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е сред
най-губещите
от забавени
плащания

Норвежката B2Holding, собственик
на Агенция за събиране на вземания
ЕАД (АСВ), се споразумя с румънската
Banca Transilvania за придобиването
на портфейл с необслужвани кредити
за 124 млн. евро, информира компанията на сайта си.
Сделката се реализира от B2 Kapital
Portfolio Management SRL, дъщерно
дружество на B2Holding в Румъния.
Очакванията са тя да бъде финализирана през второто тримесечие на
2018 г. Придобитият пакет е смесен
и включва общо 3300 потребителски
и корпоративни необезпечени и обезпечени кредити с номинална стойност 124 млн. евро.

>>Необслужваните
потребителски и жилищни
кредити намаляват, фирмените
- все още са рискови
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През 2017 г. българските компании са отписали 2.8% от
годишните си приходи заради забавени или нереализирани плащания. Повечето страни от Централна и Източна
Европа (ЦИЕ) се представят много по-добре. В Словакия,
Словения, Унгария и Чехия например, съотношението е под
1%.В региона повече отписват само в Сърбия (2.88%) и дори
Гърция, която беше единствената по-слаба по показател
ЕС-страна от България преди година, значително е подобрила представянето си (2.14%).
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е по-малък от миналата година и се увеличава броят на
клиентите, които могат да платят задълженията си навреме. От всички анкетирани 31% отговарят, че навременното плащане на клиенти и контрагенти би допринесло за
увеличаването на персонала на компанията, а закъснелите
плащания спират развитието на бизнеса според 38%. През
последните години перспективите пред българските малки и средни компании се подобряват и забавянето на плащания все по-рядко води до освобождаване на персонал или
невъзможност за оцеляване на фирмата.

искът за плащания в България спада и бизнесът и домакинствата в страната подобряват своята платежоспособност, но несигурността продължава. Българските компании все още отписват повече вземания от
средното за Европа. Това показват данните от Европейския
доклад за плащанията 2018 (EPR).

В края на март 2018 г. всички заеми
(фирмени, потребителски и жилищни
кредити), по които има забавяне на
плащанията над 90 дни, са общо 10%
от всички предоставени от банките кредити, сочат данни на БНБ за
първото тримесечие на годината.
За сравнение - в края на март 2017
г. просрочените с повече от 90 дни
заеми са 13.57% от всички отпуснати кредити. Основният риск за
банковия сектор идва от фирменото кредитиране - не само защото
заемите за търговските дружества
са най-много като обща сума (33.63
млрд. лв.), а и защото като качество те са най-проблемни. Данните на
БНБ показват, че общият размер на
просрочените над 90 дни задължения
на компаниите към банките в края на
март 2018 е 11.8% от всички заеми,
отпуснати на фирми. Към края на
март миналата година заемите, по
които плащанията са били забавени
повече от 90 дни, са били 15.91% от
целия банков корпоративен кредитен
портфейл.

>>B2Holding засилва
присъствието си
в Южна Европа

Дял на отписаните приходи
на компаниите в ЦИЕ
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Положителна новина е обаче, че през последната година
се стопява разликата със страни като Полша (1.97%) или
Румъния (2.73%), които преди година имаха сериозна преднина пред България.
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Една от основните причини за високите нива на отписаните заеми в България е ниската степен на използване
на услугите на агенции за управление на вземанията и недостатъчните защитни мерки. За 2017 г. за България няма
данни, но през 2017 г. 17% от фирмите са се възползвали от
такива услуги. За сравнение, в Европа средно 30 % работят
в партньорство с колекторски компании.
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Българските компании продължават да се изправят пред
рисковете заради дългите срокове и забавяне на плащанията от страна на техните контрагенти. Това им пречи да
инвестират в разрастване и наемане на персонал. Повече
от една четвърт от българския бизнес се притеснява, че
тенденцията ще се задълбочи през следващите 12 месеца.
Попитани дали се изправят пред ситуации, в които
клиенти и контрагенти искат по-дълги от допустимите
за компанията срокове за плащане, 59% от мениджърите
отговарят положително. Добрата новина е, че процентът
Бюлетинът се подготвя от Alfa Communictions
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>>B2Holding купи
нов портфейл в Румъния

