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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Присъденият  рейтинг на ЗПАД 
Булстрад АД от Българска Агенция за 
Кредитен Рейтинг (БАКР) и Indian Credit 
Rating Agency (ICRA Limited) е мнение 
относно способността на компанията 
навременно да изплаща исковете.  Рейтинг 
на способността за изплащане на искове 
(РСИИ) е оценка на застрахователната 
компания стриктно да изпълнява 
задълженията си по отношение на 
възникнали искове.  

Съвместно присъдения от БАКР и 
ICRA Limited рейтинг на ЗПАД Булстрад 
АД е „А-“  с тренд: стабилен.  

Ключови фактори за присъждането 
на този рейтинг са описани по-долу. 

Основана през 1961 г, ЗПАД 
Булстрад АД е най-голямата 
общозастрахователна компания в България. 
ЗПАД Булстрад АД е част от  TBIH Group, 
развиваща дейността си в множество 
насоки в България. БАКР и ICRA Limited 
присъдиха този рейтинг, имайки предвид, 
че през последните години ЗПАД Булстрад 
АД е пазарен лидер на българския 
застрахователен пазар. ЗПАД Булстрад АД 
е диверсифицирала своите услуги и има 
силно присъствие  както в различните 
видове застраховки, така и в различните 
региони на страната. 

Този рейтинг отразява и 
благоприятната перспектива за 
разрастващия се български застрахователен 
пазар. Въпреки ,че има 20 
общозастрахователни компании в 
България, четири от тях: ЗПАД Булстрад 
АД, ДЗИ АД, ЗПАД АЛИАНЦ и БУЛИНС 

АД, притежават над 60 % от застрахователния 
пазар. Тежестта на автомобилните застраховки 
в структурата на застрахователния портфейл 
на основните участници на Българския 
застрахователен пазар за 2003 г. е около 60%. 
Ръстът на застрахователния пазар се обуславя 
от  нарасналия интерес на населението към 
застрахователните продукти и услуги. 
Наблюдава се увеличение на 
застрахователните премии, особено по 
застраховка “Гражданска отговорност”. 
Увеличението на лимитите на покритие по 
този вид застраховка през изминалите няколко 
години е ключов движещ елемент за 
повишаване нивата на застрахователните 
премии. Освен това с ускоряването на 
икономическия растеж, се създава търсене на 
продукти от по-висока ценова категория, 
например по-скъпи автомобили, което води и 
до растеж на “Каско” премиите. 

Както бе посочено по-горе, през 
последните години ЗПАД Булстрад е лидер на 
българския общозастрахователен пазар. 
Наблюдава се значителен растеж на брутните 
премии през последните 4-5 години /с 
изключение на 2003 г., когато има остър спад 
на застраховката „Зелена карта”/. Въпреки 
този ръст до 2003г., нивата на нетния премиен 
приход остават сравнително постоянни, заради 
значителен спад в нивата на самозадържане. 
Нетният премиен приход се увеличава с над 
60% през периода януари – юни 2004 г., 
поради увеличеното ниво на самозадържане. 

Компанията успява да въведе по-голям 
контрол над каналите за дистрибуция и  
обвързване на комисионните не само с  нивото 
на събираните премии, a също така и с 
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качеството им. Тези мерки довеждат до над 
20% спад в коефициента на нетните квоти 
на щетимост за последните четири години.  

Въпреки подобрението на нетните 
квоти на щетимост, смесеният коефициент 
за компанията, който отразява нейната 
доходност от застраховки, остава 
постоянен през последните няколко 
години. Структурата на разходите на 
компанията  през периода 2000-2004 
година показва увеличение на разходните и 
комисионните коефициенти, което 
обезсилва подобрението в стойностите на 
коефициентите на  квотите на щетимост. 

Значителното нарастване на 
разходните коефициенти се дължи на 
покачване на разходите, свързано с 
увеличението на брутния премиен приход, 
докато нетните премиини приходи са 
останали непроменени поради намалението 
в нивата на самозадържане.  

За първите 6 месеца на 2004 г. 
много ясно изразено е постигнатото 
намаляване на постоянните разходи. От 
друга страна растежът на нетния премиен 
приход, следствие от растежа на брутния 
премиен приход и растежа на нивата на 
самозадържане е осигурил по-добро 
покриване на постоянните разходи, което 
води до подобрение на стойностите на 
смесеният коефициент. 

Въпреки повишението в нивата на 
самозадържане през 2004г. на 54%, ЗПАД 
Булстрад АД продължава да разчита в 
значителна степен. на 
презастраховане.Трябва да се обърне 
внимание, че въпреки промените в квотите 
на щетимост, съществува постоянен спад в 
нивата на презастрахователните 
комисионни. 

