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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен 
рейтинг е единствената българска агенция, 
включена в списъка на Комисията за финансов 
надзор и нейните рейтинги се признават за 
целите на чл.75, ал.2 от Кодекса на 
застраховането наравно с международните 
агенции Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. До 
момента е присъдила кредитен рейтинг на 
почти всички водещи застрахователни 
компании. През 2004г. БАКР адаптира 
методологията за рейтинг на способност за 
изплащане на искове за застрахователни 
компании от ICRA (An associate of Moody’s 
Investors Service). 
БАКР запазва дългосрочен рейтинг на 
способността за изплащане на искове iА 
(перспектива: стабилна) и краткосрочен ia-
1 на ЗАД „Алианц България”. Използвана е 
официално приетата от БАКР методология 
за присъждане на кредитен рейтинг за 
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 Финансов 
Надзор, Национален Статистически Институт, 
база данни на БАКР, консултанти и други 
източници на публична информация.  

В наблюдавания период на българския 
общозастрахователен пазар се наблюдава 
стабилна тенденция към нарастване на 
годишния БПП -  20.8% за 2008г. Увеличение 
бележат и стойностите на застрахователна 
плътност и застрахователно проникване. 
Вследствие на проявленията на глобалната 
криза върху икономиката на България през 

полугодието на 2009г. БПП отбелязва слаб 
растеж от 0.39% на годишна база. 
Автомобилните застраховки продължават 
да играят водеща роля на пазара. Техният 
дял в общия БПП се увеличава до 70.1% към 
31.12.2008г. (65.7% през 2007г.). За първото 
полугодие на 2009г този дял е 69.8%. 
Високият интензитет на конкуренция 
обуславя чести промени в пазарните дялове 
на застрахователните компании, където с 
по-агресивното си и гъвкаво поведение по-
малките компании в бранша  успяват да 
отнемат от позициите на част от 
лидерите. Към края на 2008г. 68.4% от пазара 
в общозастрахователния сектор заемат 
шест водещи компании: ЗАД „Булстрад”, 
„ДЗИ-Общо застраховане”, ЗК ”Лев Инс” , ЗАД 
„Алианц България” АД , ЗАД „Армеец” АД и ЗД 
„Бул Инс”. В края на първото шестмесечие на 
2009 г. техният дял се повишава до 69,5%. 
Понастоящем застрахователният сектор 
функционира в условията на изостряща се 
глобална финансова и икономическа криза, 
които забавят ръста му и евентуално биха 
могли да предизвикат свиване на пазара на 
застрахователни услуги в краткосрочен план 
- като резултат, както от силно снижения 
брой покупки на жилища и автомобили, така и 
от общо намалена покупателна способност 
на потребителите. Друг очакван ефект е 
постигането на сравнително ниска 
доходност на инвестиционните портфейли, 
като следствие от нестабилността на 
финансовите пазари и инвестирането на 
техническите резерви в портфейли с нисък 
инвестиционен риск. БАКР определя риска 
от състоянието на сектора като умерен. 
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 През 2008г. възходящата тенденция в 
реализирания БПП на ЗАД „Алианц България” 
се запазва, като ръстът е около 11%. 
Нарастването е основно по линия на 
автомобилните застраховки и застраховки на 
„Плавателни съдове” и „Релсови превозни 
средства”. През първото шестмесечие на 
2009г. дружеството генерира брутен премиен 
приход в рамките на 71 млн.лв.- спад от ~ 18% 
на годишна база. Това е последица от 
политиката на компанията да застрахова 
предимно нови автомобили, чиито внос 
драстично спадна през 2009г., както и от 
прекратяването на договор с Параходство 
„БМФ”. Нетните квоти на щетимост на 
рейтингованото дружество се запазват на 
нивата от предходната година. Наблюдава се 
значителен спад на щетимостта по 
застраховки „ГО за водачите на МПС” и "Разни 
финансови загуби" и ръст при 
имуществените застраховки. Нетният 
аквизационен коефициент продължава да 
следва тенденция на намаление и регистрира 
стойности под средните за групата. 
Разходният коефициент се запазва на 
стабилни равнища и стойностите му са 
значително под средните за групата водещи 
компании. ЗАД „Алианц България” отчита 
значително по-ниски стойности на 
комбинирания разходен коефициент от 
средната за групата. През първото полугодие 
на 2009г., освен него само ЗД „Бул Инс” АД 
отчита печалба от основната си дейност, но 
значително по-ниска от тази на ЗАД „Алианц 
България”. БАКР запазва риска от 
оперативна ефективност на относително 
ниски равнища. 