Компанията собственик на
Агенция за събиране на вземания –
норвежкият B2Holding - придоби 100%
от дяловете на GI Capital Solutions
S.A. („GICS“). Новото попълнение
е базирана в Лисабон колекторска
компания с осем служители. С тази
сделка холдингът вече има операции
на 23 пазара.
Придобиването на GICS е част
от стратегията на B2Holding за
експанзия на Иберийския полуостров.
Oще през ноември миналата година,
когато холдингът придоби 80% от
испанската компания за събиране на
вземания Verifica, oт ръководството
коментираха плановете си да се
разрастват в региона.
GISC ще бъде част от испанските
операции на холдинга и ще даде на
Verifica възможността да обслужва
клиентите си както в Испания, така
и в Португалия.

>> Милениум
длъжници
Профилът на задлъжнелите
потребители в България се изменя,
сочат данни на Асоциацията на
колекторските агенции. „Младите
хора, или т. нар „милениуми“ са
следващата нарастваща група
длъжници, които изследваме с
особено внимание“, коментира
Александер Грилихес, член на УС на
асоциацията. Почти 50% от тях
имат дългове от потребителски
характер – най-често стокови
заеми. Потребителят, който найчесто задлъжнява, е млад мъж, под
30-годишна възраст, вече добре
образован и обикновено на трудов
договор. По данни на проучването
67% от младите длъжници са
необвързани, а 75% от тях все още
живеят с родителите си.
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БИЗНЕС

От Видин до 6 страни в ЦИЕ

Стефан Колев е
изпълнителен директор
на Easy Credit от
2017 г. Амбицията му
е да продължи да
развива компанията
като пазарен лидер в
небанковия финансов
сектор и да я утвърди
като най-добрия
работодател в сектора.

Easy Credit - добри заеми
и устойчив бизнес
АСВ е един от партньорите, които помагат
на компанията да постига баланс
4
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Днес същата тази компания е част от Management
Financial Group (MFG), която обединява няколко утвърдени бранда, един от най-популярните от които е Easy
Credit. Проучване на Market Links от май 2017 г. показва,
че 40% от българите асоциират малките потребителски
кредити именно с Easy Credit. От 2005 г. насам компанията
е отпуснала над един милион кредита на 500 хил. клиенти.
Мисията на компанията от самото й начало в Северозападна България до днес, на пазарите в шест страни, не се
е сменила - да помага на клиентите си лесно и бързо да
намират решение при необходимост от средства. Вече 13
години продуктите им се ползват за жизнено необходими
неща - от плащане на сметки, лечение и ремонт на жилището, през оборотни средства за бизнес, до честване на
празненство или пътуване. Клиентите са хора на всякаква възраст, за които е важно да получат средства бързо
от своя кредитен консултант, на когото имат доверие и
който проявява разбиране и ги познава лично. Easy Credit
има и важна социална роля в обществото - поради една
или друга причина, част от клиентите на компанията не
биха получили финансова услуга другаде, което би ги лишило от достъп до финансиране. На финансов жаргон тази
функция се нарича „финансово включване“.
Благодарение на силния си бизнес модел Easy Credit успява да се развива дори и в кризисните за икономиката
години. През 2009 г. дружеството навлиза на украинския
пазар под името iCredit, където единствено размириците в източната част на страната са причина към момента да разполагат само с 35 офиса и над 500 служители.
През 2011 г. компанията стартира в Румъния, където сега
има над 1000 служители. В началото на 2014 г. компанията
влиза и в Полша, а през 2015 г. - в Чехия и Македония.
Обратно в България сегментът на небанковите заеми се развива по-динамично и с по-високи темпове от
банковия. При ръст от малко под 10% през 2017 г., кредитният портфейл на Easy Credit расте с 11%. Още един показател за пазарната мощ на компанията е придобиването на основния му конкурент - Provident, което генерира
40% увеличение на клиентската база. “Easy Credit винаги
е била с визия да бъде лидер на пазара на бързи кредити

Собственик:

