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I. INFORMATII GENERALE CV PRIVIRE LA FOND
1.1.

Constituirea

Fondului

Fond, a
fost eonstituit la 1 iulie 2004 in baza Legii Republieii Moldova nr. 575-XV din 26
Fondul de garantare a depozitelor in sistemul banear, in eontinuare

-

deeembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fiziee in sistemul banear
(publieata in Monitorul Ofieial al Republieii Moldova nr. 30-34/169 din 20 februarie
2004), in eontinuare - Lege.
Seopul aetivitatii Fondului eonsta in garantarea, in eonditiile ~i in limitele
prevazute de Lege, a platii depozitelor persoanelor fiziee detinute in baneile
autorizate.
1.2. Structura

organizatorica

1.2.1. Consiliul de administratie
,
Consiliul de administratie este organul de administrare ~i supraveghere al
Fondului, eonstituit din 6 membri aprobati de Parlament, la propunerea pre~edintelui
Parlamentului.
In baza Hotaririi Parlamentului Republieii Moldova nr. 120-XV din 29.04.2004
privind aprobarea eomponentei Consiliului de administratie al Fondului de garantare
a depozitelor in sistemul banear, in eomponenta Consiliului de administratie al
Fondului intra:
CALP AGIU Vasile - de la Asoeiatia
, Baneilor din Moldova
E~ANU Nieolae - de la Ministerul Justitiei

FOCA Silviu - de la Asoeiatia Baneilor din Moldova
JURMINSCHIVeronica- de la Ministerul Finantelor
,
MUSTEATA
Radu
de
la
Banea
Nationala
a
Moldovei
,
,
VEVERITA
Petru
de
la
Asoeiatia
Baneilor
din Moldova.
,
,
Conform prevederilor Legii, la prima ~edinta a Consiliului de administratie au
fost ale~ipre~edintele
(dl P.AVeverita) ~ivieepre~edintele
dl S. F-R8a~~~lui.
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participarea reprezentantului Ministerului Justitiei. In legatura cu situatia de
incompatibilitate constatata, Fondul a expediat 0 scrisoare In adresa Parlamentului
Republicii Moldova ;;i a Ministerului Justitiei, Insa pIna In prezent destituirea dlui N.
E;;anu din functia de membru al Consiliului de administratie ;;i numirea unui nou
reprezentant al Ministerului Justitiei n-au avut loco
1.2.2. Directorul general executiv
La 29 iunie 2004, Consiliul de administratie I-a numit pe dl Eduard USATII In
functia de Director general executiv al Fondului.
Directorul general executiv conduce activitatea curenta a organului executiv al
Fondului ;;i reprezinta FondulIn relatii cu persoane fizice ;;ijuridice.
1.2.3. Comisia de cenzori
Comisia de cenzori este organul de control intern al Fondului.
Prin hotarlrea Consiliului de administratie
nr.201l din 10 ianuarie 2005 a fost
,
aprobata Comisia de cenzori In urmatoarea componenta:
CALUGHER Diana
GRAUR Anatol
MARULEA Rodica.
1.3. Controlul extern
Pentru efectuarea verificarii ;;i confirmarea rapoartelor financiare pentru anul
2004, Fondul a angajat In baza de concurs firma de audit "Ernst & Young" S.R.L..
1.4. Organizarea activitatii la etapa initiala

Fondul de garantare ;;i-ainceput activitatea la I iulie 2004.
In scopul organizarii activitatii Fondului, asigurarii bazei tehnico-materiale ;;i
respectarii cerintelor legislatiei In vigoare, la etapa initiala a activitatii Fondul a
realizat urmatoarele masuri organizatorice:
- Inregistrarea Fondului In organele de stat;
- deschiderea contului curent la Banca Nationala a Moldovei;
- aprobarea devizului de cheltuieli necesare activitatii Fondului ;;i solicitarea
de la Guvern a unui imprumut in conditiile prevazute la art.43 alin.(2) ;;i
art.45 din Lege;
-

incheierea cu Ministerul Finantelor al Republicii Moldova a acordului
privind alocarea mijloacelor financiare cu titlu de Imprumut;
amplasarea sediului Fondului cu suportul Guvernului Republicii Moldova;

- dotarea Fondului cu mijloace tehnice ;;i alte mijloace materiale, inclusiv
conectarea la retele telefonice ;;iInternet;
- angajarea personalului organului executiv;
- stabilirea criteriilor de investire a mijloacelor financiare disponibile;
~
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hIrtiilor de valoare de stat ~i a certificatelor Bancii Nationale a Moldovei,
etc..
11. ACTIVITATE NORMATIVA

