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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
финансиране на микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи предприемачи, като по
този начин осигурява достъпа им до пазара на финансови услуги и им предоставя
възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история.

ВЪНШНА СРЕДА
Според експресна оценката на НСИ за БВП растежът на българската икономика се
запазва. През второто тримесечие на 2012 г. БВП е нараснал с 0.5% в реално изражение,
като този ръст се дължи на крайното потребление, чийто реален ръст се е ускорил до 2.7%
на годишна база. Инвестициите в основен капитал намаляват с -2,1%, но техният спад се
забавя чувствително в сравнение с предходните тримесечия. За разлика от 2011 г. нетният
износ не е сред факторите, допринесли за ръст на новосъздадения доход. Салдото по
текущата сметка на платежния баланс за първата половина на 2012 г. е отрицателно (1,2% от БВП). Възстановяващото се крайно потребление в страната е фактор за ръста на
вноса с 12,9%. Инфлацията продължи да се забавя, като към края на юли средногодишната
стойност на хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) достигна стойност от
2,3%.
През първата половина на 2012 г. активите на банковата система продължават да
се увеличават под влияние на устойчивия ръст на привлечените средства от населението. В
края на юни те достигнаха стойност от 79,4 млрд. лева и са с 5.9% повече спрямо края на
юни 2011 г. Към края на юни обемът на кредитите нараства с 4,1% на годишна база, като
тези за предприятия се увеличават с 7,2% докато кредита за домакинства намалява с 0,9%,
поради спада на потребителските кредити с 1.8%.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР
Групата на ББР АД поддържа добри нива на ликвидност и значително по-добро от
средното за банковата система качество на кредитния портфейл. Групата 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 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. 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. За първите
шест месеца на 2012 г. брутният портфейл от директно предоставени кредити на Банката
нараства с 9.3% спрямо края на 2011 г. или ръст от над 51 млн. лв., като ръстът в
кредитния портфейл на Банката се дължи основно на новоотпуснати кредити на фирми.
През първото полугодие на 2012 г. „Национален гаранционен фонд” ЕАД е издал
гаранции по кредити за микро, малки и средни предприятия за 38 млн. лева. През второто
тримесечие беше формиран окончателно и Гаранционният фонд по Програмата за развитие
на селските райони (2007-2013), след неговото одобрение и от страна на ЕК. Така във
фонда, който ще бъде управляван от НГФ ЕАД, са внесени 237 млн. лева, с които ще бъдат

издадени гаранции по кредити с очакван общ размер около 1.4 млрд
бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони на ЕС (ПРСР).

лева за

„Микрофинасираща институция ДЖОБС” ЕАД 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 първите шест месеца на 2012 г. са
предоставени на крайни бенефициенти близо 2 461 хил. лв. под формата на финансов
лизинг, кредити за инвестиции и кредити за оборотни средства на над 80 микро и малки
предприятия. Средния размер на предоставеното финансиране от началото на годината е
30 хил. лв. През второто тримесечие на 2012 г. дружеството стартира конкурс за избор на
финансови посредници за областните градове, в които МФИ ДЖОБС ЕАД няма
представител.
Към 30.06.2012 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 652 720 хил.
лева. Намалението спрямо 31.12.2011 г. се дължи основно на погасяването през май 2012
г. на предоставения през декември 2011 г. заем на Министерството на земеделието и
храните, част от инициативата в рамките на ПРСР.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР
Към 30.06.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Групата са привлечените средства
от международни институции – 37.19%, като стойността им към края на второто тримесечие
възлиза на 364 006 хил. лв., в сравнение с 327 963 хил. лв. в края на 2011 г.
Размерът на другите привлечени средства намалява до 277 474 хил. лв. в
сравнение с 545 657 хил. лв. в края на 2011 г., което се дължи основно на намаление на
депозити направени във връзка с предварителния етап по инициативата в рамките на ПРСР.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА ББР
Към 30.06.2012 г. Групата Българска банка за развитие регистрира нетна печалба в
размер на 11 701 хил. лв. Нетните лихвени доходи на Групата за първото полугодие на
2012 г. възлизат на 31 358 хил. лв., като в сравнение на със същия период на 2011 г.
стойността им намалява с 2 882 хил. лв. По-ниската стойност на реализираните към
30.06.2012 г. нетни доходи 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 доходи 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 2 018 хил. лв., в сравнение с 1 614 хил. лв. за същия

период на 2011 г. Към 30.06.2012 г. позицията „Други нетни приходи и разходи от
дейността” на Групата ББР има отрицателна стойност – 679 хил. лв., като за същия период
на 2011 г. стойността й възлиза на 5 461 хил. лв., поради реализиран еднократен приход
от около 5 000 хил. лв. от дарения, предоставени на МФИ Джобс под формата на
безвъзмездно придобити права на вземания на Програмата за развитие на ООН.
Към края на второто тримесечие на 2012 г. бяха начислените провизии за
покриване на риск по поети гаранционни ангажименти на стойност 5 025 хил. лв., а
разходите за обезценки на кредити възлизат на 8 319 хил. лв.
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 Микрофинансираща институция Джобс ЕАД, с вписване
20120620151729 в Търговския регистър, смени адреса си на управление, като новият
адрес на дружеството е гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №1.

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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