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B2Holding отчита силни 
оперативни резултати

Норвежкият B2Holding, 
собственик на Агенция за съби-
ране на вземания, продължава 
да отчита ръст на опера-
тивните си резултати. През 
третото тримесечие на 
2018 г. печалбата от основна 
дейност преди лихви, данъци, 
обезценки и амортизации, 
достига рекордните 778 млн. 
норвежки крони (80.14 млн. 
евро) или 65% ръст в сравне-
ние със същия период на 2017 
г. Оперативната печалба след 
приспадане на обезценките 
и амортизациите се покачва 
с 46% за година до 38.12 млн. 
евро, а нетната - с 40% до 
16.4 млн. евро. Инвестициите 
на норвежкия холдинг през 
третото тримесечие на 
годината надхвърлят 100 млн. 
евро и са използвани основно 
за придобиването на добре 
диверсифицирани по класове 
портфейли с необслужвани 
кредити, предимно в Северна 
и Западна Европа.

EЦБ започва стрес-тестове  
в български банки

Стрес-тестовете на ЕЦБ ще 
започнат в няколко български 
банки, съобщиха от надзор-
ната институция. Очаква се 
тестовете да започнат още 
този месец и резултатите 
от тях да бъдат публикувани 
през месец юли следващата 
година. Те ще покажат оцен-
ката на ЕЦБ за качеството 
на активите и са важна част 
от заявеното намерение 
България да се присъедини 
към валутния механизъм ERM 
II и еврозоната. Тестове ще 
се правят в шест кредит-
ни институции: УниКредит 
Булбанк; ДСК Банк; ОББ; Първа 
инвестиционна банка; ЦКБ и 
Инвестбанк. Това са трите 
най-големи банки на българския 
пазар по размер на активи-
те, плюс трите най-големи 
с българска собственост. За 
влизане в ERM II няма изрично 
изискване за ниво на лошите 
кредити, но оценката на ак-
тивите трябва да е такава, 
че евентуален проблем да не 
предизвика сътресение в бан-
ковата система.

B2Holding придоби портфейл 
за 2 млрд. евро от Eurobank
 
Норвежката компания 
B2Holding се договори с гръц-
ката Eurobank (собственик на 
Пощенска банка в България) да 
придобие портфейл с необ-
служвани кредити с номинал-
на стойност близо 2 млрд. 
евро. Сделката се реализира 
в партньорство с Waterfall 
Asset Management, чрез спе-
циалнo изградена за целта 
коинвестиционна структура, 
а портфейлът се състои от 
необезпечени кредити на 
физически лица. Малко над 
половината от номиналната 
стойност на портфейла – 1.1 
млрд. евро, е главница. Плате-
ната от купувача цена е 3.1% 
от номиналната стойност 
на необслужваните креди-
ти или 6% от главницата. 
Събирането на вземанията по 
придобития портфейл ще се 
извършва от дъщерно друже-
ство на Eurobank в партньор-
ство с гръцкото поделение на 
B2Holding – B2Kapital S.A.
 
АСВ с рекордна сделка  
в България

Агенция за събиране на взема-
ния ЕАД (АСВ), част от Нор-
вежкия B2Holding ASA, сключи 
договор за придобиване на 
портфейл с необслужвани 
кредити с номинална стой-
ност почти 250 млн. евро 
от най-голямата българска 
банка по активи – УниКредит 
Булбанк. Това е най-големи-
ят портфейл с просрочени  
кредити, изкупуван някога 
в банковия сектор в стра-
ната. Пакетът включва 
необезпечени и обезпечени 
заеми на физически лица, 
малки и средни предприятия 
и корпоративни клиенти. 
Това е третата сделка в 
България между АСВ и УниКре-
дит Булбанк за последните 
две години. През януари 2017 
г. АСВ придоби портфейл с 
необслужвани задължения на 
корпоративни клиенти на 
банката с номинал 93 млн. 
евро. По-късно същата годи-
на, агенцията купи от банка-
та и портфейл на стойност 
84 млн. евро. Всички сделки са 
част от плана на банката за 
продажба на нецелеви акти-
ви.

Спад на лошите заеми в Европа и фокус върху бизнес кредитите и 
обезпечените заеми при сделките за несъбрани задължения, прогно-
зира Георгиос Христофору, регионален директор за Югоизточна Ев-

ропа (ЮИЕ) на норвежкия B2Holding, част от който е Агенция за събиране 
на вземания (АСВ). 

