NPL
НАРЪЧНИК

Кратко
ръководство
за успешно
управление
на необслужвани
вземания*

*По примера
и с опита на АСВ,
част от B2Holding

ЦИЯ КОНТРОЛ ЕФЕКТИВНОСТ СПОСОБНОСТ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ ЦЕЛ АНАЛИЗ ТАЛАНТ СПОСО
СПОСОБНОСТ
КОНТРОЛ
НАЛИЗ
ЦЕЛ

АЛИЗЪМ ОТГОВОРНОСТ 100% ЕКИП
УМЕНИЯ УСПЕХ КAЧЕСТВО ЕФЕКТИВНОС
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
АНАЛИЗ
ЦЕЛ СПОСОБНОСТ
НАЛИЗ МОТИВАЦИЯ КAЧЕСТВО 100%ЕФЕКТИВНОСТ
РЕШЕНИЕАНАЛИЗ
АНАЛИЗ ЕКИП УСПЕХЪТ УМЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ
СПЕХ ИЗИСКВА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЦЕЛ
100%ОТГОВОРНОСТ ДОВЕРИЕ
УМЕНИЯ СИГУРНОСТ УСПЕХ ФИНАНСИ
АНСИ ЕКИП ЕФЕКТИВНОСТ ЦЕЛ КАЧЕСТВО
СИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
КАЧЕСТВО
УМЕН
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Уважаеми
партньори,

Предлагаме на вниманието ви кратко
ръководство за успешно управление
на необслужвани вземания.
За нас в Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от B2Holding, е
важно да допринасяме за това всеки
да е по-добре - и бизнесът, и хората.
Предоставяме гъвкавост на клиентите, които не са успели да погасят
задълженията си в срок, помагаме
им да преодолеят затрудненията и
да стабилизират финансите си. Съдействаме и на бизнес партньорите
ни за осигуряване на по-добра ликвидност и подобряване на финансовите си показатели. Решаваме проблемите на всеки - и на тези, които
отпускат, и на онези, които усвояват заемни средства. Това е нашата
мисия!
Наръчникът отразява опита и експертизата, която сме натрупали в
качеството си на компания-лидер
в сектора. Разчитайте винаги на
нас, в случай че сте изправени пред
предизвикателства в управлението
на вземанията си и се нуждаете от
подкрепа.
Приятно четене!

Димитър Бончев,
изпълнителен директор,
ACB, част от B2holding
2

3

СЪДЪРЖАНИЕ

10

Шест причини да
продадете вашите
необслужвани
вземания

16

Четири подхода
за продажбата
на необслужвани
вземания

18

Стъпки при
продажбата на
необслужвани
вземания

24

B2Holding - данни и
факти

26

Присъствие
на B2Holding

28

B2Holding в ЮИЕ данни и факти

34

АСВ в България данни и факти

40

Бизнес
партньорите
на АСВ

46

Корпоративна
социална
отговорност

52

Приложения

ИЗДАТЕЛ

ИЗРАБОТКА

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ),
част от B2Holding
София 1335, бул. д-р Петър Дертлиев 25, офис-сграда Лабиринт, етаж 2
Тел. 02 483 55 35; office@theagency.bg; theagency.bg

Съдържание и редакция - Alfa Communications Consulting;
Дизайн - Вихър Ласков;
Печат - Triple design

4

5

През лятото на 2018 г. четирима
млади българи - Андреас, Димитър,
Зорница и Ивайло, грабват греблата
на своите каяци и се понасят
по хладните норвежки вълни,
за да обиколят величествения
Согнефьорд, наричан още Кралят на
фиордите.
Четиримата изминават 400 км
за 15 дни. През това време им се
налага да се справят с морските
ветрове и ниските температури.
Подготовката за този подвиг
отнема повече от година, като
не е пропусната и най-малката
подробност.
Силната мотивация, добрата
предварителна подготовка,
правилното и детайлно планиране
на целите, точната преценка на
ситуацията и най-вече доброто
взаимодействие и синхронът между
членовете на екипа са решаващи
за успеха в управлението на
необслужвани вземания. Добрият
екип е всичко. Изградил ли си го,
успехът е гарантиран.
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Успяваме, защото
сме открити и
коректни. Стабилни
сме, защото вярваме
в хората. Постигаме
целите си, защото
работим в синхрон и
сътрудничество. Силни
сме, защото сме екип от
професионалисти.
Женина Жилева,
ръководител “Администрация и
управление на персонала“, АСВ
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6 причини
да продадете
вашите
необслужвани
вземания
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1.

