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„Доверие – обединен холдинг“ АД обявява финансовите резултати за 2019 г. на 

B.C. „Moldindconbank“ S.A.: 

Съгласно предварителните финансови отчети на B.C. „Moldindconbank“ S.A. за 

2019 г., нетната печалба на Банката е в размер на 678.4 милиона леи1/ 68.8 милиона 

лева и е с 35.6% по – висока от предходната година.  

Собственият капитал на Банката (съгласно IFRS) достига стойност от 3,264.3 

милиона леи / 330.9 милиона лева – увеличение с 26,3% за 2019 г. 

Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) е 3.67%, а на капитала (ROE) 

– 23.12%. 

Общата стойност на активите нараства с 1,953.1 милиона леи/ 198 милиона лева 

(+11,8%), достигайки размер от 18 436.9 милиона леи/ 1 868.8 милиона лева, което е 

пазарен дял от 20.35% (2-ро място). 

Общият размер на брутните кредити нараства със 767.3 милиона леи / 77.8 

милиона лева (+11.3%), достигайки размер от 7 560.2 милиона леи / 766.3 милиона 

лева, което е пазарен дял от 18.72% (2-ро място). 

Общият размер на депозитите нараства с 988.1 милиона леи / 100.2 милиона лева 

(+7.6%), отчитайки размер от 14 074.4 милиона леи/ 1 426.6 милиона лева, което е 

пазарен дял от 20.59% (2-ро място). 

Делът на просрочените кредити в общия портфейл намалява съществено от 

8.91% през 2018 на 2.85% в края на 2019 г. 

B.C. „Moldindconbank“ S.A. управлява най-голямата териториална мрежа, 

обхващаща 185 офиса и държи водещата позиция на пазара на банковите карти с дял 

от 38% (към третото тримесечие на 2019 г.), както и на паричните преводи с дял от 

36% (към четвъртото тримесечие на 2019 г.). 
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1 Валутен курс за 31.01.2020 г. - 9.8657 BGN/MDL 

 


