
 

 

 бул. Евлоги Георгиев 95 
София 1142 

тел. (+359 2) 9876363 
www.bcra-bg.com 

 

 

ЗАД „Алианц България” АД 

Делян Пехливанов, финансов анализатор  
d.pehlivanov@bcra-bg.com 

 

Весела Величкова, финансов анализатор 
v.velichkova@bcra-bg.com 

 

РСИИ 

Първоначален 
рейтинг      
9.2007 

Актуализация 
9.2008 

Актуализация 
9.2009 

Актуализация 
3.9.2010 

Актуализация 
28.9.2011 

Актуализация 
16.10.2012 

Дългосрочен рейтинг: iA iA iA iA iA+ iA+ 

Перспектива:   Стабилна Стабилна Положителна Стабилна Стабилна 

 

  

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг”  (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 
Европейския Парламент и на Съвета на Европа. 
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат 
в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари агенции, без териториални 
или други ограничения. Рейтинговата скала на 
БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s. 

„БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг” 
потвърждава дългосрочния рейтинг на 
способност за изплащане на искове на ЗАД 
„Алианц България” АД: iА+ (перспектива – 
стабилна). Използвана е официално приетата от 
БАКР методология за присъждане на рейтинг на 
способност за изплащане на искове на 
застрахователни дружества (http://www.bcra-
bg.com/files/method_6.pdf). 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 
информация от оценяваното застрахователно 
дружество, Комисия за Финансов Надзор, 
Национален Статистически Институт, база 
данни на БАКР, консултанти и други източници на 
публична информация.  

В периода на актуализация икономиката на 
България продължава да бъде под въздействието 
на ефектите от глобалната криза. Към полугодието 
на 2012г. е налице забавяне на ръста в БВП 
(реален) и трайна тенденция на нарастване на 
безработицата. Основни фактори, влияещи върху 
състоянието на пазара на застрахователни услуги 
остават свитото потребление на домакинствата и 
слабата икономическа активност. Към края на 2011г. 
тенденцията на спад в реализирания БПП се 
запазва, но темпът се забавя, като БПП по директно 

застраховане намалява с 1.7%1 спрямо 2010г. Към 

края на м. Юни 2012г. спадът се засилва и достига 
2.6% на годишна база. Въпреки спада в брутния 
премиен приход, вследствие на предприетите от 
общозастрахователните дружества мерки за 
оптимизиране на разходите и на цялостната 
дейност, към края на 2011г. е налице рязко 
подобряване на финансовите резултати. Секторът 
приключва годината с отрицателен финансов 
резултат от застрахователна дейност, но той е 
снижен до - 3 082 хил.лв.  (- 71 262 хил.лв. за 2010г.) 
и въпреки отчетения спад в инвестиционния доход 
от 14.5%, печалбата на общозастрахователните 
дружества достига 51 528 хил.лв. (при загуба от 
16 385 хил.лв. през 2010г.). Към края на полугодието 
на 2012г. нетният финансов резултат отбелязва 
нарастване от 29.2% на годишна база и е в размер 
на 29 320 хил.лв. Тенденцията на отстъпване на 
пазарен дял от водещите застрахователни компании 
продължава и през 2011г. Към края на годината се 
наблюдава лека промяна в пазарнaтa концентрация 
– 65.9%2 (67.1% през 2010г.) от пазара в 
общозастрахователния сектор заемат шест 
дружества. Към края на второто тримесечие на 
2012г. не са настъпили съществени изменения в 
общия пазарен дял на водещите компании в 
сравнение със същия период на предходната 
година. Автомобилните застраховки продължават да 
играят водеща роля на пазара на общо 
застраховане в България. В нормативната база не 
са настъпили съществени изменения. 

