ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.
На проведено Общо събранието на акционерите бе взето решение да не се разпределя дивидент за
акционерите, а средствата да се заделят като резерви на банката. Акционерите затвърждават практиката си
да инвестират в укрепването на потенциала на банката предварително, а не в резултат на неотложна
необходимост.
Българска банка за развитие (ББР) усвои договорените с Европейския инвестиционен фонд 5 млн.
евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на ЕК. Средствата са предназначени за
микрокредити и микролизинги и ще достигнат до бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР в партньорство с
търговски банки и лизингови дружества. Партньори по програмата са Д лизинг, TBI Bank, БЛ лизинг,
Транслизинг, както и дъщерната на ББР Микрофинансираща институция ДЖОБС.
В началото на годината Българска банка за развитие (ББР) подписа споразумение и ще получи
финансиране в размер на 20 млн. евро от Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC). Средствата са
предназначени за обща кредитна дейност, пряко финансиране на бизнеса или създаване на он-лендинг
програми чрез търговските банки за подкрепа на инвестиционни проекти и предоставяне на работен капитал,
включително насърчаване на търговските взаимоотношения между двете страни. Срокът на договора е две
години. Целта на споразумението е да се формализира ангажиментът за дългосрочно партньорство между
двете банки и да се насърчи бъдещото сътрудничество в сферата на трансграничното финансиране,
двустранните заеми, инвестиции и търговия.
Подписано е първото споразумение за финансиране изпълнението на НПЕЕ с БРСЕ в размер на 150
млн. евро и гаранционното споразумение за него е ратифицирано от Народното събрание. Очаква се
подписване на Финансово Споразумение за 100 млн.евро с КфВ, за което още през февруари Правителството
на България одобри издаването на гаранция. Продължават преговорите със Световната банка, ЕИБ и
Индустриалната и търговска банка на Китай за набиране на остатъка от 261 млн.евро за НПЕЕ и/или участие
в програмата при евентуално нейно увеличение.
През първото тримесечие на 2016 г. стартира процесът за провеждане на преглед на качеството на
активите и стрес тест на банките в съответствие с изискванията на §9 от ПЗР на ЗВПКИИП и на чл.80 от ЗКИ,
като БДО бе избран за доставчик на услуги за извършване на оценка на качеството на активите (ОКА). В
рамките на текущото полугодието процесът премина през всички етапи на оценката и се очаква да приключи
през месец Август на текущата година.
Балансовата стойност на активите на Банката на индивидуална основа към 30.06.2016 г. възлиза на
1 595 301 хил. лева, в сравнение с 1 614 554 хил. лева към края на 2015 г.
За шестте месеца на 2016 г. финансовият резултат на Банката на индивидуална основа е нетна
печалба в размер на 15 697 хил. лева.
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