ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

На 23.11.2011 г. международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди
кредитните рейтинги на Българска банка за развитие (ББР). Дългосрочният кредитен рейтинг на
ББР АД остава на инвестиционната степен “ВВВ-” с позитивна перспектива. Агенцията е
мотивирала решението си със стабилното финансово състояние на ББР АД и по-добрите
финансови показатели на банката в сравнение със средните за сектора. От “Фич Рейтингс” са
отчели и високото ниво на капиталова адекватност, с която разполага банката–63%. Оценката
на кредитната агенция отразява също така и високата вероятност за подкрепа при
необходимост от страна на собственика на ББР – българската държава.
На 13.12.2011 г. международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс” промени
перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-„ на Българска банка за развитие АД от
„позитивна” на „стабилна” във връзка с аналогична промяна в перспективата на рейтинга на
България. Всички останали рейтингови параметри на Банката останаха непроменени.
През декември Българската банка за развитие АД предостави на Министерството на
земеделието и храните (МЗХ) държавен заем в размер на 335 млн. лв. Със средствата по
кредита МЗХ ще стартира нова гаранционна схема в рамките на Програмата за развитие на
селските райони на ЕС, която ще се администрира от „Национален гаранционен фонд” ЕАД,
дъщерно дружество на ББР АД.
На 22 Декември 2011г. Българска Банка за Развитие АД е продала извън регулиран
пазар от името на клиент, и пряко е придобила от свое име и за собствена сметка 2 333 257
броя акции от капитала на ПАРК АДСИЦ, емисия ISIN BG1100016051, при единична цена от
0,15 лева за акция или на обща стойност 349 988,55 лева. Преди сключване на сделката ББР
АД няма дялово участие в ПАРК АДСИЦ, а в резултат на сделката дяловото участие на
Банката е 24,004% от акциите от капитала на ПАРК АДСИЦ.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. стартира процес по утвърждаване на нова
стратегия за развитието на ББР АД в хоризонт до 2014-16 год., която се ориентира към
ускорен растеж, постигане на оптимална ангажираност на собствения капитал и адекватно
ниво на познаваемост сред останалите банки на местния пазар. Предвижда се по-нататъшно
развитие на всички бизнес линии с ясен приоритет върху фокуса на ББР - сектора на МСП.
Банката ще използва предимствата си за привличане на допълнителен ресурс, както по линия
на допълнителни финансирания от международни финансови институции, така и чрез нови
облигационни емисии. Ще бъдат направени необходимите допълнителни инвестиции за
развитие на персонала и ИТ с цел адекватно ресурсно подсигуряване на увеличаващия се
бизнес-обем.

Активите на Банката на индивидуална основа към 31.12.2011 г. бележат ръст от 501
567 хил. лева или 36.51% спрямо 31.12.2010 г., достигайки балансова стойност от 1 875 353
хил. лева.
За периода от началото на годината до 31.12.2011 г. по неодитирани данни
финансовият резултат на Банката на индивидуална основа е нетна печалба в размер на 11
228 хил. лева.

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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