La Inceputul activitatii Fondului, Consiliul de administratie a aprobat ~i a
publicat lista bancilor admise ~i obligate sa participe la formarea mijloacelor
Fondului (Monitorul Oficial nr. 108-111 din 9 iulie 2004). In lista au fost incluse
toate bancile autorizate de Banca NationaIa a Moldovei (numarul total- 16).
Intru asigurarea Indeplinirii prevederilor Legii, referitoare la modul de formare
a mijloacelor Fondului, a fost aprobat ~ipublicat Regulamentul cu privire la modul de
calculare ~i plata de catre banci a varsamintelor ~i contributiilor catre Fondul de
garantare a depozitelor In sistemul bancar (aprobat prin Hotarirea Consiliului de
administratie nr. 8 din 20 august 2004, publicat In Monitorul Oficial nr. 156-162/317
din 27 august 2004). Datorita intrarii In vigoare a Regulamentului In cauza, a fost
pusa baza normativa privind plata contributiilor ~i varsamintelor, prevazute de Lege.
In conformitate cu prevederile Legii, a fost determinata Politica investitionala,
care a pus baza principiilor de investire a mijloacelor financiare disponibile ale
Fondului.
La planificarea bugetului Fondului pentru anul 2005, IUInd In consideratie
obligatia de rambursare a mijloacelor alocate de catre stat in anul 2004, Consiliul de
administratie a stabilit marimea varsamintului obligatoriu anual destinat acoperirii
cheltuielilor curente prevazute de bugetul Fondului. Hotarirea data a fost publicata in
MonitorulOficial al RepubliciiMoldova(m. 199-204/426din 05 noiembrie2004) ~i
comunicata bancilor prin scrisori oficiale.
Printre actele normative interne, aprobate de catre Consiliul de administratie al
Fondului, un loc de importanta majora il ocupa Statutul Fondului de garantare a
depozitelor In sistemul bancar, aprobat la 30 septembrie 2004.
Ill. ACTIVITATE FINANCIARA
3.1. Formarea mijloacelor

In decurs de 6 luni de functionare a Fondului, bancile autorizate au contribuit la
formarea mijloacelor acestuia cu:
1. Contributia
in marime de
7.404,8 mii lei
, initiaIa
,
1.937,0 mii lei
2. Prima contributie trimestriala (trimestul Ill)
Astfel suma totala a mijloacelor inscrise in contul Fondului pe parcursul
perioadei de raportare a constituit 9.341,8 mii lei.
De mentionat ca contributia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2004 a
fost inscrisa in contul curent al Fondului, In conformitate cu prevederile Legii, In luna
ianuarie a anului 2005 (1.979,0 mii lei).
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Structura mijloacelor destinate garantarii depozitelor
acumulate la data de 31 decembrie 2004 (mii lei)

7,404.8
1,937.0

. Contributia trimestriala (tr.III) (20.74%)

Contributia initiala (79.26%)

Conform prevederilor art.12 alin.(3) din Lege, sumele totale ale depozitelor
garantate in fiecare banca, din care se calculeaza platile catre Fond, au fost verificate
de comisia de cenzori ~i auditorii extemi ai bancii.
Pe durata perioadei raportate nu au fost inregistrate cazuri in care depozitele ar
fi fost declarate indisponibile ~i ca rezultat Fondul a acumulat mijloace financiare,
care echivaleaza cu 1,18% din totalul depozitelor garantate inregistrate in sistemul
bancar la data de 31 decembrie 2004.
3.2. Gestionarea mijloacelor

In conformitate cu art. 9 alin. (3) din Lege, mijloacele financiare acumulate au
fost plasate in hirtii de valoare de stat cu diferite termene de circulatie, diversificind
portofoliul investitional al Fondului. Volumul cumulativ al investitiilor efectuate pe
parcursul perioadei de raportare a constituit 9.940,2 mii lei.

