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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна
банка АД. През април 2008 е трансформирана в Българска банка за развитие АД, след
приемането на специален закон от Парламента на Република България.
Мисията на Българска банка за развитие АД е да бъде съвременна банкова
институция, стремяща се да използва в максимална степен уникалната си позиция на
местния банков пазар за прилагане на държавната политика в българската икономика, като
основен фокус на банката са местните малки и средни предприятия, проектното
финансиране на експортно ориентирани компании, както и инвестиционното банкиране на
публични проекти с национално значение.
Реализирайки потенциала си на уникална за местния пазар институция, ББР ще се
превърне в една от системно важните банки в България, допринасяща с дейността си за
осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия (МСП) до финансов
ресурс, като в същото време ще предоставя необходимите инструменти за ефикасно
прилагане на държавата политика в икономиката с оглед гарантиране устойчивото развитие
на страната.
ВЪНШНА СРЕДА
Според предварителните данни на НСИ произведеният БВП през първото тримесечие
на 2012 г. е на стойност от 15,7 млрд. лева по текущи цени и отбелязва ръст от 0,5% на
годишна база. Ръстът на икономиката основно се дължи на крайното потребление, което
нараства с 1.5% в реално изражение. Ръстът на инвестициите в основен капитал остава
отрицателен (-5,4%), а за разлика от предходната година нетният износ не е сред
факторите, допринесли за ръст на новосъздадения доход. Салдото по текущата сметка на
платежния баланс за първите четири месеца на годината е слабо отрицателно (-0,1% от
БВП), а нетните ПЧИ нарастват до 1559 млн. евро (май 2011 – април 2012) или 3.9% от
очаквания БВП за 2012 г. Инфлацията продължи да се забавя, като към края на март
средногодишната стойност на хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
достигна стойност от 2,5%. Нивото на безработица за първото тримесечие на 2012 г.
достигна 12.9%.

През първите месеци на 2012 г. активите на банковата система продължават да се
увеличават под влияние на устойчивия ръст на привлечените средства от населението. В
края на май те достигнаха стойност от 78,7 млрд. лева и са с 5.7% повече спрямо края на
май 2011 г. Към края на май стойността на кредитите нараства с 4,4% на годишна база,
като тези за предприятия се увеличават с 6,3% а за домакинства намаляват с 0,6%, поради
спада на потребителските кредити с 1.4%.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Българска банка за развитие АД продължава да работи активно за постигането на
целите, които си е поставила, като същевременно се стреми към поддържане на добри
нива на ликвидност и качество на кредитния портфейл. Банката акцентира върху
адекватното управление на основните категории риск, на които е изложена, а именно:
кредитен, лихвен, пазарен и операционен. За целта „ББР” АД използва комплекс от методи
и процедури за идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.
Към края на второто тримесечие на 2012 г. размерът на активите на Банката
намалява спрямо края на 2011 г., като към 30.06.2012 г. стойността им възлиза на 1 635
535 хил. лв. Намалението се дължи основно на погасяването през май 2012 г. на
предоставения през декември 2011 г. държавен заем на Министерството на земеделието и
храните.
Кредитната дейност на банката се изразява както в директното предоставяне на
заемни средства, така и във финансиране посредством програми (продукти) за кредитиране
на търговски банки, които с получените средства предоставят кредити на МСП (в т.ч. и
селскостопански производители) или т.нар. он-лендинг. За първите шест месеца на 2012 г.
брутният портфейл от директно предоставени кредити на МСП, общини и физически лица
нараства с 9.3% спрямо края на 2011 г. или ръст от над 51 млн. лв. Ръстът в стойността
на брутния кредитен портфейл на Банката се дължи основно на новоотпуснати кредити на
фирми. През второто тримесечие на 2012 г. започна усвояването на договорените през
първото тримесечие кредити по нова програма за финансиране на търговските банки в
подкрепа на МСП в България.
През второто тримесечие на 2012 г. Банката увеличава инвестиционния си
портфейл като новите инвестициите са съсредоточени в дългови инструменти. Нарастват и
инвестициите в дъщерни предприятия, което се дължи на увеличаване на акционерния
капитал на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД, където ББР АД е едноличен
собственик.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА
Към 30.06.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Банката са привлечените средства
от международни институции – 37.62%, като стойността им към края на второто тримесечие
възлиза на 360 115 хил. лв., в сравнение с 327 963 хил. лв. в края на 2011 г.