Христофору участва в шестата годишна конференция “Банките и биз-
несът”, организирана през ноември от Икономедиа, издател на Капитал. 
Той изтъкна, че тенденцията на спад на лошите кредити ще продължи 
до 2021 г. в условията на нарастващ натиск на регулаторите и прави-
телствата. Вниманието постепенно ще се измества към кредитите за 
бизнеса и обезпечените заеми, смята Христофору. Експертът, който е 
и главен изпълнителен директор на B2Kapital SA-Гърция, напомни, че в 
края на юни делът на лошите заеми в ЕС е средно 3.6%, което е в пъти 
по-малко от равнището им в страните от ЮИЕ.  

През тази година се очаква пазарът на необслужвани задължения в Бъл-
гария да приключи с рекорден ръст и обем на сделките за продажба на 
просрочени заеми, отбеляза още Христофору. До момента най-голямата 
сделка в България през 2018 г. беше тази на АСВ и УниKредит Булбанк за 

България продължава да е с по-високи нива на лошите банкови кредити в 
сравнение със средното за ЕС, независимо от ръста на продажбите на 
портфейли с необслужвани заеми от началото на годината, показват 

последните актуални данни. Според статистиката в Eвросъюза България е 
на пето място по дял на просрочените кредити – около 9%. От 28 страни 
пред нея са Гърция (44.8%), Кипър (34.1%), Португалия (12.1%) и Италия (9.7%).

Като цяло банките в Югоизточна Европа (ЮИЕ) отчитат растяща рента-
билност, силен ръст на кредитния портфейл и спад на лошите заеми през 
2017 г., се посочва в годишната класация The SeeNews TOP 100 SEE 2018. Всички 
страни в региона отчитат спад на необслужваните кредити, благодарение 
и на активните продажби на портфейли. Най-значим е спадът на просроче-
ните кредити в Румъния и Словения, където нивото им се понижава съот-

България все 
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лоши кредити 
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ветно до 6.4% и 6%. Най-активна на пазара е Румъния, която през 2015-2017 г. 
е продала портфейли с номинална стойност 6.4 млрд. евро, показват данните 
на международната консултантска компания Делойт. 

Oт SeeNews констатират сравнително високо ниво на просрочените заеми 
в България спрямо средното за ЕС. Системният риск обаче е смекчен от висо-
ката ликвидност в банковата система и от това, че портфейлите са добре 
провизирани. По информация на Асоциацията на колекторските агенции в 
България през първото полугодие на 2018 г. са продадени необслужвани заеми 
за около 585 млн. лева – почти 60% повече спрямо първата половина на 2017 г. 
Прогнозата на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) е до края на годи-
ната продажбата на задължения да достигне 2 млрд. лв.

Последната информация на БНБ затвърждава тенденцията делът на лоши-
те кредити в България да спада. Към края на септември просрочените заеми 
са 8.5% от всички, като абсолютната им стойност е 7.4 млрд. лв. В същото 
време кредитирането расте като само за три месеца са предоставени за-
еми за общо 2.7 млрд. лв.
 
Високият дял на необслужвани кредити е основна причина за ниската рен-
табилност на европейските банки, се посочва в анализ на Европейския пар-
ламент. За да се справи с проблема, Европейската комисия и Европейската 
централна банка предприеха редица мерки и инициативи, сред които и на-
сърчаване на продажбите на лошите заеми и стимулирането на вторичния 
пазар на продажба на дълг.

F Четете още на www.theagency.bg 

продажба на около 250 млн. евро вземания по номинал - исторически ре-
корд за българския пазар. Прогнозата на Христофору е динамиката на 
българския пазар да се запази. Той очаква да се предлагат повече креди-
ти, отпуснати на бизнеса – корпоративни, за малки и средни предприя-
тия и микрозаеми, както и все по-големи смесени пакети от обезпечени 
и необезпечени кредити. Христофору прогнозира ръст на рамковите 
споразумения между банките и специализираните компании за изкупу-
ване на вземания. В момента такива сключват няколко банки в Бълга-
рия и очакванията са все повече от тях да го правят. Подобни рамкови 
споразумения (forward flow deals – FFDs) гарантират стабилна цена за 
определен период от време. 

През 2018 г. B2Holding сключи няколко големи сделки в Гърция, България, 
Кипър и Румъния. Рекордът беше придобиването на портфейл за 3.8 млрд. 
евро необезпечени заеми от Alpha Bank и други 2 млрд. евро от гръцката 
Eurobank. 

Дял на лошите кредити
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Източник: Асоциация на колекторските агенции в България.  

