MESAJ DE FELICITARE
Cu prilejul aniversării a 10 Ani de activitate a Organizației de Creditare Nebancară
"MoldCredit" SRL(23 August), Administrația Companiei, exprimă gratitudine și recunoștință
clienților săi, salariaților, care reprezintă cel mai valoros capital al Companiei, pentru rezultate
remarcabile obținute în comun, activitate prodigioasă, contribuție la dezvoltarea afacerilor mici
și mijlocii în Republica Moldova.
Pe parcursul activității sale, MoldCredit încadrându-se plenar și responsabil în activitatea de
creditare nebancară, a reușit să creeze o echipă unită de profesioniști, cu valori
multidimensionale, care, urmărind scopul de inclusiune financiară, promovează o gamă bine
definită de produse financiare nebancare prin intermediul Subdiviziunilor sale, și a creat o bază
importantă de clienți (persoane fizice, gospodării casnice și agenți economici), demonstrând
capacitate de creștere durabilă bazată pe încredere reciprocă, flexibilitate în administrarea și
satisfacerea necesităților clienților săi, prin ofertele de produse creditare, leasing financiar,
intermediere în asigurări, etc, în condiții foarte avantajoase și maximă transparență.
La finele Semestrului I al 2020, Compania a înregistrat Total Active în mărime de- 60,8 milioane
de lei; Portofoliul de credite nebancare - 48,9 milioane de lei; Capitalul propriu – 20,6 milioane
de lei; Profit - 634 mii de lei; Fondul de risc – 9,6%; ROA pentru 2019 – 3,5%; ROE pentru
2019 – 10,8%; Creșterea activelor și a portofoliului de credite 2019/2018 – (+14-16%); Nr. de
Clienți - peste 300.
Conducerea Companiei deasemenea exprimă gratitudine și înaltă considerațiune față de Asociații
MoldCredit și Partenerii de dezvoltare (Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă,
BC "EuroCreditBank" S.A., BC ”EnergBank” S.A., Compania de asigurări "Grawe Carat
Asigurări" S.A., Compania de Audit ”MoldAuditing” SRL, Firma de Audit ”Ecofin-AuditService” SRL și alți creditori/parteneri) pentru conlucrare eficientă, suport și implicare în
dezvoltarea activității financiare bancare și nebancare din Republica Moldova în parteneriat cu
MoldCredit, și transmitem tuturor urări de multă sănătate, pace în suflet, bunăstare și realizări
frumoase pe viitor.
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