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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Група Българска банка за развитие (Групата ББР) включва Българска банка за
развитие АД (ББР АД) и нейните дъщерни дружества – Национален гаранционен фонд ЕАД
(НГФ) и Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД (МФИ), в които Банката е едноличен
собственик на капитала.
Българска банка за развитие АД
Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна
банка АД. През април 2008 е преобразувана в Българска банка за развитие АД, с
приемането на специален закон от Народното събрание 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.
Национален гаранционен фонд ЕАД
НГФ е дружество, учредено на 12.08.2008 г. въз основа на Закона за Българската
банка за развитие. Целта на НГФ е да консолидира гаранционната продуктова линия на ББР
АД и да осигурява гаранции на малки и средни предприятия чрез търговските мрежи на
търговските банки. Прилагането на гаранционната схема улеснява финансирането за МСП и
намалява риска, поеман от търговските банки в страната, кредитиращи МСП.
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
МФИ е учредена от ББР АД на 23.12.2010 г. в изпълнение на решение на
Министерския съвет номер 818 от 16.11.2010 г. Основна цел на МФИ е да предоставя
достъп до финансиране на микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи предприемачи,
като по този начин намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансови услуги и им
дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР
Според експресните оценки на НСИ през първото тримесечие на 2012 г. българската
икономика регистрира растеж на БВП от 0,5% на годишна база. За разлика от предходната
година основен принос за растежа в началото на 2012 г. има крайното потребление (ръст
от 2,2%), а не нетният износ. Салдото по текущата сметка на платежния баланс все още се
запазва положително (0,3% от БВП за първите три месеца на годината), а нетните ПЧИ
нарастват до 1507 млн. евро (април 2011 – март 2012) или 3.8% 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
2,6%. 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 март те достигнаха стойност от 77,9 млрд. лева и са с 4.9% повече спрямо края
на март 2011 г. Към края на март стойността на кредитите нараства с 4,3% на годишна
база, като тези за предприятия се увеличават с 6% а за домакинства намаляват с 0,7%,
поради спада на потребителските кредити с 1.8%.
Групата на ББР АД поддържа добри нива на ликвидност и значително по-добро от
средното за банковата система качество на кредитния портфейл. ББР акцентира върху
адекватното управление на основните категории риск, на които е изложена, а именно:
кредитен, лихвен, пазарен и операционен. За целта Групата използва комплекс от методи и
процедури за идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.
Кредитната дейност на Банката се изразява предоставяне на заемни средства, както
директно, така и 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. През първото тримесечие на 2012 г. брутният
портфейл от директно предоставени кредити на Банката нараства със 7.4% спрямо края на
2011 г. или ръст близо 41 млн. лв. Ръстът в стойността на кредитния портфейл на Банката
се дължи основно на новоотпуснати кредити.
Националният гаранционен фонд ЕАД продължава да работи активно върху
предоставянето на гаранции в полза на търговските банки, с които споделя риска по
портфейли от кредити на микро, малки и средни предприятия от всички отрасли на
икономиката. През първото тримесечие на 2012 г. НГФ е подкрепил с гаранции нови
кредити и банкови гаранции за малки и средни предприятия на обща стойност над 20 млн.
лв. През периода бяха издадени и първите гаранции в подкрепа на предприятията от Сектор
Рибарство в рамките на Оперативната програма за развитие на сектора, като за тази цел е
формиран Фонд за гаранции в размер на 15 млн. лв.
Основна цел на „Микрофинасираща институция ДЖОБС” ЕАД е да предоставя
финансиране на местни микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи, като ефективното
финансиране на целевите групи стартира от май 2011 г. През м. януари 2012 г. стартира и
дейността на МФИ по предоставяне на кредит за инвестиции и кредити за оборотни
средства с максимален размер до 25 000 евро на продукт за едно лице. През първото

тримесечие на 2012 г. са предоставени на крайни бенефициенти близо 1 млн. лева под
формата на финансов лизинг, кредити за инвестиции и кредити за оборотни средства.
Средния размер на предоставеното финансиране през отчетния период е 32 хил. лв.
Отчетен е ръст на предоставеното финансиране, спрямо предходните отчетни периоди.
Към 31.03.2012 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 881 333 хил.
лева.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА
Към 31.03.2012 г. Групата Българска банка за развитие постига нетна печалба в
размер на 6 728 хил. лв. Нетните лихвени доходи на Групата към края на първото
тримесечие на 2012 г. възлизат на 16 264 хил. лв., като в сравнение със същия период на
2011 г. стойността им намалява с 80 хил. лв. По-ниската стойност на реализираните към
31.03.2012 г. нетни доходи от лихви спрямо същият период на 2011 г. се дължи основно
на наличието през първото тримесечие на 2011г. на еднократен ефект върху нетния лихвен
доход от около 2 300 хил. лв., произтичащ от операции свързани с 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. Нетните приходи от такси и комисиони реализирани от Групата към
31.03.2012 г. възлизат на 604 хил. лева или с 4.73% по-малко отколкото през аналогичния
период на 2011 год.
През първото тримесечие на 2012 г. бяха начислени провизии за очаквани
плащания по поети гаранции на стойност 5 944 хил. лв., а разходите за обезценки на
кредити и вземания (вкл. финансов лизинг) възлизат на 302 хил. лв.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА ГРУПАТА
За осъществяване на дейността си Групата ББР търси оптималните източници на
финансиране с възможно най-изгодната цена при дадените икономически условия.
Към 31.03.2012 г. най-голям дял в пасивите на Групата има перото „Други
привлечени средства” – 547 081 хил. лв. или 45.31% от пасивите към края на първото
тримесечие на 2012 г. Привлечените средства от международни институции към края на
третото тримесечие на 2012 г. възлизат на 362 028 хил. лв., а делът им от пасивите на
Групата е 29.98%.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.
На 24.01.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в Устава на „Българска
банка за развитие” АД. Промените в Устава са приети на Общо събрание на акционерите,
проведено на 08.12.2011 г.
През първото тримесечие на 2012 г. ББР АД стартира нова програма за целево
кредитиране на търговски банки в размер на 100 млн.лв. С получените средства банкитеучастници в програмата ще отпускат кредити на МСП при лихва до 7% годишно и размер
до 2 млн. лв. Средствата ще се усвоят от банките–участници на два равни транша. Към
31.03.2012 г. по програмата са сключени договори за кредит с 6 банки.
От януари 2012 г. МФИ ДЖОБС ЕАД предоставя кредити за оборотни средства и
кредити за инвестиции на микро и малки фирми, развиващи дейност на територията на
страната. Максималният размер на предоставяните кредити е 25 000 евро или левовата им
равностойност на продукт за едно лице. Максималният срок на кредита за оборотни
средства е 24 месеца, а този на кредита за инвестиции 60 месеца.
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