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Ние финансираме 

твоите планове!  



Fast Finance IFN S.A. е 

акционерно дружество, 

което работи като 

небанкова финансова 

институция (НФИ) и 

оперира под 

наблюдението и 

регулациите на 

Румънска национална 

банка (РНБ) 

 

Гордеем се с факта, че 

заради нашата 

решителност, 

иновативност и гъвкавост 

успяваме да предложим 

ефикасни персонализирани 

решения на специфичните 

нужди на нашите клиенти, 

физически и юридически 

лица. 

Кои 
сме 
ние? 



 

“За да помогнем на 

нашите клиенти да се 

справят с техните 

финансови затруднения и 

кредитни нужди по най-

добрия начин, следваме 3 

правила: 

Бързо 

Лесно 

Ненатрапчиво!” 

 

Нашата 
мисия 



69% 

31% 

Структура на собствен капитал  

Individuals Legal Entities

Информация за компанията:  

Брой акционери: 3 

Акционерен капитал: 5.340.000,00 леи 



Нашите продукти:  

• НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ| за физически лица| вече не са част от нашето 

портфолио, само за случаи на предоговорени кредити, отдадени през 2019 

година. 

• ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ| за физически лица 

• ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ| за физически лица| отдадени само срещу 

обезпечение с недвижимо имущество (ипотека от първи ранг на къщи, 

промишлени сгради или земеделски площи) 

• БИЗНЕС КРЕДИТИ| за малки и средни предприятия| – отдадени само 

срещу обезпечение с недвижимо имущество (ипотека от първи ранг на къщи, 

промишлени сгради или земеделски площи), движимо имущество 

(автомобил, индустриално оборудване) или друг вид обезпечение (запис на 

заповед, договор за поръчителство) 



Типове клиенти | Сравнителна статистика: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

100.00% 

72.32% 74.36% 

64.98% 

28.92% 

15.15% 

0.00% 

27.68% 25.64% 

35.02% 

71.08% 

84.85% 

Individuals Companies



Клиентска и продуктова стратегия 

 Поради рестриктивни регулации, касаещи кредитирането на 
физически лица, в края на 2018 година FAST FINANCE реши да премахне 
необезпечените кредити към физически лица от портфолиото си, както и да 
ограничи броя на ипотечни кредити към физически лица.  
 От 2019 насам компанията предлага кредити само на юридически 
лица и кредити на физически лица с цел инвестиция. Като изключение, 
продължихме да отдаваме кредити на физически лица, в случай на вътрешно 
реструктуриране и рефинансиране.  
 Кредитите на FAST FINANCES за компании или за 

инвестиционни цели са надежден избор, алтернатива на банково 

финансиране, благодарение на бързия процес по разглеждане на 

кандидатурата, гъвкавостта и състоятелността, показани от бизнес 

проекта, различните разплащателни опции и приеманите типове 

обезпечение (недвижимо имущество или залог, записи на заповед, 

чекове, и тн). 



 2019 беше период на приспособяване към новия бизнес модел, 

разработен в края на 2018. Оперативните показатели бяха повлияни от 

голямата промяна. Обемът на нови отдадени кредити е само 82% в 

сравнение с обема от миналата година. Постъпленията през 2019 година 

представляват 98.5% от прихода за 2018.  Цялостно резултатите бяха 

позитивни – 116% през 2019 в сравнение с 2018, защото през 2019 

фирмените активи бяха увеличени с недвижимо имущество на стойност, 

възлизаща над 650 000 евро. 

  2018 2019 

Отдадени кредити 1.759.153 EUR 1.438.330 EUR 

Кредитен баланс към 31.12 2.711.262 EUR 1.938.707 EUR 

Непогасени задължения 4.566.930 EUR 5.170.859 EUR 

Оборот 2.564.355 EUR 2.329.732 EUR 

Придобити активи* 0 EUR 666.367 EUR 

*Придобити активи чрез принудително изпълнение от длъжници 

Сравнение 2018 vs 2019 

 Консолидацията от 2019 година дава резултати в 2020. В първата 

половина на годината са отдадени нови кредити на стойност от 1 105 750 

евро, което е 75% от всички разрешени кредити през 2018 година.  

Динамика на 2020 



Отношения с iuvo| 31.12.2019 

Портфолио 
статистика: 

• 73 обявени кредита на платформата 

• 0 активирани buyback гаранции 

• По-малко от 15% от нашето 
портфолио е обявено на платформата 
– по този начин има по-нисък риск за 
инвеститорите и за платформата 

• Над 11% средна лихва за 
инвеститорите 



SARS COV 2- COVID 19 – ВЛИЯНИЕ  

• 1,59% от цялостното ни портфолио беше 
повлияно (случаи, изискващи отлагане 
или отстъпки).  

• Само 3 случая, засегнати от GEO 37 
(Правителствена наредба, позволяваща 
отлагането на вноските до 31.12.2020). 

Влияние 
върху 

портфолиото 
ни: 

 

• Само 3 активирани buyback гаранции, 
което представлява < 3,5% от цялостното 
ни портфолио в платформата. 

• 0 случая активирани по GEO 37. 

Влияние 
върху 

портфолиото 
ни, качено в 

iuvo: 



  

“Всички тези мерки и 

действия са с намерение 

посрещане на очакванията на 

акционерите за постигането 

на поставените цели за 

печалба, докато спазваме 

благоразумните изисквания 

по отношения на резервите, 

парите и адекватността на 

риска чрез по-разнообразна 

експозиция от различни 

видове продукти и клиенти, 

предназначени да доведат до 

интегриран здравословен 

растеж на стойността на 

компанията.“ 

Adrian Cocora, CEO 

 

 

• Висококачествени операции, 

автоматизирани процеси и 

интеграция с други системи 

• Продуктово портфолио и 

мениджмънт 

• Диверсифициране на кредитните 

продукти 

• Диверсификация на 

маркетингови методи и методи 

за набиране на клиенти 

• Привличане на нови клиенти 

• Увеличаване на финансирането 

на компанията 

Краткосрочни и средносрочни цели 



Контакти: 

 

FAST FINANCE IFN S.A. 

 
Адрес: Bucharest, 44-46 Lainici St., 4th floor;  

Пощенски код: 012252; 

Тел/Факс: +4021 22 44 235; +4021 9398; 

 
J40/14948/2013 ; CUI: 32548576; 

NBR General Register: RG-PJR-41-110286/2014; 

ANSPDC Register: 33408/2014 (Data Protection Authority) 

 

www.fast-finance.ro 


