Raportul semestrial al entităţii de interes public
Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.,
întocmit în conformitate cu art.121 din Legea nr.171 din 11.07.2012
şi Capitolul II, Secţiunea 3 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către
emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.7/11 din 12.02.2016
I. Date generale privind entitatea de interes public.
1.

Perioada de gestiune raportată: 01.01.2017 – 30.06.2017.

2.

Denumirea completă şi prescurtată a entităţii de interes public: Denumirea completă: Banca
comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.; denumirea prescurtată: BC "MOLDOVAAGROINDBANK" S.A.

3.

Entitatea de interes public reprezintă:
 o instituţie financiară,
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

4.

Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entităţii de interes public: Sediul: MD-2005,
mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +22-268-999, Fax: +22-228-058,
pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center – tel.: +22-268-999, e-mail:
inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24, disponibil zilnic, 24 de ore din 24 – tel.: +22-268-998.

5.

Numărul şi data înregistrării de stat a entităţii de interes public la Camera Înregistrării de Stat:
Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600003778, data înregistrarii: 21.05.2001.

6.

Activitatea principală (conform CAEM Rev.2): K 64.19.

7.

Capitalul social al entităţii de interes public la data raportării, lei: 207.526.800,00 lei.

8.

Informaţia privind numărul acţionarilor entităţii de interes public la data raportării: 3.093
persoane.

9.

Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total
de acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţiunile aflate în custodie şi beneficiarii efectivi:
La situaţia din 30.06.2017, în registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC "MOLDOVAAGROINDBANK" S.A. nu se regăsesc persoane care ar deţine individual cel puţin 5% din numărul
total de acţiuni cu drept de vot plasate de bancă.

10. Informaţia privind societatea de registru – denumirea completă, sediul, nr. licenţei, numele,
prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului: Societatea de registru
"REGISTRU-CORECT" S.A., mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.129, of.11, autorizaţie de
societate de registru nr.0008 din 06.02.2015, conducător Chiveri Rodica, tel.: + 373 22 92-50-92,
contract nr.21 din 11.02.2015.
11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: Banca a
emis 1.037.634 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 200,00 lei, care oferă
acţionarului dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din
dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia, alte drepturi prevăzute de
legislaţia în vigoare.
12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii la data raportării, confirmate de către Banca
Naţională a Moldovei în funcţie de administrator al băncii (membrii consiliului, membrii
organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere):
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Funcţia deţinută