                                                           
1
 През м. Август 2011г. дружеството  "ГРАВЕ България Общо 

застраховане" ЕАД се преобразува чрез вливане в едноличния 
собственик на капитала му – „Грацер Векселзайтиге 
Ферзихерунг Акциенгезелшафт“. С цел постигане на сравнимост 
на данните, в сумата на БПП за 2010г.не са включени приходите 
на "ГРАВЕ България Общо застраховане" ЕАД. 
2 На база директно застраховане. 

http://www.bcra-bg.com/files/method_6.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/method_6.pdf
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През периода на актуализация не се наблюдават 
промени в структурата на акционерния капитал на 
ЗАД „Алианц България” АД. Мажоритарен акционер 
в компанията продължава да бъде „Алианц 
България Холдинг”. В състава на НС и УС на 
дружество не са настъпили промени. Управлението 
на дружеството се извършва в съответствие с 
разписана стратегия за развитие с ясно 
формулирани цели. Политиката на компанията е 
насочена към предлагане на разнообразни 
застрахователни продукти с цел балансирано 
развитие на застрахователния портфейл. 

През 2011г. пазарният дял на ЗАД „Алианц 
България” слабо намалява, но през първото 
шестмесечие на 2012г. дружеството подобрява 
пазарната си позиция на годишна база. В най-
голяма степен понижението на БПП по директно 
застраховане през 2011г. се дължи на свития приход 
от записани премии при „Пожар и природни 
бедствия”. Компанията, обаче, реализира съществен 
БПП по активно презастраховане в това 
направление и на база общ премиен приход по 
застраховката спадът възлиза едва на 1.9%. При 
водещата за дружеството застраховка – „Автокаско” 
– е налице ръст в БПП по директно застраховане 
при спад за коригирания сектор. Съществен 
нарастване се наблюдава и при другата 
автомобилна застраховка „ГО за МПС”. 
Подобряването на пазарната позиция през първото 
шестмесечие на 2012г. спрямо съответния период 
на предходната година се дължи изцяло на свития 
БПП общо за останалите компании в сектора (2.8%), 
след като ЗАД „Алианц България” запазва 
реализирания си приход на нивото към края на 
полугодието на 2011г. Най-съществената промяна в 
структурата на портфейла на ЗАД „Алианц 
България” през 2011г. е свързана с повишения дял 
на застраховка „ГО за МПС”. Увеличението на дела 
на другата автомобилна застраховка – „Автокаско” – 
е слабо, но тя запазва най-голяма тежест в 
портфейла на дружеството. Намалява делът на 
имущественото застраховане, главно по линия на 
„Пожар и природни бедствия”. Делът на основните 
бизнес направления през първото полугодие на 
2012г. се запазва почти непроменен на годишна 
база. През анализирания период благоприятната 
позиция на ЗАД „Алианц България” в сравнителен 
план по отношение структурата на портфейла се 
запазва.  

През 2011г. се запазва тенденцията на спад както 
в брутните, така и в нетните квоти на щетимост на 
ЗАД „Алианц България”. През първото полугодие на 
2012г. обаче се наблюдава значителен ръст на 
нетната квота на щетимост  по линия на настъпила 
голяма единична щета, което предопределя 
неблагоприятна позиция на компанията в 

сравнителен план. И през 2011г. дружеството 
поддържа ниски в сравнителен план нива на нетния 
аквизационен коефициент както спрямо водещите 
компании, така и спрямо сектора, но през първите 
шест месеца на 2012г. показателят нараства, като 
достигнатото ниво леко надвишава средното за 
конкурентната група. През 2011г. съществено 
нараства нивото на разходния коефициент, но през 
първото шестмесечие на 2012г. показателят 
отбелязва спад, като достигнатата стойност е 
значително по-благоприятна от средната за 
конкурентната група. 

През 2011г. комбинираният разходен коефициент 
се задържа на благоприятно ниво. За първото 
полугодие на 2012г., обаче, повишените щетимост и 
аквизационен коефициент рефлектират в ръст на 
комбинирания разходен коефициент и равнището му 
надхвърля 100%, което е индикатор за загуба от 
застрахователна дейност. 

В периода на актуализация рейтингованото 
дружество осигурява презастрахователно покритие 
за основните си видове застраховки, като не са 
предприети значими промени в 
презастрахователната политика. В съответствие с 
изискванията на Allianz Group, дружеството сключва 
договори с презастрахователи с кредитен рейтинг 
минимум А (по скалата на S&P).  