Изкупен дълг в България 
млн. лв.
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Докато си говорим с Димитър Личев, на два пъти 
го прекъсвам за уточнение - “Наистина ли лоши-
те ви кредити са в рамките на 1%?” Наистина, 

търпеливо обяснява той. Димитър Личев е главен риск 
директор и член на управителния съвет на УниКредит 
Кънсюмър Файненсинг, компанията за потребителско 
и стоково кредитиране на УниКредит Булбанк, която 
е лидер в своя сектор. Свикнали сме да приемаме пове-
чето стокови кредити като “бързи”, следователно с 
по-висок риск и дял на лошите кредити, но от УниКре-
дит Кънсюмър Файненсинг са го свили много под средно-
то за банковия сектор, при това при устойчиво растящ 
портфейл през последните три години. Как успяват?

 
Две са основните причини за ниското ниво лоши заеми 
в УниКредит Кънсюмър Файненсинг  - от една страна 
добрата икономическа конюктура, а от друга - добри 
партньори и ефективен подбор на клиентите. “Влия-
нието на макрорамката на страната е очевидно - по-
вишени доходи, по-малко безработица. Важен фактор 
е и начинът, по който управляваме вземанията си”, ко-
ментира Личев. Според него това означава добро упра-
вление на кредитния риск още при отпускането, а след 
това - адекватно управление на вземанията по всеки 
отпуснат кредит.

СТОКОВИ + ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
Първоначално компанията стартира с основна дей-
ност отпускане на заеми за покупка на стоки. По-късно 
логичното развитие присъединява към тях и потреби-
телските кредити, предлагани в клоновата мрежа на 
банката. Това силно различава дружеството от други, 
предлагащи бързи заеми за покупка на стоки и кеш. Сто-
ковите заеми и досега са съществена част от портфей-
ла и основен канал за продажби на УниКредит Кънсюмър 
Файненсинг. В момента компанията работи с близо 3000 
магазина. Всеки се старае да увеличи дигиталните про-
дажби, оттам и ползването на стоков кредит онлайн. 
“Делът на онлайн каналите е пренебрежимо малък, но 
ние инвестираме в иновации и дигиталният пазар ще е 
ключов в бъдеще”, коментира Личев. 

До продажба на вземания се стига наистина в краен 
случай. УниКредит Кънсюмър Файненсинг разчита 
много на контакта със затруднени клиенти. Ако един 

заем е пакетиран за продажба, значи са направени мно-
го усилия за неговото събиране. Понякога е въпрос на 
редовно напомняне със sms - по този начин клиентът 
се подсеща, че датата на падежа наближава. В други 
случаи се налага предоговаряне - например при извън-
редни разходи или спад в доходите се намалява месеч-
ната вноска. В повечето случаи това е решение, дори 
и за заеми, които по начало сe считат за потенциално 
проблемни - например покупка на телефон на изплаща-
не. Все пак голяма част си остават обикновените по-
требителски заеми. 

Отделянето на потребителските кредити от банка-
та-майка е логично развитие, обяснява Личев. По този 
начин екипът им се фокусира върху нуждите на потре-
бителите - независимо дали става въпрос за ремонт на 
жилището, покупка на техника или друга причина да 
поискат пари на заем. Принадлежността им към гру-
пата на УниКредит налага по-строги стандарти за 
кредитен риск, смята ръководителят на финансовата 
компания. 

Дори и да се наложи продажба на необслужваните креди-
ти, УниКредит Кънсюмър Файненсинг има зад гърба си 
доверени партньори, специализирани в тази дейност. 
Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от 
норвежката B2Holding, е един от тези външни парт-
ньори. Сътрудничеството между УниКредит Кънсюмър 
Файненсинг и АСВ е скрепено чрез рамково споразуме-
ние, което позволява на УниKредит Кънсюмър Файнен-
синг бързо и ефективно да се разтоварва от лошите 

Големият в потребителското 
кредитиране

АСВ помага на УниКредит Кънсюмър Файненсинг 
да се фокусира върху нови проекти

Профил на УниКредит Кънсюмър 
Файненсинг към 2017 г.
•	Собственик:		 УниKредит	Булбанк
•	Приходи:		 131.18	млн.	лв.	
•	Печалба:		 101.2	млн.	лв.
•	Капитал:	 2.8	млн.	лв. 
•	Брой	служители:	 над	400 

заеми. Този тип споразумения всъщност е все по-пред-
почитан инструмент от банките и компаниите за 
потребителско кредитиране, защото внася голяма 
доза сигурност и предвидимост и за продавача, и за ку-
пувача на пакета с лоши кредити.  

