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1. Бизнес модел 



Бизнес модел на KFP 

МСП 

Фирмени облигации Отпускане на кредит 

Главница + лихва 

ИНВЕСТИТОРИ 

Дял от печалбата 



Бизнес модел на KFP 

МСП 

Фирмени облигации Отпускане на кредит 

Главница + лихва 

ИНВЕСТИТОРИ 

Дял от печалбата 

 Много ниски оперативни разходи 

 Бизнес модел, основан на аутсорсинг 

 Уважение към парите - ние се грижим за всяко 1 евро 



2. Продукт и предложение 



Нашият продукт 

Бизнес Кредит 

 За юридически лица 

 Размер от 10.000 - 100.000 zł 

 За период от 3 до 24 месеца 

 Бързо решение – до 24 часа 

 Опростен договор и правила 

 Обезпечение: полица 



Продажбен канал: Външна мрежа 

През третото тримесечие на 

2018 г., поради подписването 

на нови брокерски договори, 

продължихме да разширяваме 

външната си търговска мрежа. 

В края на третото тримесечие 

на 2018 г. сме си сътрудничили 

с 12,710 кредитни брокери 

(активни около 4,000 кредитни 

брокери). Сравнявайки с 

миналата година, броят на 

хората в нашата търговска 

мрежа се е увеличи с почти 

283% 
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Основни кредитни брокери 



Стойност на молбите за кредит 

През третото тримесечие на 2018 г. получихме заявления за 

кредити в общ размер от 14,2 милиона евро. Това беше най-

доброто тримесечие по този показател. В сравнение с Q3 на 

2017 г., постигнахме ръст от почти 167%. 
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167 % ръст 

Стойност на молбите за кредит 



Стойност на отпуснати кредити 

През третото тримесечие на 

2018 г. постигнахме най-

добър тримесечен резултат 

за стойност на отпуснати 

кредити. Това беше най-

доброто тримесечие по този 

показател. В сравнение с 3-

то тримесечие на 2017 г., 

постигнахме ръст от почти 

150%.  

Сборът от продажбите от 

първите три тримесечни 

периода на 2018 г. е 

значително по-висок от 

продажбите през цялата 

2017 година. 



Структура на погашения по 

портфейла 

В края на третото 

тримесечие на 2018 г. 

структурата на застаряване 

на портфейла е стабилна. 

Имаме много високо ниво на 

погасяване поради големия 

брой новоотпуснати кредити. 

През третото тримесечие на 

2018 г. получихме рекордно 

изплатена сума от над 0,6 

милиона евро. В сравнение 

с Q3 на 2017 г., постигнахме 

ръст от почти 400%. 
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400% ръст 



Прогнози за разпределение на 

кредитния портфейл 

Текущи 

31-90 дни просрочие 

91-180 дни просрочие 

>180 дни просрочие 

Допълнителни такси 

Допълнителни такси 

Изпълнително производство 

70% 

10% 

10% 

10% 



Резюме 

Третото тримесечие на 2018 г. беше най-доброто във всички 

най-важни параметри на нашата дейност, т.е. стойността на 

погашенията по кредитите, стойността на получените 

заявления и обема на издадените заеми. Разширяването на 

външната търговска мрежа, ръстът на продажбите 

потвърждава привлекателността и уникалността на нашия 

продукт. 



3. За нас 

     (TV / МЕДИИ) 



Новини за нас 



Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A. address: Warszawa (00-683), Marszałkowska Street 83/33, KRS: 0000529534, 

NIP: 181168710. 