На годишна база през 2011г. размерът на 
портфейла от инвестиционните активи на ЗАД 
''Алианц България'' нараства изпреварващо  спрямо 
средния ръст на портфейлите на останалите 
компании в общозастрахователния сектор. Основна 
част от портфейла продължават да формират 
високоликвидните активи, като техният общ дял 
нараства и е близък до средния за сектора. 
Съществено увеличение е налице и при дяловите 
ценни книжа. Постигнатата доходност на 
инвестиционния портфейл е по-ниска от средната за 
останалите дружества от сектора. Инвестиционните 
приходи продължават да са слабо зависими от 
преоценка на ценни книжа. През първото полугодие 
на 2012г. размерът на инвестиционния портфейл на 
дружеството намалява незначително на годишна 
база. В сравнение с края на 2011г. са намалени 
относителните дялове на ДЦК и на банковите 
депозити, като общият им дял e значително по-
нисък от средния за останалите дружества от 
сектора. Налице е ново увеличение на размера на 
вложенията в колективни инвестиционни схеми. За 
първото полугодие на 2012г. нетният приход от 
инвестиционна дейност на ЗАД „Алианц България''  
нараства в сравнение със същия период на 
предходната година и доходността на портфейла  
заема стойност над средната за останалите 
компании от сектора.  
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През 2011г. ЗАД „Алианц България” отчита лек 
ръст в брутните записани премии при среден спад за 
останалите компании от сектора; ръст в нетния 
спечелен приход; значителен ръст в печалбата от 
застрахователна дейност при загуба за сектора като 
цяло; по-висок от предходната година нетен 
финансов резултат; по-висок от средния за 
останалите общозастрахователни дружества 
коефициент на ликвидност и по-добра 
възвръщаемост на собствения капитал. През 
първото шестмесечие на 2012г. компанията отчита 
на годишна база спад в брутния премиен приход; 
понижение в нетния спечелен приход; загуба от 
застрахователна дейност и съществен спад в нетния 
финансов резултат. През периода на наблюдение 
няма промяна в регистрирания и внесен капитал. 
Динамиката на собствения капитал изцяло се 
определя от текущия финансов резултат, поради 
което към края на полугодието е налице намаление 
в размера му. Както границата на 
платежоспособност, така и собствените средства на 
дружеството, намалени с нематериалните активи се 
запазват на стабилни равнища, а коефициентът на 
покритие  остава висок. През 2011г. оперативният 
ливъридж се увеличава поради ръста в нетния 

спечелен приход при запазване на размера на 
собствения капитал сравнително непроменен. 
Финансовият ливъридж остава на нивата от 
предходната година. ЗАД „Алианц България” 
продължава да отчита по-ниски стойности и на 
двата показателя спрямо средните стойности за 
останалите водещи застрахователни компании. 
През периода на наблюдение и коефициентът на 
ликвидност на техническите резерви, и 
коефициентът на ликвидност на резерва за 
предстоящи плащания нарастват в сравнение със 
същия период на предходната година. В 
сравнителен план рейтингованото дружество 
продължава да поддържа по-високи стойности и на 
двата показателя спрямо средните както за 
останалите водещи застрахователни компании, така 
и  за сектора като цяло. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Основни финансови показатели: 

Показател 6.2012 6.2011 2011 2010 2009 

Брутен Премиен Приход  68 002 70 809 142 041  141 687 141 757 

Изменение на годишна база -3.96% -0.20% 0.2% 0.00% -14.10% 

Нетен спечелен приход 48 173 50 243 101 467  97 195 106 946 

Изменение на годишна база -4.12% -2.70% 4.4% -9.10% -14.00% 

Резултат от застрахователна дейност -1 544 6 811 6 811  5 946 8 015 

Изменение на годишна база   40.00% 14.55% -25.80% -15.70% 

Нетна печалба 1 137 8 069 11 987  11 168 11 018 

Изменение на годишна база -85.91% 23.70% 7.33% 1.40% 21.50% 

Брутни квоти на щетимост 68.86% 42.00% 42.9% 44.60% 44.60% 

Нетни квоти на щетимост 65.79% 50.80% 49.9% 53.60% 57.40% 

Комбиниран разходен коефициент 103.21% 86.40% 92.7% 93.90% 92.50% 

Оперативен ливъридж     96% 175% 195% 

Финансов ливъридж   170% 165% 182% 

Коефициент на ликвидност 6.1% 3.2% 3.2% 6.70% 3.6% 

Възвръщаемост на собствения капитал 9.9% 24.4% 22.5% 21.3% 22.4% 

 
 
 
 