a) Membrii consiliului
Miculeţ Victor
Preşedinte al Consiliului
Vrabie Natalia
Vicepreşedinte al Consiliului
Badrajan Valentina
Membru al Consiliului
Carauş Vasile
Membru al Consiliului
Ţurcanu Anatolie
Membru al Consiliului
b) Membrii organului executiv
Cebotari Serghei
Preşedinte al Comitetului de Conducere
Teleucă Marcel
Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Bejenari Leonid
Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Iuraş Victor
Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Paingu Oleg
Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Josan Eugeniu
Membru al Comitetului de Conducere
c) Membrii comisiei de cenzori
Pleşcan Ion
Preşedinte al Comisiei de cenzori
Guţuleac Petru
Membru al Comisiei de cenzori
Munteanu Elena
Membru al Comisiei de cenzori
d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau
reprezentanţei
Semeniuc Carolina
Contabil-şef al băncii
Munteanu Irina
Contabil-şef adjunct al băncii
Ilicciev Diana
Contabil-şef adjunct al băncii
Pulbere Chiril
Membru al Comitetului pentru Credite
Burlacu Veaceslav
Membru al Comitetului pentru Credite
Salcuţan Natalia
Membru al Comitetului pentru Credite
Barbaiani Eduard
Membru al Comitetului pentru Credite
Visternicean Sergiu
Membru al Comitetului pentru Credite
Branişte Galina
Director al filialei nr.1 Chişinău
Dănuţă Ştefan
Director al filialei nr.2 Chişinău
Ambroci Elena
Director al filialei nr.3 Chişinău
Negruţa Neonila
Director al filialei nr.4 Chişinău
Cîssa Tatiana
Director al filialei nr.5 Chişinău
Plotnic Vadim
Director al filialei nr.5 Chişinău
Cherina Maria
Director al filialei nr.6 Chişinău
Boclinca Eugeniu
Director al filialei nr.7 Chişinău
Pereteatcu Liliana
Director al filialei nr.8 Chişinău
Rusu Victoria
Director al filialei nr.9 Chişinău
Roşca Iurie
Director al filialei nr.10 Chişinău
Burdujan Oleg
Director al filialei nr.12 Chişinău
Bivol Marin
Director al filialei nr.14 Chişinău
Postolachi Alexandru
Director al filialei nr.15 Chişinău
Morcov Maria
Director al filialei nr.16 Chişinău
Ursu Igor
Director al filialei nr.17 Chişinău
Pulbere Andrei
Director al filialei nr.18 Chişinău
Lavric Violina
Director al filialei nr.20 Chişinău
Cudlea Alexandru
Director al filialei nr.22 Chişinău
Djandjgava Stanislav
Director al filialei nr.23 Chişinău
Guţu Sergiu
Director al filialei nr.25 Chişinău
Buruiană Lorina
Director al filialei nr.27 Chişinău
Donică Ion
Director al filialei nr.29 Chişinău
Ursu Elena
Director al filialei nr.30 Bălţi
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Tataru Diana
Raţa Ludmila
Balan Marina
Plămădeală Natalia
Munteanu Andrian
Maliuta Alexei
Zara Aurel
Guţu Lilian
Groza Zaharia
Griţcan Iulia
Vicol Tatiana
Pădureţ Tatiana
Gospodinova Anna
Galcenco Elena
Smochina Natalia
Aladova Tatiana
Primov Ina
Vicol Adelina
Grădinaru Aliona
Popovici Constantin
Cristal Tatiana
Dorogoi Tamara
Jitariuc Tamara
Dîrvaru Snejana
Vrabie Ion
Tomşa Svetlana
Proţuc Veronica
Scutaru Mihail
Guşan Ludmila
Erhan Boris
Negură Alexei
Roman Jorj
Iabanji Lida
Tofanciuc Zinaida
Gherasim Valeriu
Untilă Efimia
Bocicovar Mihail
Moraru Valeriu
Radcenco Galina
Balmuş Angela
Popovici Tatiana
Cebotari Larisa
Pileavschi Mariana
Verebceanu Viorica
Opincă Ina
Popovici Victor
Botnaru Ludmila
Muşinschi Veronica
Capaţina Olga
Roşca Valentina
Ernu Zinaida
Ceavdari Oleg
Avramova Svetlana
Cotoros Ion

Director al filialei nr.31 Chişinău
Director al filialei nr.32 Chişinău
Director al filialei Chişinău-Buiucani
Director al filialei "Mihai Eminescu"
Director al filialei "Miron Costin"
Director al filialei Anenii Noi
Director al filialei Bălţi
Director al filialei Briceni
Director al filialei Cahul
Director al filialei Călăraşi
Director al filialei Cantemir
Director al filialei Căuşeni
Director al filialei Ceadîr-Lunga
Director al filialei Cimişlia
Director al filialei Cocieri
Director al filialei Comrat
Director al filialei Criuleni
Director al filialei Donduşeni
Director al filialei Drochia
Director al filialei Edineţ
Director al filialei Floreşti
Director al filialei Făleşti
Director al filialei Glodeni
Director al filialei Hînceşti
Director al filialei Ialoveni
Director al filialei Leova
Director al filialei Lipcani
Director al filialei Nisporeni
Director al filialei Ocniţa
Director al filialei Orhei
Director al filialei Rezina
Director al filialei Rîşcani
Director al filialei Sîngerei
Director al filialei Soroca
Director al filialei Străşeni
Director al filialei Şoldăneşti
Director al filialei Taraclia
Director al filialei Ungheni
Director al filialei Vulcăneşti
Director adjunct al filialei nr.1 Chişinău
Director adjunct al filialei nr.1 Chişinău
Director adjunct al filialei nr.4 Chişinău
Director adjunct al filialei nr.6 Chişinău
Director adjunct al filialei nr.16 Chişinău
Director adjunct al filialei nr.23 Chişinău
Director adjunct al filialei Chişinău-Buiucani
Director adjunct al filialei "Mihai Eminescu"
Director adjunct al filialei "Mihai Eminescu"
Director adjunct al filialei "Miron Costin"
Director adjunct al filialei Bălţi
Director adjunct al filialei Cahul
Director adjunct al filialei Ceadîr-Lunga
Director adjunct al filialei Comrat
Director adjunct al filialei Făleşti
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Covalciuc Valeriu
Dogot Eugeniu
Ţoncu-Gîscă Veronica
Basoc Maria
Esipov Natalia
Locoman Aurelia
Calistru Clavdia
Melniciuc Lidia
Cacean Vladimir
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Director adjunct al filialei Floreşti
Director adjunct al filialei Ialoveni
Director adjunct al filialei Hînceşti
Director adjunct al filialei Nisporeni
Director adjunct al filialei Rezina
Director adjunct al filialei Sîngerei
Director adjunct al filialei Soroca
Director adjunct al filialei Şoldăneşti
Director adjunct al filialei Ştefan-Vodă

