Част от

Агенция за събиране на вземания

мотивация цел СПОСОБНОСТ
В разгара на икономическата криза аз и мои настоящи колеги работехме в компания, в която проблемите с нередовните плащания бяха ежедневие. Много
домакинства и фирми престанаха да обслужват задълженията си. За да овладеем проблема, съставихме
стратегия, изградихме екип от професионалисти,
разработихме методика, софтуер и алгоритъм за работа. Бяхме активни и за кратко време успяхме да намалим обема на просрочените вземания с 30%.
Успехът ни окуражи. Решихме, че можем да помогнем и на други компании да управляват по-добре своите приходи. Така през есента на 2010 г. създадохме
Агенция за събиране на вземания (АСВ). През следващите години водещи компании се довериха на АСВ и ни
продадоха своите проблемни вземания. Превърнахме се
в един от лидерите на пазара. Вече разширяваме бизнеса си и извън България. Създадохме и дъщерно дружество за събиране на междуфирмени вземания - Смарт
Кълект. Атестация за това колко добре се справяме е
решението на една от водещите компании в сектора в
Европа - норвежката B2Holding AS, да придобие бизнеса ни. Със сделката АСВ получава нови големи възможности за развитие и разрастване на бизнеса, достъп
до финансиране и ноу хау.
За годините натрупан опит, бихме очертали три
фактора от критично значение за финансовата стабилност на бизнеса – бързото трансформиране на
вземанията в пари в брой, поддържането на добра ликвидност и платежоспособност във всеки един момент
и избягването на некоректни платци. Прибавете към
тях високата ефективност и гъвкавостта при управлението на тези процеси и наличието на способен, опитен и мотивиран екип. Сега си представете, че имате доверен партньор, който ви осигурява всичко това.
Партньор, който би бил с вас и ще ви консултира през
целия път. Партньор, който оценява значението на
Вашите пари и знае колко важни са те за развитието
на Вашия бизнес. Партньор, който ще разработи за
Вас стратегия и план за действие, и който ще ви осигури ликвидност веднага, като закупи просрочените
Ви вземания.

Изпълнителен директор на
Агенция за събиране на вземания ЕАД
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гаранция качество УПРАВЛЕНИЕ
Норвегия
Швеция
Финландия
Естония
Латвия
Полша
Румъния
Хърватска
Сърбия
Словения
Черна гора
България
Чехия
Холандия
Люксембург
Австрия

Осло

Букурещ

София

B2Holding, част от която са Агенция за събиране на вземания ЕАД и дъщерните
й дружества - Смарт Кълект ЕООД и DCA S.R.L., е една от водещите компании
в Европа в изкупуването на просрочени задължения. Норвежката компания
развива дейност в общо 16 страни, има 1500 служители и повече от 4 000 000
броя придобити вземания за над 3 млрд. евро. Централата на B2Holding е в
Осло, Норвегия.

финанси ефективност АНАЛИЗ
топ 3

В
на най-големите
в сектора

Брой придобити задължения
(с натрупване)

321 874
253 583

Финансова институция,
в регистъра на БНБ
Регистриран администратор
на лични данни

Група от

3 компании

80 763
11 150
2010

112 260

22 060
2011

2012

2013

(в хил. лв., с натрупване)

13 999

9 304

Член на колекторските асоциации
в България и Румъния

344

676

2010

2011

2012

Пълно пазарно покритие в България
и Румъния

150 служители

2014

2015

(в хил. лв.)

11 582

7 622
4 534
1 557

1 826

2011

2012

2013

2014

2015

Печалба преди данъци (EBT)
(в хил. лв.)

4 159

Опитен мениджърски екип
2 443

Безупречен имидж
870
Shutterstock

Успешното управление на
вземанията също е въпрос на гъвкав
подход, добро взаимодействие
между членовете на екипа, точна
оценка на ситуацията и прецизен
контрол върху процеса на събиране
на задълженията.

Над

2013

Приходи

Затворен цикъл в управлението на
вземанията чрез контактен център,
инкасатори и юрисконсулти

Акробатите на “Цирк дю
Солей” са най-добрите в света,
а представленията им се радват
на огромна популярност и успех.
Атрактивните им номера изискват
отличен синхрон, гъвкавост и
прецизност на движенията и
сетивата.