Подобрявате
финансовите резултати

2.

Фокусирате се върху
основната си дейност

3.

Повишавате качеството
на активите

4.

Спестявате
от съдебни дела

5.

Освобождавате финансов
ресурс, време и усилия

6.

Запазвате добра
репутация
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Върховете Злия зъб, Орловец
и Мальовица в най-високата
планина в България - Рила, са
предизвикателство за покоряване
за мнозина катерачи.
И натрупаните камари от
дълг често изглеждат трудни
за покоряване. За нас, които
притежаваме експертиза и
капацитет за изкупуване на огромен
обем от необслужвани вземания,
изкачването на подобни стени е
всекидневие. За целта прилагаме
иновативни подходи и използваме
технологии, специално разработени
и съобразени със спецификата на
бизнеса ни.
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Да бъдеш „в час“! Това
е ключът към успеха.
Използваме и интегрираме
технологии от ново
поколение и непрекъснато
развиваме хората си.
Нашата цел е не просто
да събираме пари, ние се
стремим да оставим един
по-добър свят след нас.
Николинка Христова,
оперативен директор, АСВ
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1.

4

Рамкови
споразумения

2.

Споделени
сделки

3.

•ПOДХОДА
ЗА ПРОДАЖ Б АТА

нА

Търгове
за единични/
пакетни
портфейли
с обезпечени/
необезпечени
вземания

НЕOБСЛУЖвАни
ВЗЕМАНиЯ•

4.

Сделки
на вторичен пазар
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•СТЪПКИ ПРИ
ПРОДАЖБАТА
нА НЕOБСЛУЖвАни
ВЗЕМАНиЯ•

6.
Избор на
най-добрата
оферта

2.
Сключване на
договор за конфиденциалност

4.
Анализ на
портфейл
4.1 Правно
проучване
4.2 Въпроси и
отговори

5.
Входиране
и оценка на
офертите

7.
Включване
на още един
или повече
инвеститори
(споделени
сделки)*

1.
Обявяване
на търг за
продажба на
необслужвани
вземания

8.
Преговори по
договор за
цесия**

3.
Определяне на
периметъра
от данни,
върху които
ще се базира
оценката

10.
Продавачът
подобрява
показателите
си и намалява
лошите си
вземания

9.
Сключване
на договор
за единично/
регулярно
прехвърляне

*Възможна стъпка при покупка на по-големи пакети
**Може да бъде по-ранна стъпка в процеса на продажба
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Построеният преди повече от
5 в. Кадин мост над р. Струма
в с. Невестино - един от найзабележителните паметници на
строителството в България,
отличаващи се със своята здравина.
В бизнеса с управлението
на необслужвани вземания
е важно да има устойчиво и
трайно сътрудничество между
партньорите и с клиентите.
За постигането на висока
ефективност е нужно отношенията
да стъпват на здрава основа и
доверие. Доверието е възможно само
когато се гради на принципи за добро
и етично поведение, от които ние се
водим неизменно.
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Отдавна не си поставяме
ограничения, опитвайки
се да предоставяме
на своите клиенти и
партньори гъвкави и
иновативни решения.
Дългогодишните ни
отношения с големите
имена във финансовия и
телекомуникационния
сектор ни определят
като надежден бизнес
партньор и това е найдобрата атестация за
нас.
Зорница Банкина,
директор “Бизнес развитие”, АСВ
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€15.5

•ДАННИ
и ФАКТИ•

млрд. портфейл

към юни 2019 г.