ЗАД “Алианц България” продължава да 
използва презастрахователни договори с 
различни презастрахователи с висок 
кредитен рейтинг (минимален рейтинг А по 
скалата на S&P за краткосрочен бизнес и А+ 
за дългосрочен), за да контролира излагането 
на загуби вследствие от настъпването на 
застрахователно събитие. Не са налице 
съществени промени в програмата на 
дружеството. Цялостните нива на 
самозадържане на компанията през 2008г. 
леко нарастват и са в рамките на 76%.  

БАКР запазва оценката си за нивото на 
риск от презастрахователна дейност 
като относително нисък. 

Инвестиционният портфейл на 
дружеството е структуриран с относително 
ниско ниво на риск. Към края на 2008г. ЗАД 
''Алианц България'' постига нетни приходи от 

инвестиционна дейност в размер на ~601 
хил.лв., формирани предимно от купонни 
плащания по дългови ценни книжа. С оглед на 
промените, настъпили на пазара на 
инвестиционни инструменти, портфейлът е 
преструктуриран и към 30.06.2009г. 
значително е увеличен делът на банковите 
депозити. В следствие на отрицателни 
разлики от преоценка ниският дял на 
акциите намалява още повече. Делът на 
инвестиционните имоти се запазва стабилен 
за целия наблюдаван период. При 
управлението на инвестициите към края на 
разглеждания период е постигната 
положителна доходност от 1,1% в ситуация 
на икономическа криза и нестабилност на 
финансовите пазари.  

БАКР запазва оценката си за 
съществуващия риск от инвестиционна 
дейност като относително нисък. 

През периода на актуализация не се 
наблюдават промени в структурата на 
акционерния капитал на компанията. 
Мажоритарен акционер в компанията 
продължава да бъде „Алианц България 
Холдинг”. В дружеството продължава да се 
извършва усъвършенстване на системите за 
управление. Въведена е и система за контрол 
над жалбите на клиентите, позволяваща 
анализ и оценка на дейността на 
дружеството от гледната точка на 
клиентите. За анализ на клиентските 
предпочитания се използва система CRM 
(Customer Related Marketing), свързана с 
поддържаната клиентска база данни на 
компанията. БАКР запазва много добрата 
оценка на мениджмънта на ЗАД „Алианц 
България” 

През 2008г. дружеството отчита: темп 
на нарастване на брутния премиен приход, 
възлизащ на 10.6%; висок ръст в печалбата 
от застрахователна дейност; значителен 
спад в нетната печалба, обусловен от 
инвестиционната дейност на компанията; 
запазване на брутните и нетните квоти на 
щетимост на нивата от предходната 
година; нарастващи нива на оперативния и на 
финансовия ливъридж. 

През първото шестмесечие на 2009г. 
компанията отчита на годишна база: спад в 
брутния спечелен приход в рамките на 18%; 
спад от близо 32% в генерираната печалба 
от застрахователна дейност; ~37% спад в 
нетната печалба; ръст в нивата както на 
брутните, така и на нетните квоти на 
щетимост. 
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През анализирания период фактическата 
платежоспособност продължава значително 
да превишава границата на 
платежоспособност, което оценяваме 
положително. 
 
Основни финансови показатели: 

Показател 6.2009 6.2008 2008 2007 
Брутен Премиен Приход: 74373 90452 165031 149183 
% на нарастване (на год. 
база) -17.8% 15.4% 10.6% 5.9% 
Нетен Премиен Приход: 55328 64826 125161 108494 
Нетен Спечелен Приход: 55886 62193 124307 100150 
Нетна печалба 3955 6245 9070 15805 
Самозадържане 74% 72% 76% 73% 
Брутни квоти на 
щетимост 49% 32% 38% 38% 
Нетна квота на 
щетимост 60% 57% 57% 57% 
Разходен коефициент 18% 18% 16% 18% 
Комисионен коефициент 17% 18% 19% 21% 
Комбиниран коефициент 95% 93% 93% 96% 
Собствен капитал 48749 40045 43320 50142 
Нетни технически 
резерви 114324 110238 114618 97666 
Оперативен ливъридж   287% 200% 
Финансов ливъридж 235% 275% 265% 195% 
Коефициент на 
Ликвидност 4% 6% 3% 4% 
Възвръщаемост на 
собствен капитал 8% 16% 21% 32% 
Възвръщаемост на 
акционерен капитал 22% 35% 50% 88% 

 
Като цяло БАКР счита, че през 

разглеждания период ЗАД „Алианц 
България” продължава да демонстрира 
добро финансово състояние. 


