ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012г.

На 14.11.2012 г. международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс” потвърди всички
рейтинги на Българска банка за развитие, както следва:
-

Дългосрочният
перспектива;

кредитен

рейтинг

(Long-term

IDR):

-

Краткосрочен кредитен рейтинг (Short-term IDR): F3;

-

Рейтинг на подкрепа (Support rating): 2;

-

Support rating floor: BBB-

ВВВ-

със

стабилна

С цел да подпомогне националното развитие на индустриите, през последното
тримесечие на 2012, ББР продължи да развива Програма Партньори като подписа
меморандуми за сътрудничество с редица браншови асоциации и регионални камари,
включително Националната Асоциация на Зърнопроизводителите, Съюза по хранителната
промишленост, Националната лозаро-винарска камара, Федерацията на хлебопроизводителите
и сладкарите в България, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в
България, Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, Българската Национална
Асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Клъстер Информационни и
Комуникационни Технологии, Северно-американската търговска камара, Шуменската търговско
промишлена палата. Освен това, в рамките на програмата, ББР си партнира и с националната
организация на работодателите, Асоциация на Индустриалния Капитал в България (АИКБ),
което позволява на всички съюзи и асоциации в АИКБ да се възползват от програмата като
предложат на свои членове индивидуално консултиране и бизнес кредитиране от
специализиран в сектора финансов консултант на ББР.
Програма Партньори предоставя на предприятията-членове на организациите,
участващи в инициативата облекчен достъп до финансиране при преференциални условия
спрямо пазара, сред които дълъг срок на погасяване и дълъг гратисен период, както и
възможност за индивидуални консултации с консултантите на ББР.

Размерът на активите на Банката на индивидуална основа към 31.12.2012 г. възлиза на
1 694 237 хил. лв.

Към 31.12.2012 г., по неодитирани данни, финансовият резултат на Банката на
индивидуална основа е нетна печалба в размер на 21 873 хил. лв.

Подробна информация относно тримесечния финансов отчет на „ББР” АД е достъпна на сайта
на Банката – www.bdbank.bg, както и сайта на „Инвестор БГ” www.investor.bg.
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