АСВ се наложи като един от традиционните външни 
партньори в изкупуването на несъбрани вземания на 
цялата група на УниКредит в България. През последни-
те две години агенцията спечели три големи търга за 
портфейли с необслужвани кредити на най-голямата 
банка в страната. Сред тях беше и сделката за 250 
млн. евро по номинал - най-голямата за продажба на 
дълг в България. Преди това през 2017 г. АСВ изкупи на 
два пъти пакети с несъбрани кредити на УниКредит 
Булбанк съответно за 93 млн. лв. и 84 млн. евро номинал. 
Компаниите-майки на АСВ и УниКредит Булбанк също 
си сътрудничат по линия на сделки на свои дъщерни 
дружества извън България.    

РЕДОВНОТО ПРОЧИСТВАНЕ 
 НА ПОРТФЕЙЛА ПОМАГА

Редовното и навременно прочистване на портфейла 
чрез продажбата на необслужваните заеми позволява 
на УниКредит Кънсюмър Файненсинг да се фокусира 
върху нови проекти и привличането на нови клиенти. 
През последната година компанията отчита повише-
ние на дела на одобрените кредити. Това не е свързано 
с либерализиране на правилата, а с качествата на кли-
ентите, изтъква Димитър Личев. В общия случай по-
следните имат добра платежоспособност, добра кре-
дитна история и не са свръхзадлъжнели. За измерване 
на кредитния риск се прилагат стандарти, които са 
универсални и по тях е оценена платежоспособността 
още преди официалното одобрение. 

Очакванията на Личев са ръстът на инфлацията и ли-
хвите да повлияе на кредитния пазар, но не с шокови 
измерения и без да доведе до рязко покачване на лоши-
те заеми. 

В момента тенденцията при стоковите кредити е да 
се взимат на изплащане телефони, бяла и черна техни-
ка. При потребителските кредити голям процент е за 
ремонти и обзавеждане на дома. 

При одобряването всеки един елемент от профила на 
клиента е важен, пояснява Димитър Личев. При управле-
нието на вече отпуснати заеми и събирането на забаве-
ните има строги вътрешни правила на групата, които 
се различават и според профила на клиента. Стратегия-
та зависи от това в коя рискова група е определен, каква 
е степента на просрочие, като се използва целият опит 
на УниКредит в изготвянето на профила.  

В УниKредит Кънсюмър Файненсинг не са привърже-
ници на генерализацията и не могат да кажат с пъл-
на сигурност “Типичният ни длъжник е млад човек от 
район Х….” Наистина, младите хора са по-склонни към 
риск като цяло, но в УниКредит Кънсюмър Файненсинг 
казват, че са “уникална композиция” от различни кли-
енти. И това е тайна на успеха, която с удоволствие 
споделят. 

Димитър Личев,  
главен риск директор  
на УниKредит Кънсюмър 
Файненсинг:
 
Просрочените ни кредити 
не надминават 1%
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Съвременно изкуство и шоколадова магия зарад-
ваха тази година гостите на традиционното 
годишно събиране по случай 8-мия рожден ден 

на Агенция за събиране на вземания (АСВ). Събитието 
се проведе на 15 ноември в Галерия “Оборище 5” и беше 
уважено от повече от 100 представители на банковите 
среди, финансисти, юристи и партньори. 

Гостите на АСВ бяха сред първите в България, които 
видяха изложбата на артиста Стивън Уилсън в новата 

6 Бюлетинът се подготвя от

АСВ отпразнува 
8-ми рожден ден

галерия. Уилсън е едно от големите имена на съвре-
менното изкуство и поп култура, който в работите 
си съчетава традиционни занаяти с модерни култур-
ни влияния и смесва ръчни техники със съвременни 
технологии. 
  
И тази година АСВ продължи традицията да подкре-
пя SOS Детски селища, на които дарява част от при-
ходите си. Изпълнителният директор на организа-
цията Петя Златева благодари сърдечно за помощта, 
която Агенцията и eкипът й оказват за по-добро бъ-
деще на децата под грижата на SOS България. Петя 
Златева изрази признателността на организацията 
за продължаващата вече шест години подкрепа на 
АСВ към тях. От своя страна изпълнителният ди-
ректор на АСВ Нина Станчева благодари на гостите 
и напомни, че с идването си те се присъединяват към 
добрата кауза, на която АСВ са се посветили.


