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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.  

„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.  

Характеристики на българския 
общозастрахователен пазар през наблюдавания 
период (06.2012-06.2013г.): 

 Запазване на тенденцията на спад в 
реализирания брутен премиен приход (БПП) по 
директно застраховане през 2012г. (1.9% годишен 

спад), докато през първото полугодие на 2013г. се 
наблюдава лек ръст на годишна база (1.7%). 

 Потенциалът за растеж на застрахователния 
пазар остава висок - продължават да намаляват 
нивата на застрахователно проникване и 
застрахователна плътност. 

 Подобряват се финасовите резултати на 
общозастрахователните дружества. Секторът 
приключва 2012г. с положителен резултат от 
застрахователна дейност (8 851 хил.лв.), при загуба 
за предходната година (-3 082 хил.лв.). През 
първото полугодие на 2013г. застрахователната 
печалба е с 13.4% по-голяма спрямо съответния 
период на предходната година. Нетният финансов 
резултат също се подобрява както през 2012г., така 
и към 06.2013г. на годишна база. 

 Прекъсва тенденцията на понижаване на 
пазарния дял на водещите компании: те подобряват 
позициите си и към края на 2012г. заемат 66.3% от 
пазара на общо застраховане (65.9% година по-
рано), а към средата на 2013г. – 68.7% (67.5% към 
06.2012г.). 

 Автомобилните застраховки продължават да 
доминират общозастрахователния пазар. През 
2012г. делът им слабо намалява до 70.9% (при 
72.2% за 2011г.), докато през първите шест месеца 
на 2013г. е налице отново леко нарастване (до 
71.6%, 70.6% година по-рано). 

През 2013г. акционерният капитал на  ЗАД 
„Алианц България” АД е нараснал от 18 030 хил.лв. 
на 36 217 хил.лв. Увеличението е обусловено от 
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необходимостта да бъдат покрити капиталовите 
изисквания, поставени от компанията–майка. 
Мажоритарен акционер в компанията продължава 
да бъде „Алианц България Холдинг. Ръководството 
на дружеството продължава да управлява 
компанията в съответствие с разписаната стратегия. 
Политиката на компанията продължава да е 
насочена към запазване на пазарния дял на 
компанията, поддържането на балансиран 
продуктов и клиентски портфейл, поддържане на 
много добра рентабилност и постоянен контрол на 
разходите. Дружеството продължава да прилага 
стриктна политика по отношение на поеманите 
рискове, базирана на Груповата рискова политика 
на Алианц SE. 

През периода 6.2012-6.201г. пазарният дял на 
компанията намалява до 8.7% (10.2% към юни 
2012г.). В най-голяма степен понижението на БПП на 
компанията през 2012г. се дължи на свития приход 
от записани премии при „Пожар и природни 
бедствия”. При водещата за дружеството 
застраховка – „Сухопътни превозни средства, без 
релсови превозни средства” – е налице леко 
понижение в БПП по директно застраховане (0.2%) 
при спад от 6.7% за коригирания сектор, което води 
до увеличение на пазарния дял. През 
шестмесечието на 2013г. БПП по по-голямата част 
от застраховките отчита понижение спрямо същия 
период на предходната година. Като цяло 
структурата на портфейла на ЗАД „Алианц 
България” не търпи съществени изменения. 
Дружеството продължава да поддържа значително 
по-нисък дял на застраховка „ГО за МПС“ спрямо 
средния за конкурентите, докато при „Автокаско“ са 
налице по-високи нива. Рейтингованата компания 
продължава да отчита и значително по-голям дял на 
имуществените застраховки в сравнение с 
останалите водещи застрахователи. През 2012г. и 
брутните, и нетните квоти на щетимост на ЗАД 
„Алианц България”, отчитат повишение спрямо 
2011г. През първото полугодие на 2013г. обаче, се 
наблюдава спад на показателя, което предопределя 
благоприятна позиция на компанията в сравнителен 
план. През 2012г. нетният аквизационен коефициент 
отчита повишение, но към шестмесечието на 2013г. 
е налице подобрение, като стойността му е по-ниска 
от средната за водещите компании. Разходния 
коефициент отчита лек ръст, но остава значително 
по-нисък спрямо средния за конкурентната група. В 
сравнителен план ЗАД „Алианц България” заема 
благоприятна позиция по стойност на комбинирания 
разходен коефициент както през 2012г., така и към 
полугодието на 2013г., като средно за конкурентната 
група анализираният показател отчита загуба от 
застрахователна дейност.  

В периода на актуализация не са предприети 
значими промени в презастрахователната политика. 
В съответствие с изискванията на Allianz Group, ЗАД 
“Алианц България” продължава да сключва 
договори с презастрахователи с кредитен рейтинг 
минимум А (по скалата на S&P).  