В топ 6
на компаниите
за изкупуване
на дълг в Европа

7.4

€2.3

млн.
вземания

млрд. остатък
за събиране
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€64

*

млн. нетна
печалба

2685

страни

€1.6

*

€286

*

млрд. активи

служители

млн. приходи

*към 2018 г.
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Норвегия

Финландия

Швеция

•ПРИСЪСТВИЕ

Естония

на

B2Holding•

Латвия
Дания

Литва

Полша
Люксембург
Чехия
Австрия
Словения

Франция

Хърватия

Унгария
Румъния
Сърбия
България

Италия

Португалия

Испания
Гърция
Черна гора
Босна и Херцеговина
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Кипър

•в ЮИЕ
ДАННИ
и ФАКТИ•

€47

*

млн. приходи

към юни 2019 г.

В топ 3
на компаниите
за изкупуване
на дълг в ЮИЕ

1.1

**

млн. вземания

4

страни

510

€25.7

*

служители

млн. оперативна
печалба
(EBITDA)

€1.6

**

млрд. портфейл

*към 2018 г.
**не са включени данните за Гърция,
където B2Holding участва в споделени
сделки с други инвеститори
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Атлантическият път в Норвегия
(Атлантерхавсвеиен) е един от найживописните в света. Дълъг е над
8 км и се простира през архипелаг в
Норвежко море. Изграждането му е
свързано с множество перипетии,
включително мощни урагани. При
бури, силни пориви на вятъра и
огромни океански вълни този път
може да е изключително опасен и
преминаването му става с повишено
внимание.
С изкупуването на
необслужваните задължения
осигуряваме на бизнес партньорите
ни спокойствие и стабилност
по пътя им на развитие, за да са
в състояние да устоят и на найсилната буря и най-мощната
океанска вълна.
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Целта за нас е ясна,
прагматична и
постижима - ефективно
приключване на всеки
един случай и взаимна
удовлетвореност за
всички страни. Имаме
самочувствието, че го
постигаме почти винаги.
Юлия Юргакиева,
директор “Корпоративни и
обезпечени вземания”, АСВ
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•В БЪЛГАРИЯ
ДАННИ
и ФАКТИ•
към юни 2019 г.

€747

млн. портфейл

€61*

млн. активи

250

459

ЧЛЕН
НА АКАБГ

служители

хил. вземания

браншовата
асоциация
в сектора

ФИНАНСОВА
ИНСТИТУЦИЯ

€4*

в регистъра на БНБ

#1*

€15*

млн. печалба

по активи

млн. приходи
*към 2018 г.
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Скалният ръб Кончето в найкрасивата планина в България Пирин. На места е тесен едва 40-50
см и на пръв поглед преминаването
му изглежда предизвикателство.
В действителност поставеното
метално въже по ръба го прави найбезопасната част от маршрута
наоколо. Човек просто трябва да се
хване с едната ръка за въжето и да
поеме уверено напред.
Управлението на необслужвани
вземания често е свързано с
перипетии. С правилния партньор,
който притежава необходимите
инструменти, подготовка, опит
и капацитет, преодоляването на
препятствието е сравнително
лесно.
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Стремим се да бъдем
партньор в истинския
смисъл на думата
- с изграждане на
дългосрочни отношения
и подпомагане на
клиентите ни за
постигане на финансова
стабилност.
Надежда Гонова,
търговски мениджър, АСВ
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•БИЗНЕС
ПАРТНЬОРИТЕ
НА ACB•
Бяла Карта
Каквото пожелаеш, където и да си
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На XXIII-те зимни олимпийски
игри в Пьонгчанг, Южна Корея,
през 2018 г., състезателите на
Норвегия реализират историческо
постижение - печелят общо 39
медала (14 златни, 14 сребърни и
11 бронзови). Това е най-големият
брой медали, завоювани от
представителите на една държава.
Впечатляващо е, че малка като
население страна успява да постигне
това, което далеч по-големи от нея
не съумяват до момента.
Професионалистите в
управлението на просрочени
вземания си поставят високи,
често изглеждащи недостижими
цели и непрестанно вдигат
летвата нагоре. Постигането
им и постоянството в добрите
резултати са едни от крайъгълните
камъни в утвърждаването на
доверието към тях.
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Гордеем се с работата
си, защото се чувстваме
полезни и съпричастни
към важна мисия –
връщаме обратно в
икономиката оборотен
капитал и съдействаме
на клиентите с
непогасени
задължения да ги
изплатят по-лесно
и отново да бъдат
платежоспособни.
Петър Орманов,
финансов директор, АСВ
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АСВ
е дългогодишен
партньор на
SOS Детски селища
България
Организираме
благотворителни
каузи и участваме
в благотворителни
маратони

