
БЪЛГАРСКА БАНКА 
ЗА РАЗВИТИЕ

JLM Comments
-Could we add a image of 
sharper quality? 

Второ тримесечие, 2022



Баланс
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• Общият размер на активите на Групата на
ББР към края на м. юни 2022 г. достига 3
420 млн. лв.

• Съществено нараства позиция „Вземания от
банки“ в резултат на инвестирани на
паричния пазар на временно свободни
средства с цел оптимизиране на лихвените
разходи.

• Инвестициите в капиталови инструменти
нарастват, вследствие на увеличението на
пазарната цена на една акция за
инвестицията в акции в ПИБ спрямо края на
2021г.

• Структурата на пасива от предходната
година се запазва без да се наблюдава
съществена динамика.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ХИЛ. ЛВ.)

30/06/2022 31/12/2021

Активи

Парични средства в каса и по разплащателна сметка в
Централната банка

307,576 243,625

Вземания от банки 497,494 385,347

Предоставени кредити и аванси на клиенти 1,611,670 1,746,653

Инвестиции в ценни книжа 711,169 658,532

Инвестиции в дъщерни дружества 173,512 173,512

Дълготрайни активи 66,939 68,149

Други активи 51,145 53,005

Общо активи 3,419,505 3,328,823

Пасиви

Привлечени средства от международни институции 1,005,902 1,110,740

Други привлечени средства 1,108,169 900,138

Провизии 165,750 177,747

Други пасиви 5,730 4,651

Общо пасиви 2,285,551 2,193,276

Общо собствен капитал 1,133,954 1,135,547

Общо пасиви и собствен капитал 3,419,505 3,328,823



Отчет за всеобхватния доход
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• Финансовият резултат на Групата на ББР
към края на м. юни 2022 г. преди данъци е
печалба в размер на 19 611 хил. лв.

• Нетният лихвен доход за първото
полугодие на 2022г. е по-нисък поради
наличието на еднократен ефект от
погашение по необслужван заем през
първото полугодие на 2021

• Общите и административни разходи за
шестте месеца на 2022 г. с 11% под
отчетените разходи до м. юни на
предходната година. Това е постигнато
благодарение на въведения стриктен
контрол върху разходите.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД (ХИЛ. ЛВ.)

30/06/2022 30/06/2021

Приходи от лихви 34,270 44,187 

Разходи за лихви (8,429) (9,412)

Нетен лихвен доход 25,841 34,775 

Нетен разход за такси и комисиони (430) (623)

Други доходи от дейността 766 1,184 

Разходи за обезценки и провизии 6,582 (115,083)

Оперативна печалба/загуба преди разходи за персонала,
административни разходи и амортизации

32,759 (79,747)

Общи и административни разходи (13,148) (14,547)

(Загуба)/Печалба преди данъци 19,611 (94,294)

Разход за данък върху печалбата (1,961) -
Нетна печалба/загуба за периода 17,650 (94,294)



Нови кредити по отрасли
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Отрасъл
Брой 

кредити
Разрешен размер 

(хил. лв.)

Сухопътен транспорт 37 9,700

Преработваща промишленост 18 4,543

Производство и разпределение на енергия и 
газообразни горива

9 4,373

Търговия на едро 5 4,200

Търговия 29 3,853

Хотелиерство и ресторантьорство 19 3,442

Селско, горско и рибно стопанство 12 3,091

Производство на дървен материал 5 2,886

Други 41 6,033

Общо 175 42,123

Усвоен нов бизнес (Към 30.06.2022 г.)

Дружество Брой сделки с МСП
Усвоена сума

(хил. лв.)
Брой клиенти С 

МСП

ББР 58 18,757 47

ББР Лизинг 68 18,984 28

ББР Микрофинансиране 49 4,381 46

Общо 175 42,123 121
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Новоотпуснати кредити по отрасли на Групата на ББР