4 282

3 445

50

2015

Активи

Член на Българска търговскопромишлена палата (БТПП)

корпоративни
Над
клиенти

2014

Над 60

000 съдебни производства

1 204

226
2011

2012

2013

2014

2015
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РЕЗУЛТАТИ услуги клиенти
 Пазарен лидер по отношение на
рамкови и регулярни цесии

 Вътрешна система за качествен
контрол на няколко нива, гарантираща
правилното управление на имиджовия
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 Впечатляващ бенчмарк, гарантиращ бърза
и справедлива оценка на портфейлите
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 Специфично know-how в извънсъдебното
събиране и силно развита структура за
съдебно събиране

професионализъм точност УСПЕХ
“Агенция за събиране на
вземания спечели търг
на банката за цесионен
портфейл, предлагайки
най-добрите условия.
Препоръчваме агенцията
на всяка компания, която
търси професионализъм
в изкупуването на проблемни вземания.”
Уникредит
“Агенция за събиране на
вземания е наш коректен и лоялен партньор,
който спазва законите и
се придържа към договорите си без отклонения.
Убедени сме в тяхната
експертиза и изключителна отговорност.”
Виваком

“Агенция за събиране
на вземания изпълнява
ангажиментите си професионално, чрез ефективен и прагматичен
стил на работа, а задълбоченият им опит в събирането на просрочени
вземания им помага да
бъдат гъвкави и иновативни.”
Easy Credit
“Колегите от Смарт
Кълект са коректни и
се справят на 100% със
случаите, които сме им
възложили.”
Flying Cargo Bulgaria,
лицензиант на FedEx

“DCA е искрен и доверен
партньор, който подхожда професионално
към своите клиенти,
както преди, така и след
прехвърлянето на вземанията.”
ERB (Румъния)
“Партньорството с Debt
Collection Agency (DCA)
ни помага да събираме
вземанията си ефективно. Чрез DCA клиентите
ни с финансови затруднения получават професионално отношение
и персонален план за
разрешаване на проблемите.”
BRD Finance
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мотивация възможност ЕКИП

“Служителите са нашия
най-ценен капитал и причината
за успеха на компанията.”
Нина Станчева
Изпълнителен директор

Изкупуването и събирането на проблемни вземания,
подобно на алпинизма, е въпрос на добра подготовка
и умения, на професионални методи за работа и
подходящ алгоритъм. Успешни в тази дейност са
тези, които са неотлъчно фокусирани върху крайната
цел, предприемат активни действия и се изправят
смело пред предизвикателствата по пътя.

Shutterstock

Алпинизмът е израз на нестихващия стремеж
на хората да откриват тайните на природата,
преодолявайки редица трудности. За да
достигнеш върха, са нужни изключителна воля,
целеустременост и постоянство. Необходими са
отлични умения, добра подготовка и техника,
подходяща екипировка и оборудване.

“За тези пет години опит получих шанс да премина през
три позиции, извличайки
ценен опит на всяка от тях.
Израснах значително като
професионалист. Винаги съм
усещала признание и уважение за усилията, които съм
полагала и резултатите, които
съм постигала. Това, което ме
стимулира да продължавам
напред в Агенция за събиране на вземания, са добрата
среда и екипа, който сме изградили.”

“Всеки ден в Смарт Кълект
е динамичен и различен,
изпълнен с безброй казуси
за решаване. Всеки ден
придобивам нови умения.
Компанията се грижи
да има баланс между
личния и професионалния
живот - осигуряват ни се
програми за възстановяване
и здравословно хранене,
културни мероприятия
и участия в проекти за
корпоративна социална
отговорност.”

Debt Collection Agency
допринася изключително
за професионалното ми
развитие. Компанията се
развива на международните
пазари, което разширява
възможностите ни за кариера.
Всеки служител преминава
през професионално
обучение, чрез което
изгражда детайлна представа
за бизнеса, за стандартите и
етичните норми на работа,
както и за специфичната си
роля в организацията.”

Антоанета Димитрова,
ръководител отдел
"Управление на портфейла"
на Агенция за събиране на
вземания ЕАД

Габриела Томова,
агент "Събиране на вземания"
на Смарт Кълект ЕООД

Михай Гъндек,
юрисконсулт,
Debt Collection Agency S.R.L.
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сигурност доверие ОТГОВОРНОСТ
За нашите деца...
Ние подкрепяме важни за хората каузи и проекти. SOS
Детски Селища създава семейна среда за децата, лишени от родителска грижа, като им помага да формират своето бъдеще. Агенция за събиране на вземания
подкрепя усилията на организацията. Всяка година
компанията организира благотворителни събития на
принципа „Вие присъствате, а ние даряваме“, с които
приобщава своите партньори към каузата на SOS Детски Селища.