Инвестиционния портфейл на 
компанията съдържат значително 
количество ликвидни инструменти 
/парични средства и ликвидни инвестиции/, 
както и нарастващ процент на 

инвестициите в свързани предприятия. 
Имайки предвид значителната експозиция към 
ДЦК и банковия сектор, кредитният риск на 
инвестиционният портфейл на ЗПАД Булстрад 
АД е от нисък порядък. Пазарният риск също 
е от нисък порядък, имайки предвид 
краткосрочността и малкият обем 
корпоративни ценни книги. От това може да 
се заключи, че качеството на инвестиционния 
портфейл е с доста добър порядък. Значителен 
дял от портфейла е концентриран в ценни 
книги с малка доходност, което влошава 
инвестиционната доходност – една тенденция, 
която вероятно ще продължи.  

Рентабилността на Булстрад през 
последните пет години, измерена чрез 
възвращаемостта на собствения капитал, е на 
доста ниско равнище. Въпреки че 
комбинираният коефициент, който е мярка за 
рентабилността от застрахователната дейност, 
е задоволителен през последните няколко 
години, ниската рентабилност се дължи на 
ниските приходи от инвестиционния портфейл 
и високите данъци, платени от дружеството. 

ЗПАД Булстрад държи своята 
платежоспособност над законовите 
изисквания. Понастоящем изискванията за 
платежоспособност на дружеството са 
приблизително 10 млн. лева, срещу което то 
има резерви над 20 млн.лева. Благоприятната 
платежоспособност се дължи на факта, че 
въпреки нарастването на брутната премийна 
база, ниското ниво на самозадържане и 
намаляваща нетна квота на щетимост имат за 
резултат ниски нива на нетните премии и 
нетните искове. Въпреки бавното нарастване 
на нетно ниво, има значително нарастване на 
финансовия ливъридж на дружеството. 
Коригираният с вземания от презастраховане 
на неизплатени искове, финансов ливеридж е 
99%  ( за 2004 год.), което е ниска стойност. 
Въпреки че оперативният ливъридж е нисък в 
миналото, анализаторите са на мнение, че по-
нататъшно нарастване на равнищата на нетния 
премиен приход посредством нарастване на 
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нивата на самозадържане, би увеличило 
още повече финансовите рискове. Освен 
това, анализаторите очакват капиталовите 
изисквания към ЗПАД Булстрад  да 
нараснат, както за финансиране на растежа, 
така и за увеличаване на равнищата на 
самозадържане, за да се намали 
зависимостта от презастраховането, а също 
и за съобразяване с нормите за 
платежоспособността, които може да бъдат 
изменени след приемането на България в 
ЕС. 

Коефициентът на ликвидност на 
дружеството спада прогресивно през 
последните няколко години. При прочит на 
отчета за паричния поток, се забелязва и 
намаляване размера на инвестиционния 
портфейл през 2003 г., което до голяма 
степен се дължи на по-големите 
изисквания за оборотен капитал, резултат 
от намаляване на депозитите на 
презастрахователите 

Ликвидността на дружеството се 
влошава в периода 2002-2003г., въпреки че 
силното вътрешно генериране през 2004 би 
трябвало да се отрази позитивно. По наше 
мнение това е предизвикано от 
необходимостта да се уреждат искове на 
брутна база при бързо растяща оперативна 
дейност,  като в същото време приходите 
от презастраховки изостават. Освен това, 
оперативната ликвидност би могла също да 
бъде засегната от необходимостта да се 
предоставя допълнително финансиране на 
групата /свързаните дружества/. 

През последните години ЗПАД 
Булстрад се наложи като лидер в областта 
на общото застраховане в България 
въпреки нарастващата конкуренция в 
резултат на стъпването на чужди 
дружества на пазара. Възможността на 
ЗПАД Булстрад  да изгради тази позиция се 
подпомага от познаването на българския 
пазар от страна на дружеството, от 
високото качество на човешките ресурси в 

дружеството и от неговите налични 
информационни технологии. 

 
Обобщено финансово състояние 
 
    2004 - 6 

мес
2003 2002 2001 2000

Печалба от 
застрахователна 
дейност

2401 -67 -720 707 -819

Печалба преди 
данъци

4769 2999 261 3865 3439

Данъци 2511 2450 3278 3146 2878
Печалба след 
данъци

2258 549 -3017 719 561

Смесен 
коефициент

91% 100% 102% 98% 102%

Инвестиционна 
доходност

3% 5% 3% 2% 4%

Оперативен 
ливъридж

104% 139% 213% 162% 151%

Финансов 
ливъридж

313% 312% 321% 231% 199%

Коригиран 
финансов 
ливъридж

99% 85% 111% 83% 78%

Коефициент на 
ликвидност

  22% 43% 58% 72%

Възвращаемост на 
собствения 
капитал 

18% 2% -14% 3% 3%

Възвращаемост на 
акционерния 
капитал

32% 4% -22% 8% 6%

Данъци / нетни 
премии

8% 8% 7% 8% 8%

 