Привлечените средства от други клиенти, различни от кредитни институции към
края на второто тримесечие на 2012 г. възлизат на 349 751 хил. лв., а делът им от
пасивите на Банката е 36.53%. Размерът на другите привлечени средства намалява до
24 407 хил. лв. в сравнение със 195 378 хил. лв. в края на 2011 г., което се дължи на
изтичане на депозита на Министерството на финансите във връзка с инициативата в
рамките на Програмата за Развитието на Селските Райони на ЕС.
За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално
ниво на ликвидност. Към 30.06.2012 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е
35.67%.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА
Към 30.06.2012 г. финансовият резултат на Банката е нетна печалба в размер на 12
794 хил. лв. Нетните приходи от лихви към края на второто тримесечие на 2012 г. възлизат
на 28 818 хил. лева. като в сравнение със същият период на 2011 г. отбелязват спад с 4
025 хил. лв. По-ниската стойност на реализираните към 30.06.2012 г. нетни приходи от
лихви спрямо същият период на 2011 г. се дължи основно на наличието на еднократен
ефект от около 5 000 хил. лв. върху нетния лихвения доход през първото полугодие на
2011г., произтичащ от изпълнението на Решение 197 на МС от 08 април 2010г. за
„Приемане на механизъм за уреждане на задълженията по републиканския бюджет” и
сключеното споразумение между ББР АД и МС от 13 април 2010г.
Общата стойност на нетните приходи от такси и комисионни, нетния доход от
операции в чуждестранна валута, нетния доход от ценни книжа на разположение за
продажба и нетния доход от финансови инструменти държани за търгуване за първото
полугодие на 2012 г. възлиза на 1 492 хил. лв., в сравнение с 1 102 хил. лв. за същия
период на 2011 г.
През второто тримесечие на 2012 г. беше получен и дивидент от МФИ Джобс ЕАД в
размер на 3 081 хил. лв.
Към края на второто тримесечие на 2012 г. бяха начислените провизии за
покриване на риск по поети гаранционни ангажименти на стойност 4 937 хил. лв., а
разходите за обезценки на кредити възлизат на 8 284 хил. лв.

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ
Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно
нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на
рисковите й активи. Към 30.06.2012 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно
разпоредбите на Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 568 405

хил. лв., а съотношението на общата капиталова адекватност на банката възлиза на
50.76%, в сравнение с изискваните от регулатора 12%.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2012 Г.

През второто тримесечие на 2012 г. ББР АД сключи договор с още един участник
по новата програма за целево кредитиране на търговските Банки, стартирала през първото
тримесечие на 2012 г. Така общият брой банки-участници в програмата се увеличи до 7.
През второто тримесечие на 2012 г. Банката увеличи акционерния капитал на
Микрофинансираща институция Джобс ЕАД, където е едноличен собственик на капитала, от
4 561 800 лв. на 7 643 000 лв.
В края на месец юни беше проведена среща с бизнеса организирана от ББР АД
съвместно с община Велико Търново, с цел популяризиране на продуктите на Банката,
насочени към малките и средни предприятия и възможностите за финансиране,
насърчаване и развитие на бизнес в региона.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА
На проведено на 19.07.2012 г. редовно Общо Събрание на Акционерите на
Българска банка за развитие АД беше взето решение да бъде разпределен дивидент за
2011 г. в размер на 4 476 795,98 лв.
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