16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entităţii de interes public în perioada
raportată şi persoanele concertate ale acestora (control, legături strînse cu entitatea de interes
public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11.07.2012):
Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entităţii de interes public şi persoanele
concertate ale acestora în perioada semestrului I nu au fost.
17. Statutul entităţii de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării
de Stat): Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. este înregistrat la Camera Înregistrării de
Stat la data de 03.02.2010. Textul integral actualizat al Statutului băncii este publicat pe pagina web a
băncii: http://www.maib.md/files/2017/8/8/statutul-bancii/statutul-bancii.pdf
18. Informaţia privind publicarea raportului semestrial al entităţii de interes public (organul de
presă prevăzut în statutul entităţii): Informaţia ce se conţine în raportul semestrial, este dezvăluită
prin intermediul Mecanismului Oficial de Stocare a Informaţiei administrat de Întreprinderea de Stat
ziarul Capital Market şi publicată pe pagina web a băncii: http://www.maib.md/ro/raportul-semestrialal-emitentului.
II.

Situaţiile financiare semestriale, în componenţa stabilită de prevederile legale (prezentate
Biroului Naţional de Statistică):
FIN1-Bilantul
la data 30 iunie 2017

Cod
pozitie
A
1.1
10
11
12
20
21
22
23
24
30
31
32
33
40
41

B
ACTIVE
Numerar si echivalente de numerar
Numerar
Depozite la vedere si echivalente de numerar
Active financiare detinute pentru tranzactionare
Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite si avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit
sau pierdere
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite si avansuri
Active financiare disponibile pentru vinzare
Instrumente de capitaluri proprii

Unitatea de
masura LEI
Valoarea
contabila
1
7,273,468,557
822,748,493
6,450,720,064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
648,394,970
222,177,636
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Instrumente de datorie
Credite si avansuri
Imprumuturi si creante
Instrumente de datorie
Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber
convertibila
Credite si avansuri
Investitii pastrate pina la scadenta
Instrumente de datorie
Credite si avansuri

426,217,334
0
10,971,888,380
0
970,693,027
10,001,195,353
550,663,372
550,663,372
0

90

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperire fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de
rata a dobanzii
Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei
operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului
de rata a dobanzii
Imobilizari corporale

816,002,397

91

Mijloace fixe

816,002,397

92

Investitii imobiliare

100

Imobilizari necorporale

101

Fond comercial

102

Alte imobilizari necorporale

110

Investitii in filiale, entitati associate si asocieri in participatie

120

Creante privind impozitele

19,221,456

121

Creante privind impozitul curent

19,221,456

122

Creante privind impozitul aminat

0

130

Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare

x

140

160

Alte active
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute
pentru vinzare
Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vinzare
Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute
pentru vinzare
TOTAL ACTIVE

1.2

DATORII

200

Datorii financiare detinute pentru tranzactionare

0

201

Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare

0

202

Pozitii scurte

0

203

Depozite

0

204

Datorii constituite prin titluri

0

75
80

150
151
152

X
x
x
x
x
x
X

0
64,897,892
0
64,897,892
X

99,926,332
3,944,881
0
3,944,881
20,448,408,237
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0

211

Alte datorii financiare
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit
sau pierdere
Depozite