В периода 06.2012-06.2013г. размерът на 
общия инвестиционен портфейл на ЗАД ''Алианц 
България'' нараства с 21.5% при средно намаление 
в обема на портфейлите на останалите компании в 
общозастрахователния сектор с 4.1%. Структурата 
му е променена, като делът на високоликвидните 
активи се повишава, основно по линия на 
нарастването на вложенията в ДЦК. Въпреки това 
общият дял на ДЦК и на банковите депозити в 
портфейла остава по-нисък от средния за 
останалите дружества от сектора. Налице е и 
повишение на дела на дяловите ценни книжа по 
линия на увеличените инвестиции във взаимни 
фондове. Размерът на инвестициите в имоти не се 
изменя съществено, а този на вложенията в  
дъщерни дружества се запазва непроменен, което 
води до понижение на дяловете им поради 
увеличението на общия портфейл. Следва да се 
отбележи, че делът на инвестиционните имоти, 
въпреки понижението му, остава значително по-
висок от средния за останалите компании от 
сектора. Спад в относителния дял е налице и при 
корпоративните облигации, като към 6.2013г. те 
заемат незначителна част от портфейла. 
Постигнатата доходност1 на инвестиционния 
портфейл през периода на актуализация е по-ниска 
от средната за останалите дружества от сектора. 
Инвестиционните приходи са слабо зависими от 
преоценка на ценни книжа, което представлява 
положителен фактор от рейтингова гледна точка, 
предвид по-ниската им волатилност.  В по-голямата 
си част те са формирани от лихвени и купонни 
плащания и наеми от инвестиционни имоти.  

През 2012г. ЗАД „Алианц България” отчита спад 
от 4.8% в брутните записани премии при среден 
спад за останалите компании от сектора от 1.6%. 
Налице е ръст в нетния спечелен приход  от 6.0%. 
Печалбата от застрахователна дейност и 
финансовият резултат са по-ниски в сравнение с 
предходната година. Компанията е с много по-добра 
ликвидност от средната за водещите 
застрахователи. Възвръщаемостта на собствения 
капитал е много по-висока от средната за 
референтната група.  

През първото шестмесечие на 2013г. 
компанията отчита на годишна база спад от 13.7% в 
брутния премиен приход (при намаление от 3.8% за 
коригирания сектор). При нетния спечелен приход 

                                                           
1 Изчислена по метода ТТМ. 
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понижението е едва 1.3%. Наблюдава се силен ръст 
в резултата от застрахователна дейност и в нетния 
финансов резултат. 

През периода  на наблюдение границата на 
платежоспособност се понижава, а собствените 
средства на дружеството, намалени с 
нематериалните активи рязко нарастват, поради 
което коефициентът на покритие  продължава да се 
увеличава. ЗАД „Алианц България” продължава да 
отчита по-ниски стойности на ливъридж спрямо 
средните стойности за останалите водещи 
застрахователни компании. В сравнителен план 
рейтингованото дружество продължава да поддържа 
много по-благоприятни стойности на коефициента 
на ликвидност на техническите резерви, и 
коефициента на ликвидност на резерва за 
предстоящи плащания спрямо средните както за 
останалите водещи застрахователни компании, така 
и  за сектора като цяло. 

В периода на актуализация ЗАД „Алианц 
България” запазва стабилното си финансово 
състояние, като реализира положителен 
резултат и от инвестиционна, и от 
застрахователна дейност. И двата портфейла 
(застрахователен и инвестиционен) са по-
добре диверсифицирани в сравнение с тези на 
останалите водещи компании от сектора. 

Показателите за застрахователна дейност 
заемат по-благоприятни стойности от тези 
на преките конкуренти. Предприетото през 
2013г. увеличение на акционерния капитал още 
повече подобрява фактическата 
платежоспособност на дружеството. ЗАД 
„Алианц България” продължава да се 
характеризира с много по-висока ликвидност 
от останалите общозастрахователни 
дружества. Отрицателно влияние върху 
присъдения рейтинг на компанията би могло 
да окаже продължаващото намаление на БПП и 
отстъпване на пазарен дял. Известно 
увеличение във финансовия и оперативния 
ливъридж би се отразило положително върху 
рейтинга. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Основни финансови показатели: 

Показател 6.2013 6.2012 2012 2011 2010 

Брутен Премиен Приход  58 680 68 002 135 282  142 041 141 687 

Изменение на годишна база -13.7% -4.0% -4.8% 0.2% 0.0% 

Нетен спечелен приход 47 569 48 173 95 332  101 467 97 195 

Изменение на годишна база -1.3% -4.1% -6.0% 4.4% -9.1% 

Резултат от застрахователна дейност 5 581 -1 544 5 859  6 811 5 946 

Изменение на годишна база n.a. n.a. -14.0% 14.6% -25.8% 

Нетна печалба 6 892 1 137 9 898  11 987 11 168 

Изменение на годишна база 506.2% -85.9% -17.4% 7.3% 1.4% 

Брутни квоти на щетимост 43.1% 68.9% 55.7% 42.9% 44.6% 

Нетни квоти на щетимост 50.8% 65.8% 56.5% 49.9% 53.6% 

Комбиниран разходен коефициент 88.3% 103.2% 93.9% 92.7% 93.9% 

Оперативен ливъридж n.a. n.a. 162% 96.0% 175.0% 

Финансов ливъридж n.a. n.a. 153% 170.0% 165.0% 

Коефициент на ликвидност 15.7% 6.1% 12% 3.2% 6.7% 

Възвръщаемост на собствения 
капитал 

25.8% 9.9% 18.9% 22.5% 21.3% 

 
 
 
 
 
 


