МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД КЪМ 31.12.2012 Г.
(по неодитирани данни за 2012 г.)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името „Насърчителна
банка” АД. През април 2008 г. е променено наименованието 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.
Реализирайки потенциала си на уникална за местния пазар институция, ББР ще се
превърне в една от системно важните банки в България, допринасяща с дейността си за
осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия (МСП) до финансов
ресурс, като в същото време ще предоставя необходимите инструменти за ефикасно
прилагане на държавата политика в икономиката с оглед гарантиране устойчивото развитие
на страната.

ВЪНШНА СРЕДА
През третото тримесечие на 2012 г. БВП възлезе на 21 734 млн. лв. по текущи
цени. На годишна база неговият физически обем нарасна с 0.5% (сезонно изгладени
данни), като най-голям принос за това има ръста на индивидуалното потребление (3,0%).
Инвестициите в основен капитал също регистрират растеж на годишна база от 1%.
Възстановяването на вътрешното търсене допринася за влошаването на салдата по
търговската и текущата сметка на платежния баланс. Салдото по текущата сметка на
платежния баланс за периода декември 2011 г. – ноември 2012 г. е -0,7% от очаквания
БВП за 2012 г. За същият период нетните ПЧИ са на стойност 1770,7 млн. евро или 4.7%
от очаквания БВП за 2012 г., като отбелязват ръст в сравнение с периода декември 2010ноември 2011 г., когато стойността им възлиза на 1222,5 млн. евро или 3,2% от БВП за
2011 г.

Регистрираната към края на 2012 г. инфлация (национален индекс) е в размер на
4,2%, а средногодишната инфлация е в размер на 3,0%. Основни проинфлационни фактори
през годината бяха измененията в цените на групата на хранителните стоки, както и на
някои от услугите.
През 2012 г. активите на банковата система продължават да се увеличават под
влияние на устойчивия ръст на привлечените средства от населението. В края на ноември
те достигнаха стойност от 82,0 млрд. лева и са с 8.7% повече спрямо края на ноември
2011 г. Обемът на кредитите нараства с 3,4% на годишна база, като тези за предприятия
се увеличават с 7,3% докато кредита за домакинства намалява с 1,4%.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Българска банка за развитие АД продължава да работи активно върху поставените
цели като същевременно се стреми към поддържане на добри нива на ликвидност и
качество на кредитния портфейл. Банката акцентира върху адекватното управление на
основните категории риск, на които е изложена, а именно: кредитен, лихвен, пазарен и
операционен. За целта „ББР” АД използва комплекс от методи и процедури за
идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.
Към 31.12.2012 г. размерът на активите на Банката възлизат на 1 694 237 хил. лв.,
или намаление в размер на 176 154 хил. лв. спрямо края на 2011 г. Изключвайки
еднократните ефекти от депозити и заеми, предоставени в края на 2011 г. като част от
подготвителната фаза на инициатива свързана с Програмата за Развитие на Селските
Райони на ЕС, активите на банката отбелязват ръст от около 24% спрямо края на 2011 г.
Кредитната дейност на Банката се изразява както в директното предоставяне на
заемни средства, така и 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. Към 31.12.2012 г.:
-

са усвоени около 70% от общо договорените през първото тримесечие на 2012
г. средства по програмата за финансиране на търговските банки в подкрепа на
МСП в България.

-

брутният портфейл от директно предоставени от Банката кредити нараства с
около 11.8% спрямо края на 2011 г. или ръст от 64 млн. лв. като ръстът на
кредитния портфейл на Банката се дължи основно на новоотпуснати кредити на
фирми.

Към края на 2012 г. портфейлът от ценни книжа на разположение за продажба
нараства до 125 401 хил. лв., като ръста е формиран със собствени средства от
подобрената ликвидност на Банката.
Нараства стойността на инвестициите в дъщерни предприятия, което се дължи на
увеличаване през второто тримесечие на 2012 г. на акционерния капитал на
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД, където ББР АД е едноличен собственик.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА
Към 31.12.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Банката са привлечените депозити
от други клиенти, различни от кредитни институции – 43.80%, като стойността им възлиза
на 443 030 хил. лв., в сравнение с 466 826 хил. лв. в края на 2011 г. Спадът им се дължи
основно на намаление на депозитът от Национален гаранционен фонд ЕАД, дъщерно
дружество на ББР АД, предоставен във връзка със създаването на Гаранционен фонд в
рамките на Програмата за развитие на селските райони. Към края на 2012 г. привлечените
средства от международни институции отбелязват ръст спрямо 2011 г., като стойността им
достига 337 208 хил. лв., а делът им от пасивите на Банката е 33.34%. Размерът на другите
привлечени средства намалява до 21 396 хил. лв. в сравнение със 195 378 хил. лв. в края
на 2011 г., което се дължи на освобождаването на депозит от правителството, предоставен
във връзка с предварителния етап по създаването на Гаранционен фонд в рамките на
Програмата за развитие на селските райони.
За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално
ниво на ликвидност. Към 31.12.2012 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е
30.18%.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА
Към 31.12.2012 г., по неодитирани данни, финансовият резултат на Банката е нетна
печалба в размер на 21 873 хил. лв. Нетните приходи от лихви към края 2012 г. възлизат
на 59 303 хил. лева. като в сравнение със същият период на 2011 г. отбелязват спад с 2
134 хил. лв. По-ниската стойност на реализираните нетни приходи от лихви през годината
спрямо 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 приходи от такси и комисионни, нетният доход от
операции в чуждестранна валута, нетният доход от ценни книжа на разположение за
продажба, нетният доход от финансови инструменти държани за търгуване и други
доходи/(разходи) от дейността за 2012 г. възлиза на 2 546 хил. лв., в сравнение с 2 610
хил. лв. за същия период на 2011 г.
Към края на 2012 г. са начислените провизии за покриване на риск по поети
гаранционни ангажименти на стойност 4 694 хил. лв., а разходите за обезценки на кредити
възлизат на 22 382 хил. лв.

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ
Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно
нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на
рисковите й активи. Към 31.12.2012 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно
разпоредбите на Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 566 339
хил. лв., а съотношението на общата капиталова адекватност на банката възлиза на
49,48%. Изискваното от регулатора съотношение на обща капиталова адекватност е 12%,
като към края на третото тримесечие на 2012 г. стойността на показателя за банковата
система е 16.59%, а за банките от II-ра група (към която принадлежи ББР) е 15.76%.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2012 Г.
На 14.11.2012 г. международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс” потвърди
всички рейтинги на Българска банка за развитие, както следва:
-

Дългосрочният кредитен рейтинг (Long-term IDR): ВВВ- със стабилна
перспектива;

-

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

-

Рейтинг на подкрепа (Support rating): 2;

-

Support rating floor: BBB-

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.
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