“В лицето на Агенция за събиране на
вземания ние намерихме приятели,
които ни подкрепят.”
Пламен Стоянов,
изпълнителен директор на SOS детски селища

За нашите партньори...
Компаниите от групата на Агенция за събиране на вземания издават бюлетини с най-важните
новини за сектора и ексклузивно съдържание – добрите практики в управлението на вземанията от
мениджърите на водещи компании. Съдържанието следва концепцията „От експерти за експерти“
и достига до клиентите и партньорите на групата.
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Дори и най-високотехнологичните проекти в света
започват от молива и белия лист хартия. Често
обаче мястото не достига, за да разгърнем идеите
си....Escreо е иновативно решение, което разширява,
трансформира и оптимизира пространството за
писане и рисуване, без да нанася поражения върху
мястото. Създадената от четирима млади български
предприемачи вълшебна боя, позволява всяка
гладка повърхност да се използва като дъска за
писане с маркер и после да се трие с гъба.

 Ø 

z
npÙ Ù ¤Ù
Ù Ù Ù
Ù 2.2Ù Ù
À

uÏ¤
zÙ rÙ Ù
Ù §Ù Ù
Ù Ù Ù


xÓÏ
uÙ Ù
Ù Ù Ù Ù
Ù Ù Ù
Ù ¾§Ù ((

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

Ø 

uÏ¤
{Ù ¡Ù
Ù  Ù
Ù Ù Ù
¢Ù Ù 

z
}Ù Ù
Ù uÙ Ù
§Ù


xÓÏ
{Ù
Ù Ù o¢§Ù Ù Ù
¼Ù xÙ Ù
q§Ù q¾

z
2L@QSÙ "NKKDBSÙ Ù
npÙ ÀÙ §Ù
¾Ù
¢

uÏ¤
zÙ rÙ
Ù Ù xoÙ
Ù Ù Ù


xÓÏ
uÙ Ù
Ù Ù Ù Ù
Ù Ù Ù
Ù ¾§Ù (

z
o¢§Ù ¨Ù Ù
Ù 
Ù Ù
Ù ¡§

uÏ¤
sÙ p Ù Ù
Ù §Ù Ù
Ù 2L@QSÙ Ù
"NKKDBS

xÓÏ
Ù Ù
Ù Ù
Ù Ù Ù
Ù {Ù 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

¶ Ó 

SmartNews

ÝÊÄÑÇÌ
Æ¿ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ
Ì¿ ÁÆÄË¿ÌÇÞ

SmartNews

 \ 

§ÆÃ¿ÌÇÄ Ì¿ 3MART #OLLECT

m£¹××¹¹

WWWSMARTCOLLECTBG

m£¹××¹¹





UUU RGD@FDLBW AF

UUU RGD@FDLBW AF

m|st ×}xqwt ×
}|yt
zmqptyqyt×sl×}{q××
zmm×ylxlwnl×
{|zmwqxyt~q×}t××
v|qpt~t××


Escreo

Добрите експерти в управлението на вземанията
са креативни и отворени към иновации. Те
експериментират с новите решения смело и се
развиват непрекъснато, с цел да постигат по-добри
резултати. В същото време те винаги са отговорни
към своите ангажименти, не забравят от къде са
тръгнали и остават здраво стъпили на земята.
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При придобиването на задължения е важно да
изграждаш устойчиво и трайно сътрудничество
с партньорите си. Доверие, прозрачност
и честност са заложени в основата на
дългосрочните и стабилни отношения с нашите
клиенти.

Shutterstock

Дяволският мост край Ардино - едно от наймистичните и магнетични места в Родопите.
Издигнат от местни майстори от здрав камък
преди пет века и устоял на напора на буйните
води на река Арда, мостът се отличава с
невероятна здравина. За над 500 години нито
един зид в него не е поддал и не е имало каквито
и да било преустройства.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Смарт Кълект
ЕООД

DEBT COLLECTION AGENCY
S.R.L.

София 1335,
бул. д-р Петър Дертлиев 25
офис-сграда Лабиринт,
етаж 2
0700 45 600
office@theagency.bg
www.theagency.bg

София 1335,
бул. д-р Петър Дертлиев 25
офис-сграда Лабиринт,
етаж 2
02 408 41 00
office@smartcollect.bg
www.smartcollect.bg

Bucharest, Electromagnetica
Bussiness Park,
266-268 Calea Rahovei Str.
Building 61, 4th Floor
03 744 60006
office@collectionagency.ro
www.collectionagency.ro

Част от
B2Holding Head office, Visiting address: Stortingsgaten 22, 7th floor, Oslo, Norway, Postal address: PO box 1642, 0119 Oslo, Norway,
Tel: +47 22 83 39 50 , E-mail: post@b2holding.no , www.b2holding.no