212

Datorii constituite prin titluri

0

213

Alte datorii financiare

0

220

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

16,636,403,407

221

Depozite

15,906,540,120

222

Datorii constituite prin titluri

223

Alte datorii financiare

230

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire

x

231

Acoperirea valorii juste

x

232

Acoperire fluxurilor de trezorerie

x

233

Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate

x

234

x

250

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de
rata a dobinzii
Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei
operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului
de rata a dobanzii
Provizioane

329

251

Provizioane pentru beneficiile angajatilor

329

252

Restructurare

0

253

Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele

0

254

Angajamente de creditare si garantii

0

255

Alte provizioane

0

260

Datorii privind impozitele

62,816,336

261

Datorii privind impozitul curent

30,693,336

262

Datorii privind impozitul aminat

32,123,000

270

Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare

280

Alte datorii

290

Capital social rambursabil la cerere

x

300

Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept
detinute pentru vinzare

0

310
1.3.

TOTAL DATORII
CAPITAL

400

Capital social

207,526,800

401

- Capital varsat

207,526,800

402

- Capital subscris nevarsat

410

Prime de capital

420

Alte capitaluri proprii

0

421

- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

0

422

Alte instrumente de capitaluri proprii

0

210

235
240

0
0

0
729,863,287

x
x

x
199,878,343

16,899,098,415

0
104,536,916
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430

Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:

299,998,886

431

- Imobilizarilor corporale

208,403,403

432

0

434

- Imobilizarilor necorporale
- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea
efectiva)
- Conversiei valutare

435

- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]

x

436

- Activelor financiare disponibile pentru vinzare
- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute
pentru vinzare

433

437

x
x
91,595,483
0

438

- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati,
contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

439
440

- Altor elemente
Rezerve

441

Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin
metoda punerii in echivalenta

442

Alte rezerve

450

(-) Actiuni proprii

0

460

Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii

x

470

Dividende interimare

0

480

Interese minoritare (interese care nu presupun control)

x

481

Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare

x

482

Alte

x

490

TOTAL CAPITAL

3,549,309,822

500

TOTAL CAPITAL SI DATORII

20,448,408,237

x
0
2,937,247,220
x
2,937,247,220

.
FIN 2 Contul de profit sau pierdere
la data 30 iunie 2017
Cod pozitie
A
010
011
012
013
014
015

B
OPERATIUNI CONTINUE
Venituri din dobânzi
Active financiare pentru tranzactionare (daca se contabilizeaza separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau
pierdere (daca se contabilizeaza separat)
Active financiare disponibile pentru vânzare
Împrumuturi si creante
Investitii pastrate pâna la scadenta

Unitatea de
masura LEI
Perioada
curenta
1
653,983,704
0
0
8,067,374
551,914,106
94,002,224
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016
017
020
021
022
023
024
025
030
040
041
042
043
050
060
070
071
072
073
074
075
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
171
172
173
174
180
181
182
183
190
200
201
202
203
204
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Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii
Alte active
(-) Cheltuieli cu dobânzile
(-) Obligatiuni financiare pentru tranzactionare (daca se contabilizeaza separat)
(-) Obligatiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit
sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)
(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat
(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobânzii
(-) Alte datorii
(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzactionare (daca se contabilizeaza
separat)
Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin
profit sau pierdere (daca se contabilizeaza separat)
Venituri din active financiare disponibile pentru vânzare
Venituri din taxe si comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe si comisioane
Câstiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care
nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net
Active financiare disponibile pentru vânzare
Împrumuturi si creante
Investitii pastrate pâna la scadenta
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Câstiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute pentru
tranzactionare-net
Câstiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca
fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net
Câstiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net
Diferente de curs de schimb [câstig (pierdere)] - net
Câstiguri (pierderi) din de-recunoasterea activelor, altele decât cele detinute
pentru vânzare - net
Venituri din contracte de asigurare si reasigurare
Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare si reasigurare-net
Alte venituri operationale
(-) Alte cheltuieli operationale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati
(-) Cheltuieli generale si administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investitii imobiliare
(-) Alte imobilizari necorporale
(-) Provizioane reluari de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa
prin profit sau pierdere
(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate si
instrumente derivate legate de acestea)
(-) Active financiare disponibile pentru vânzare
(-) Împrumuturi si creante
(-) Investitii pastrate pâna la scadenta

x
0
252,910,961
0
0
252,910,961
x
0
x
173,135
0
0
173,135
195,782,654
58,973,816
1,712,201
0
1,712,201
0
0
0
262,347
0
x
99,031,923
56,828
x
x
3,827,007
47,655,569
213,072,366
99,908,166
7,866,930
38,395,129
66,902,141
39,499,059
32,997,071
0
6,501,988
0
3,721,741
0
0
3,721,741
0

Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Raportul semestrial, semestrul I al anului 2016

210
211
212
213
214
215
216
220
230

240
250
251
260
261
270
280
290

Pag.9 din 13

(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace fixe
(-) Investitii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizari necorporale
(-) Investitii în companii asociate prin metoda punerii în echivalenta
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere
Cota parte a profitului din întreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedarii,
clasificate drept detinute pentru vânzare, care nu pot fi considerate
activitati întrerupte
Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue înainte de impozitare
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni
continue
Total profit sau (-) pierdere din operatiuni continue dupa impozitare
Profit sau pierdere din activitati întrerupte dupa impozitare
Total profit sau (-) pierdere aferent/a exercitiului
Atribuit interesului care nu controleaza
Atribuit actionarilor bancii

-1,197,763
0
0
0
0
x
-1,197,763
0
x

9,825
340,203,875
27,282,000
312,921,875
0
312,921,875
x
x

III. Societatea de audit: denumirea completă a societăţii de audit, sediul şi numărul de telefon al
societăţii de audit, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului
de audit, seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
Societatea de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L., mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.45B, etajul 5,
tel.: +22-902-300; conducător Bernaz Anatolie, tel.: +373-792-001-01; contract nr.12A/2016 din
29.04.2016; licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit seria AMMII nr.050535, eliberată la
20.02.2014.
IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului
de revizuire: Raportul auditorului conform SIRF se întocmeşte anual, pentru situaţiile financiare la 31
decembrie.
V. Raportul intermediar al conducerii, conform pct. 20 subpct.3) din Regulament:
La data de 27.04.2017, s-a desfăşurat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC
"MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. ( în continuare – Adunarea generală), în cadrul căreia s-a luat
act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016 şi de situaţiile financiare individuale
şi consolidate ale băncii întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016 şi de rapoartele de audit independent
emise de societatea de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L. De asemenea, s-au aprobat dările de
seamă anuale, pentru anul 2016, ale Consiliului şi Comisiei de cenzori a băncii; s-au aprobat direcțiile
prioritare ale activităţii băncii pentru anii 2017-2019, rezultatul exerciţiului financiar planificat şi
normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017; s-a stabilit cuantumul retribuţiei
muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului şi ai Comisiei de cenzori a
băncii; s-a confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al
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situaţiilor financiare ale băncii pentru anul 2016, compania "BDO Audit & Consulting" S.R.L. şi s-a
stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
Adunarea generală a hotărât, ca profitul net pentru exerciţiul financiar al băncii, încheiat la
31.12.2016, în sumă de 406.427.209 lei să rămînă la dispoziţia băncii, ca profit nedistribuit. Să se
revină la examinarea posibilităţii plăţii dividendelor pentru rezultatul exerciţiului financiar al băncii,
încheiat la 31.12.2016, după data conformării băncii prevederilor art. 15 alin. (3) din Legea instituţiilor
financiare nr. 550 din 21.07.1995 şi obţinerii de la Banca Naţională a Moldovei a permisiunii privind
distribuirea capitalului, în termen de şase luni din data desfăşurării adunării.
În cadrul Adunării generale au fost aleşi în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe un termen
de 4 ani dl Miculeţ Victor, dna Vrabie Natalia, dna Badrajan Valentina, dl Carauş Vasile, dl Ţurcanu
Anatolie, dl Belostecinic Grigore şi dl Bostan Ion. Domnul Miculeţ Victor a fost ales în calitate de
Preşedinte al Consiliului băncii şi dna. Vrabie Natalia în calitate de Vicepreşedinte.
