
 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД 

КЪМ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г. 

 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 

резултат и собствения капитал на емитента.   

През четвъртото тримесечие на 2012 г. няма настъпили промени в счетоводната 

политика на „Българска банка за развитие” АД. 

 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента. 

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента. 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 

като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни 

вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, 

преустановяване на дейност. 

 

През четвъртото тримесечие на 2012 г. Банката не е извършвала действия по 

преобразуване, придобиване или продажба на дружества от икономическата група, 

апортни вноски и даване под наем на имущество.  

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, отчитайки 

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-

малко за следващото тримесечие. 

Банката не е публикувала прогнози за резултатите от текущата финансова година. 

 

5.  Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения 

капитал на емитента. 



Към 31.12.2012 г. Банката не е страна по съдебни, административни или арбитражни 

производства касаещи задължения или вземания в размер равен на или над 10 на сто 

от собствения капитал на Банката. 

 

6. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или 

негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 

лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия 

и срок. 

През четвъртото тримесечие на 2012 г. ББР АД е отпуснала револвираща кредитна линия 

на свое дъщерно дружество „Национален гаранционен фонд” ЕАД.  

Дружество Краeн срок за 

погасяване 

Размер Лихвен % 

„Национален 

гаранционен фонд” ЕАД 

11.12.2017 г. 23 млн. лв.  3.75% 

 

Към 31.12.2012 г., размерът на отпуснатите заеми на лица, по смисъла на чл. 45, ал. 1, 

т. 1 от Закона за кредитните институции, възлиза на 340 хил. лв.  

 

 

 

 

„Българска банка за развитие” АД 

 

 

 

 

Владимир Гюлев        Илия Караниколов 

Изпълнителен директор       Изпълнителен директор 