Structura portofoliului investitionalla data de
31.12.04
11%

57%

32%

IIIBonuri de trezorerie cu termen de circulatie 91 zile
11Bonuri de trezorerie cu termen de circulatie 182 zile
D Bonuri de trezorerie cu termen de circulatie 364 zile

0 parte a investitiilor pe termen scurt ~1~tflanTld5i}~s~rioadei
raportare (1.060,4 mii lei), aducind venituri din ac1:EIi1RtS~~a~N6Ia
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de 23,2 mii lei, care au fost Indreptate la majorarea mijloaeelor destinate garantarii
depozitelor persoanelor fiziee.
La data de 31.12.04 soldui portofoliului investitional a eonstituit 8.879,8 mii
lei.
Rata medie ponderata a portofoliului investitional al Fondului a eonstituit la
finele anului de gestiune 11,33%.
3.3. Cheltuieli curente
La etapa initiala de funetionare, pentru aeoperirea eheltuielilor eurente In
eonformitate eu prevederile devizului de eheltuieli aprobat de eatre Consiliul de
administratie pentru anul 2004, Ministerul Finantelor a aloeat Fondului In baza
Hotaririi Guvemului nr.785 din 8 iulie 2004 eu titlu de Imprumut, mijloaee finaneiare
In suma de 385,0 mii lei. In luna septembrie devizul de eheltuieli a fost reetifieat ~i
aprobat In sum a de 380,0 mii lei, diferenta de 5 mii lei fiind rambursata la sfir~itul
anului.
In eonformitate eu prevederile Legii, a fost elaborat ~i aprobat Bugetul
Fondului pentru anul 2005, IUIndIn eonsideratie mijloaeele finaneiare aloeate eu titlu
de Imprumut In anul2004 eu termenul de rambursare pIna la 1 august 2005.
Bugetul aprobat a servit drept baza pentru stabilirea varsamIntului obligatoriu
anualln proportii de 0,1554% din sum a tot ala a depozitelor garantate.

IV. CONTROLUL ACTIVITATII
In eonformitate eu prevederile Legii, aetivitatea Fondului pentru anul 2004 a
fost verifieata de eatre Comisia de eenzori ~i eompania de audit "Emst & Young"
S.R.L., care au eonfirmat rapoartele finaneiare anuale ale Fondului.
Opinia eompaniei de audit "Emst & Young" S.R.L. este anexata la prezentul
Raport.
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Anexa 1

RAPORTUL AUDITORULUI ASUPRA RAPOARTELOR FINANCIARE
GENERALIZATE
Catre Consiliul de Administratie
1. Noi am exercitat auditul rapoartelor financiare ale Fondului de garantare a
depozitelor in sistemul bancar, Chi~inau, Republica Moldova, in baza carora au fost
intocmite rapoartele financiare generalizate ce includ bilantul contabil la data de 31
decembrie 2004 ~i rapoartele privind rezultatele financiare, fluxul mijloacelor bane~ti
~i fluxul fondurilor cumulative pentru perioada de 6 luni incheiata la acea data.
Auditul a fost exercitat in conformitate cu Standardele Nationale de Audit. In raportul
nostru de audit datat cu 11 aprilie 2005, am exprimat 0 opinie mra mentiuni asupra
rapoartelor financiare in baza carora au fost intocmite bilantul contabil ~i rapoartele
privind rezultatele financiare, fluxul mijloacelor bane~ti ~i fluxul fondurilor
cumulative.

2. In opinia noastra bilantul contabil generalizat la data de 31 decembrie 2004 ~i
rapoartele privind rezultatele financiare, fluxul mijloacelor bane~ti ~i fluxul fondurilor
cumulative pentru perioada de 6 luni incheiata la acea data al Fondului de garantare a
depozitelor in sistemul bancar corespunde in toate aspectele semnificative rapoartelor
financiare in baza carora acestea au fost intocmite.
3. Pentru a intelege mai bine pozitia financiara ~i rezultatele activitatii Fondului de
garantare a depozitelor in sistemul bancar pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembri€ 2004, precum ~i sfera de aplicare a auditului nostru, bilantul contabil
generalizat la data de 31 decembrie 2004 ~i rapoartele privind rezultatele financiare,
fluxul mijloacelor bane~ti ~i fluxul fondurilor cumulative pentru perioada de 6 luni
incheiata la acea data, trebuie examinate in conexiune cu rapoartele financiare in baza
carora au fost intocmite ~i cu raportul nostru de audit asupra acestor rapoarte
financiare.
Emst & Young SRL

CKA)ST

V

YOU).)G

11 aprilie 2005
Chi~inau,Republica Moldova
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Anexa 2
BILANTUL CONTABIL
2004
MDL
ACTIVE

Active pe term en lung
Active nemateriale
Mijloace fixe
Active curente
Materiale
Creante pe termen scurt
Investitii in hartii de valoare
Mijloace b[me~ti