Totodată, Adunarea generală a aprobat unele modificări la Statut, Codul de Guvernanţă
Corporativă şi Regulamentul Consiliului băncii.
În cadrul "MAIB-Leasing" S.A., entitate care se află sub controlul BC "MOLDOVAAGROINDBANK" S.A., în semestrul I al anului 2017 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a
acţionarilor societăţii, care s-a desfăşurat la data de 29.05.2017.
Gestionarea riscurilor este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale şi de afaceri din cadrul
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. şi are drept scop protejarea dezvoltării durabile a băncii.
Banca aplică o politică prudentă, riguroasă de evaluare, tratare şi gestionare a riscurilor în procesul
plasării eficiente a resurselor creditare, dezvoltând în permanenţă procedurile, mecanismele şi
instrumentele utilizate, adecvate condiţiilor pieţei.
Descrierea principalelor riscuri la care este expusă banca, precum şi descrierea generală a
strategiei de gestionare a acestor riscuri în cadrul băncii, este publicată pe pagina web a băncii:
http://www.maib.md/ro/informatie-privind-guvernanta-bancii/.
Politica băncii cu privire la dividende este axată pe asigurarea unui echilibru dintre interesele
acţionarilor şi obiectivele strategice ale băncii. Mărimea dividendelor anuale la o acţiune plasată a
băncii se stabileste de către Adunarea generală, ţinând cont de performanţele băncii în perioada de
gestiune precedentă, de nivelul ratelor dobânzilor la instrumentele de politică monetară, aplicate de
autorităţile de supraveghere şi de valoarea indicatorilor macroeconomici efectivi şi prognozaţi.
În perioada anilor 2014-2016, cuantumul dividendelor anunţate de BC "MOLDOVAAGROINDBANK" S.A. conform hotărârilor Adunărilor generale a constituit:
pentru anul 2016 se va expune în termen de şase luni din data desfăşurării Adunării
generale;
pentru anul 2015 s-au anunţat plata în mărime de 160,0 lei per acţiune;
pentru anul 2014, s-au anunţat plata în mărime de 100,0 lei per acţiune.
VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public, conform pct. 20 subpct.4) din
Regulament:
Subsemnaţii, în calitate de persoanele responsabile ale entităţii de interes public BC "MOLDOVAAGROINDBANK" S.A.:
Serghei Cebotari, Preşedinte al Comitetului de Conducere şi
Carolina Semeniuc, Contabil-şef,
confirmăm că, din punctul nostru de vedere, situaţiile financiare semestriale sunt întocmite conform
legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi
performanţei financiare ale băncii, precum şi confirmăm că, din punctul nostru de vedere, raportul
intermediar al conducerii prezintă corect evoluţia şi rezultatele acţivităţii băncii.
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VII. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entităţii de
interes public şi/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerinţele prevăzute
în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 şi Legea nr.171 din 11.07.2012:

Nr.
d/o

1.

Denumirea
evenimentului

Convocarea
Adunării
generale
ordinare anuale

Organul de
conducere
autorizat care
a luat decizia
corespunzăto
are

Consiliul
băncii

Data
adoptării
deciziei
corespunzătoare

28.02.2017

Sursa în care s-a publicat
comunicatul privind
deciziile aprobate
Pagina web a băncii:
http://www.maib.md/files/20
17/3/23/aviz-convocare-aga27-04.2017/aviz-convocareaga-27-04.2017.pdf
"Monitorul Oficial al
Republicii Moldova"
Ziarul "Capital Market"

Data
publicării
comunicatului

23.03.2017

24.03.2017
22.03.2017

VIII. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel puţin 5% din acţiunile
emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acţiunile entităţii de interes public. Pe
parcursul semestrului I al anului 2017, tranzacţiile cu acţiunile băncii, cota cărora alcătuieşte cel puţin
5% din acţiunile emise de bancă, nu au avut loc.

______________________________
Notă
Raportul semestrial este întocmit şi dezvăluit în conformitate cu cerinţele art.121 din Legea privind
piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012 şi ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei
de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr.7/11 din 12.02.2016 (Capitolul II, Secţiunea 3).
Sunt publicate doar compartimentele care conţin informaţii.

