 697,88 9 536,25 9 572,53

- Persoane juridice nerezidente, inclusiv persoane 
fi zice care practică activitate de întreprinzător sau 
alt tip de activitate.

mil.lei 74,32 72,43 67,75

- Persoane fi zice rezidente mil.lei 4 569,31 4 582,66 4 610,77
- Persoane fi zice nerezidente mil.lei 0,24 0,27 0,27

Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de 
monede:

mil.lei 14 341,75 14 191,61 14 251,32

- acordate în MDL mil.lei 8 992,02 8 778,14 8 743,04
- acordate în USD (echivalentul în lei) mil.lei 1 517,45 1 500,91 1 609,50
- acordate în EUR (echivalentul în lei) mil.lei 3 832,28 3 912,56 3 898,78
- acordate în altă valute străine (echivalentul în lei)  mil.lei 0,00 0,00 0,00

Imobilizări corporale/Fondurile proprii % ≤50 39,87 39,65 39,53
Imobilizări corporale și cote de participare/Fondurile 
proprii

% ≤100 50,61 50,39 50,14

VENITURI ȘI PROFITABILITATE

Rentabilitatea activelor (ROA)10 % 2,68 2,92 2,69
Rentabilitatea Capitalului (ROE)11 % 16,14 17,67 16,94
Venit net aferent dobînzilor/Total venit % 46,40 46,80 46,31
Cheltuieli neaferente dobînzilor/Total venit 12 % 47,96 44,29 50,32
Venituri din dobînzi/Valoarea medie a activelor gene-
ratoare de dobînda 13

% 5,80 5,77 5,97

Marja neta a dobînzii  (MJDnet) 14 % 4,15 4,13 4,36
Indicele efi cienţei (Ief ) 15 % 170,08 183,85 164,59

LICHIDITATE
Principiul I - Lichiditatea pe termen lung 16 ≤1 0,81 0,79 0,82
Principiul II - Lichiditatea curenta 16 % ≥20 40,08 40,58 40,52
Soldul activelor lichide/ Soldul depozitelor persoane-
lor fi zice  (suma de bază)

% 68,61 70,04 71,04

Soldul depozitelor persoanelor fi zice  (suma de bază)/
Soldul depozitelor (suma de bază) 

% 74,35 73,64 72,69

Soldul depozitelor persoanelor juridice, cu exceptia 
băncilor (suma de bază)/Soldul depozitelor (suma 
de bază) 

% 25,44 26,09 27,19

Soldul depozitelor în valuta străina (suma de bază)/
Soldul depozitelor (suma de bază) 

% 46,13 43,48 43,66

Mijloace bănești datorate băncilor, cu excepţia celor 
de la Banca Națională a Moldovei (suma de bază) 17

mil. lei 43,74 55,83 23,97

Mijloace bănești datorate băncilor straine (suma de 
bază) 18

mil. lei 19,34 21,06 21,92

Mijloace bănești datorate băncilor, cu excepţia celor de 
la Banca Națională a Moldovei (suma de bază)/Fondu-
rile proprii

0,01 0,02 0,01

Mijloace bănești datorate băncilor străine (suma de 
bază)/Fondurile proprii

0,01 0,01 0,01

SENSIBILITATE LA RISCUL PIEŢEI
Ponderea activelor bilanţiere în valută străină și acti-
velor atașate la cursul valutei străine în totalul active 19

% 37,92 36,16 36,32

Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valuta străină și 
obligaţiunilor atașate la cursul valutei străine în tota-
lul active 20

% 38,19 36,24 36,35

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină / Total 
obligaţiuni

% 46,23 43,79 43,81

Total active bilanţiere în valuta străină/ Total active % 36,28 34,57 34,66
DATE GENERALE

Numărul total de angajaţi ai băncii 21 nr. 2 083 2 059 2 030
Subdiviziuni ale băncii: nr. 145 145 159

-  sucursale nr. 63 63 66
-  reprezentanţe nr. 0 0 0
-  agenţii nr. 82 82 93
-  puncte de schimb valutar nr. 0 0 0