АСВ са наши
приятели, които
ни подкрепят
непрекъснато

Даряваме
за социални каузи

Валерия Георгиева,
Национален изп. директор,
SOS Детски селища
България
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Парапланеризмът е израз на
дългогодишното въжделение на
човека да е свободен, да лети и да
може да погледне света от високо.
Летенето с парапланер изисква
смелост, решителност и усилия,
развити способности и умения,
добро управление и контрол над
крилото. Веднъж придобити тези
качества и умения, резултатите в
парапланеризма идват бързо.
Бизнесът с управлението на
необслужвани вземания изисква
сходен на парапланеризма подход
и набор от умения и способности.
Знаем го от опит.
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„Успехът изисква
доверие“, а доверието
се гради с грижа
и постоянство,
придържайки се към ясни
и прозрачни правила и
политики. Ние от АСВ
знаем колко е важно да
намерим баланс между
правата и интересите
на всички участници в
един процес по събиране
на необслужвани
кредити, спазвайки
регулаторните
изисквания и високи
етични и морални норми и
се стремим към това.
Йоанна Кръстева,
главен юрисконсулт и ръководител
на отдел „Правен“, АСВ
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•ПРИ
ЛO
ЖЕ
НИЯ•
52
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ЕС

ЮИЕ

България

Румъния

Кипър

Гърция

50%

•ДЯЛ НА
НЕOБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЕС
И ЮИЕ•

40

30

20

10

0
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Източник: Central Banks data; the World bank; EBA Risk Dashboard
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�1025
2016 г.

�832

2017 г.

�750

2018 г.

•ОБЕМ НА
НЕOБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЕС•
в млрд.

Източник: Central Banks data; the World bank; EBA Risk
Dashboard
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Гърция

България

в млрд.

в млрд.

�5.1

2016 г.

�105.8
2016 г.

�4.2

�95.7

2017 г.

2017 г.

•ОБЕМ НА
НЕОБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЮИЕ•

�3.5

2018 г.

�81.5

2018 г.

Кипър

Румъния

в млрд.

в млрд.

�24.2
2016 г.

�20.9

�6.2

2017 г.

2016 г.

�4.1

2017 г.

�3.4

�10.3

2018 г.

2018 г.

Източник: Central Banks data; The European Banking Federation; EBA Risk dashboard
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�974

2018 г.

•НОМИНАЛ
на продадените
НЕОБСЛУЖВАНИ
вземания
В БЪЛГАРИЯ•
в млн.

�460

2016 г.

�233

�395
2017 г.

2015 г.

�81

2014 г.
Източник: По данни на АКАБГ,
чиито членове покриват 75% от пазара на необслужвани задължения
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Нетна печалба
в хил.

�4047

�4322

2018 г.

2016 г.

�1125
2014 г.

�554

�1795

2013 г.

ФиНАНСОВИ
РЕЗУЛТАТи
нá ACB

�3154

2017 г.

2015 г.

Приходи
в хил.

�13989

2018 г.

�9687
2016 г.

�3574
�2331

�10488

2014 г.

2013 г.

2017 г.

�5126
2015 г.

Активи

�60500

в хил.

�10771
�2166

2016 г.

�4008
2014 г.

2013 г.

�5936
2015 г.
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63

2018 г.

�31821

2017 г.

•ПАЗАРНА

ПOЗИЦиЯ
на ACB*

38%
31%

*по активи

14%

2016 г.
64

2017 г.
65

2018 г.

БУЛ. „ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ“

АВТОСАЛОН

ОФИС СГРАДА
„ЛАБИРИНТ“

АСВ

Контакти

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

ТЪРГОВСКИ
КОМПЛЕКС

София 1335,
бул. д-р Петър Дертлиев 25,
офис-сграда Лабиринт,
етаж 2
ТУНЕЛ
БУЛ. „ЦАРИЦА ЙОАННА“

02 483 5535
office@theagency.bg
theagency.bg

ЗАПАДЕН ПАРК
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/debt-collection-agency-jsc
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