Total active
DATORII
Datorii pe termen scurt
Imprumuturi pe termen scurt
Datorii pe termen scurt
Finantiiri destinate pentru acoperirea cheltuielilor
operationale
Total datorii

2,024
21,226
23,250
366
1,987,849
9,092,473
1,765,037
12,845,725
12,868,975

380,000
656
931,427
1,312,083

FONDURI CUMULATIVE

Finantari cu destinatie speciala incasate

11,556,892

Total fonduri

11,556,892

Total datorii si fonduri

12,868,975

Nota:

Bilantul contabil este intocmit in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate emise
~i aprobate de catre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. Bilantul cuprinde perioada de 6
luni incepand cu 1 iulie pana la 31 decembrie 2004 ~i corespunde metodelor calculiirii ~i
recunoa~terii situatiilor financiare pe baza principiului de specializare a exercitiilor.
Activele Fondului inc1ud ~i contributia trimestriala calculata a bancilor pentru trimestrul IV a
anului 2004, care urmeaza a fi acumulata in luna ianuarie 2005, creante privind decontarile cu
bugetul, avansuri acordate ~i alte cheltuieli anticipate, soldul portofoliului investitional cu scontul
amortizat ~i soldul mijloacelor bane~tiin contul curent ~i casierie.
Datoriile Fondului inc1ud mijloacele bane~ti alocate de catre Ministerul Finantelor cu titlu de
imprumut ~i soldul mijloacelor bane~ti destinate acoperirii cheltuielilor curente pentru anii 20042005 la situatia din 31 decembrie 2004.
FOR IDENTIFICATION PURPOSES
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Anexa 3
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
2004
MDL
Venituri
Varsarnantul obligatoriu anual

272,632
272,632

Cheltuieli operationale
Cheltuieli privind retribuirea rnuncii ~i contributii
pentru asigurarile sociale
Uzura ~ideprecierea
Alte cheltuieli operationale

(241,756)
(1,757)
(29,119)
(272,632)

Rezultatul net al perioadei
Nota:
Veniturile Fondului inc1ud surna rnijloacelor bane~ti reflectata la cheltuieli pe parcursul anului
de gestiune din varsarnintul obligatoriu anual.
Cheltuielile operationale ale Fondului reprezinta cheltuielile privind retribuirea rnuncii ~i
contributiile pentru asigurarile sociale precurn ~i alte cheltuieli operationale efectuate pentru
seviciile cornunale, telefonice ~i Internet, publicatii in Monitorul Oficial, deservirea tehnicii de
calcul, rechizite de birou etc.
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Anexa 4

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL
FONDURILOR CUMULATIVE
Fondurile
Sold la 1 incasate in
iulie 2004 perioada de
2:estiune
MDL
MDL
Contributiile
initiale
,
,
Contributiile trimestriale

(trimestrul3 anului2004)
Contributiiletrimestriale
(trimestrul4 anului 2004)
Venituri din dobinzi aferente
hartiilor de valoare
Alte venituri
Total

Fondurile
calculate

Sold la 31
decembrie
2004

MDL

MDL

7,404,777

-

7,404,777

1,937,032

-

1,937,032

-

-

1,978,968

1,978,968

-

23,150

212,637

235,787

-

328

-

328

9,365,287

2,191,605

11,556,892

-

FOR IDENTIFICATION PURPOSES
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Anexa 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BANE~TI

2004
MDL

Activitatea operationala
Contributiile bancilor
Alte incasari
Plati bane~ti privind retribuirea muncii
Plati bane~ti privind cheltuieli operationale
Plati bane~ti pentru procurarea m~iloacelorfixe
Plati bane~ti pentru procurarea activelor nemateriale
Alte plati

10,545,869
328
(201,288)
(34,804)
(22,927)
(2,080)
(43,374)
10,241,724

Fluxul net de mijloace bane~ti din activitatea
operationala
Activitatea investitionala
Achizitia hfuiiilor de valoare
Incasa~ibane~ti din vinderea hartiilor de valoare

(9,940,187)
1,083,500

Fluxul net de mijloace bane~ti din activitatea
investitionala

(8,856,687)

Activitatea financiara
Imprumuturi incasate
Rambursarea imprumutului

388,650
(8,650)

Fluxul net de mijloace bane~ti din activitatea
financiara

380,000

Fluxul net (cre~tere) al mijloacelor bane~ti

1,765,037

Soldul mijloacelor bane~ti la 1 iulie 2004
Soldul mijloacelor bane~ti la 31 decembrie 2004

1,765,037
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