БИЗНЕС

В

деня на шегата, но не на шега, преди 13 години в
един от най-слабо развитите райони на България,
двама души започват бизнес, който днес оперира
в Украйна, Румъния, Полша, Чехия и Македония. Станимир Василев и Неделчо Спасов тъкмо са се преместили
със семействата си от София във Видин с идеята, че ако
успеят там, ще успеят навсякъде. Ако тогава понятието беше популярно, то със сигурност щяха да нарекат
начинанието си стартъп - от една страна, защото „Изи
Асет Мениджмънт“ или Easy Credit, както е по-известна с търговското си наименование, започва с типичния
ентусиазъм, че ще промени финансовия пазар в България
в посока на това кредитите да бъдат достъпни за повече хора, а от друга - защото идеята На Василев и Спасов
позволява да пораснат много. И те успяват. Отначало с
трима души в един офис и с проект кредитните консултанти да посещават клиентите по домовете им, Василев и Спасов успяват да развият компанията си до почти 1300 служители и близо 4 хил. кредитни консултанти
само в България.

Мениджмънт Файненшъл
Груп АД 48%,
Станимир Василев 20.6%,
Неделчо Спасов 20.6%,
Други 10.8%

Приходи 2017 г.: 92.4 млн. лв.
Печалба 2017 г.: 1.8 млн. лв.
Капитал 2017 г.: 66.6 млн. лв.
Служители:

1268, 4000 консултанти

и в качеството си на такъв да дава пример за отговорно
предоставяне на кредити”, категоричен е Стефан Колев,
който пое мениджмънта на “Изи Aсет мениджмънт”
през миналия октомври.

Разумно нагоре
Успешното и устойчиво развитие на Easy Credit е
плод и на разумното управление на риска в компанията.
В сектор, насочен към потребители с по-рисков профил,
вероятността за голям обем просрочени плащания са
големи. През последните 3 години обаче, компаниите от
сектора на бързите кредити постигат значителен спад
на необслужваните си заеми и от над 30% в годините на
кризата днес те са около 12%. При Easy Credit дори по-малко - 10%. Компанията разчита както на вътрешната си
експертиза за отговорно кредитиране, така и на утвърдени външни партньори в изкупуването на задължения
като АСВ. „Рискът от забавени плащания е част от бизнеса. Ние го приемаме като предизвикателство, с което
се справяме благодарение на професионализма на звеното
ни „Управление на риска“. Анализ на кредитната история
на клиентите ни и scoring модели са първите защитни
механизми”, коментира вътрешния алгоритъм за борба с
лошите заеми Стефан Колев.
От компанията споделят също, че когато все пак се
стигне до просрочване на заеми, Еasy Credit залага първо
на търговската си сила и способността за своевременна
и адекватна комуникация с клиентите. Когато усилията
остават без резултат, компанията се обръща за съдействие към утвърдени и специализирани външни партньори като АСВ - дългогодишен партньор на Еasy Credit в
изкупуването на неплатени задължения. „На всички агенти, които работят в сферата на събиране на просрочени задължения, ние даваме равни възможности да станат
наши партньори”, допълва Колев. По утвърден механизъм
Easy Credit продава част от несъбраните си вземания
всеки месец. Средствата от сделките се инвестират в
развитието на бизнеса. „Средствата, които получаваме
от цесии, не са основен приход, на който разчитаме, но
определено имат важна роля”, допълва Колев.
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По следите на Тимур

Един куп причини да обикнете
Узбекистан от пръв поглед
Чавдар Първанов, Alfa Communications
„В тази страна няма нищо.“ Това ми каза преди да потеглим човек
с позиция от Близкия изток. И наистина, в Узбекистан няма почти
нищo. Нищо освен танци, музика, хубава храна, чай, кирпичени красиви джамии, гробници (мавзолеи) и религиозни училища (медресета) в
пясъчно-тюркоазени цветове и покрити с красива керамика, статуи
на номадския завоевател Тимур и много, много деца, младежи и големи семейства. Около 34% от жителите на Узбекистан са до 14 г.., а
средната възраст тук е едва 23 години.
От 6.5 млн. души през 1945 г. днес Узбекистан наброява 32 млн. души забележителен прираст, който я прави третата най-населена бивша
съветска република (след Русия и Украйна). Обстановката на места е
като намигване от близкото минало в България. Делът на селското стопанство все още е колкото този на индустрията. Градското и селското
население са с изравнени позиции - 50/50. Газираните напитки се разливат като висококачествен алкохол и са на особена почит, все едно не
ги е имало преди. Сладоледът се пълни от онези старомодни машини с
голямата дръжка, които бяха популярни в България преди много години.
Пътуване назад във времето
Ако имаше класации за страни със съхранен собствен облик и запазена
автентичност, то Узбекистан би заел челни позиции, не само заради
екзотичната смесица от ислямско и съветско наследство, a заради
хората, бита, занаятите, храната и изкуството, особено извън столицата. Всичко е съхранено. Занаятите и изкуството от времето на
великия завоевател Тимур - национален герой на Узбекистан, също. Уникалните умения на керамичните скулптори, художници и архитекти,
поддържащи техники още от времето на Персия, са запазени и до днес.
Можеш да го усетиш докато се разхождаш в пазарен ден в лабиринта
от улички в древната част на защитения от Юнеско град Хива - Ичан
Кала. Броят на местните жители и туристи многократно надхвърля
този на чуждестранните и това те пренася сякаш във филм за древността, когато това място е било част от пътя на коприната и важна
търговска връзка между Китай и Европа. Това е страна, различна от нашата цивилизация, усеща се и докато пиеш чай, полегнал в типичните
им чайни с дървени и шарени дивани. Младежите от съседните села и
градчета позират с охота и разговарят с любопитство с чужденците.
Разхождайки се покрай сергиите по прашните калдъръми, можеш да потанцуваш в някои от местните ритми, а най-красиво става на залез
слънце, когато кирпичените постройки придобиват магически оттенък под розовото небе.
Другите перли сред древните градове на Узбекистан по Пътя на коприната - Бухара и Самарканд, са доста по-космополитни, но и те създават
не по-малко усещане за екзотика с хипнотизиращите керамични мозайки и пясъчно-тюркоазените минарета и куполи на джамиите.
Автентично е прежияването и в узбекската пустиня между Самарканд и столицата Ташкент, където можеш да се потопиш в номадска атмосфера, спейки в юрта.
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Патриархално общество
В Узбекистан отдават голяма почит на дедите, семейството, родителите, религията, вековните традиции и историята. Уважението
към по-възрастния и сплотеността в семействата са впечатляващи. Според статистиката, процентът на разводите в местните
семейства в страната е само 16. За сравнение в Европа всеки втори
брак завършва с развод. Посещението в храма е празник за цялата
фамилия, а по този повод всички членове на фамилията се обличат в
най-хубавите си дрехи - коя от коя по-лъскави и в стил, който бихме
нарекли кич. В Узбекистан обаче това изглежда някак естествено и
красиво. Официално полигамията в страната е забранена от закона,
но наличието на повече от една съпруга в определени семейства е
обществена тайна. Нагласата при немалко жени е, че е по-добре да
си втора съпруга, отколкото неомъжена или разведена.
Храната е меко казано интересна
Влиянието на руската кухня се усеща в много от ястията в Узбекистан - варените зеленчуци, супите и месото са задължителен
елемент на всяко хранене. За зеления чай от големите самовари да
не говорим. Но все пак има и някои местни традиционни деликатеси. Плофът (пилафът) е сред тях. Тук готвят най-автентичното и
вкусно агнешко с ориз, стафиди и моркови. Изпечените в разположените по тротоарите глинени куполни пещи пърленки (лепешки) и
самоса (самса), ще ти напомнят, че все пак си в Централна Азия.
Узбекистан е и сред малкото страни, в които българинът може да
се почувства изключително комфортно от финансова гледна точка. Жизненият стандарт в страната е около 2-3 пъти по-нисък от
този в България. Всичко е достъпно. Цените на стоките и услугите
са несравнимо по-ниски при много по-високо ниво на обслужването. И
последното няма как да е другояче, защото конкуренцията за работните места при 32 млн. население е много по-голяма. Пазарлъкът и
липсата на касови бележки са на почит. Извън големите хипермаркети всичко е по договаряне.

