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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) 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 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 
способност за изплащане на искове на ЗАД 
„Алианц България” АД  iA и краткосрочен 
рейтинг iА-1, като променя перспективата от 
„стабилна” на „положителна”. 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 изтеклия период икономиката на България 
продължава да бъде под въздействието на 
ефектите от глобалната криза. Основни фактори, 
оказващи влияние върху развитието на 
застрахователния сектор, са свитото потребление 
на домакинствата под натиска на нарастващата 
безработица и намаляването на  доходите, както и 
негативните очаквания за развитие на кризата. 
Спадът в продажбите на автомобили, намалението 
при покупките на лизинг и ограниченото 

кредитиране от страна на банките оказват негативно 
влияние върху търсенето на общозастрахователни 
продукти. През 2009г. се наблюдава спад на БПП по 
директно застраховане, който се задълбочава през 
шестте месеца на 2010г. В следствие на добрите 
резултати от инвестиционна дейност в края на 
2009г. компаниите от сектора отчитат положителен 
нетен финансов резултат в размер на 26 689 хил. 
лв. (-6 310 хил. лв. в предходната година), а през 
полугодието на 2010г. се увеличава и достига 15 267 
хил.лв. (8 849 хил.лв. за същия период на 2009г.). 
Основна причина за това е започналото 
възстановяване на финансовите пазари. Към края 
на периода не се наблюдава значима промяна в 
пазарнaтa концентрация - 68.6% от пазара заемат 
шест водещи компании. Автомобилните застраховки 
продължават да играят водеща роля в сектора с дял 
70.9%. БАКР оценява риска от състоянието на 
сектора като относително висок. 

През периода на актуализация не се наблюдават 
промени в акционернaта структура 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. Дейността на компанията се извършва в 
съответствие с разписани и приети стратегия за 
развитие и бизнесплан с ясно формулирани цели. 
БАКР счита риска, произтичащ от 
акционерната структура и управлението на 
ЗАД „Алианц България” за нисък. 
През 2009г. БПП по общо застраховане, реализиран 
от ЗАД „Алианц България”, бележи изпреварващ 
спад в брутния реализиран приход (14.1%) при 
свиване на пазара с ~ 5%. Най-голямо е 
намалението в БПП по застраховка "Автокаско". 
Спад се наблюдава и при застраховки „Плавателни 
съдове”,„ГО за МПС” и „Разни финансови загуби”. 
БПП по останалите направления като цяло се 
запазва на нивата от 2008г. През шестмесечието на 

mailto:elena.touyova@bcra-bg.com�
http://www.bcra-bg.com/files/method_6.pdf�


 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
ЗАД „Алианц България” АД 
iА (перспектива: положителна) 
Септември 2010г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

 2 

2010г. БПП по директно общо застраховане, 
реализиран от ЗАД „Алианц България” намалява с 
едва 0.87% при среден спад за пазара 5.67%, в 
следствие на което пазарният дял на 
рейтингованото дружество нараства. Делът на 
автомобилния бизнес в застрахователния портфейл 
на компанията се запазва водещ - 50.69% към 
12.2009г. (50.59% към 12.2008г.) и 42.53% към 
06.2010г. Към 06.2010г. портфейлът на дружеството 
продължава да бъде по-добре диверсифициран в 
сравнение с портфейлите на компаниите от 
конкурентната група, като общият дял на водещите 
бизнес-направления е значително по-нисък от този 
на останалите водещи дружества.  

В сравнителен план през 2009г. квотите на 
щетимост, постигнати от ЗАД „Алианц България”, 
леко превишават средните за конкурентната група. 
Нетните квоти на щетимост се запазват на нивата 
от предходната година. В края на първото 
шестмесечие на 2010г. квотите на щетимост 
намаляват с 4 проценти пункта и са под средните за 
другите водещи застрахователни компании. В края 
на 2009г. разходният коефициент се запазва на 
равнищата от предходната година, а през първото 
полугодие на 2010г. намалява с 3 п.п. В края на 
2009г. стойността на комбинирания разходен 
коефициент за ЗАД „Алианц България” остава 
непроменена спрямо предходната година, а през 
първото шестмесечие на 2010г. отбелязва спад от 
4.2 п.п. на годишна база. БАКР запазва риска от 
оперативна ефективност на дружеството на 
относително ниски равнища. 

В периода на актуализация (06.2009г.- 06.2010г.)  
не са настъпили значими промени в 
презастрахователната политика. При определяне 
на презастрахователната си политика ЗАД “Алианц 
България” действа в съответствие с критериите на 
КФН и международно приетите стандарти, както и 
съгласно принципите и правилата за осигуряване на 
качествена презастрахователна програма и 
надеждно пласиране на презастрахователните 
договори, определени от Allianz Group. БАКР 
запазва оценката си за нивото на риск от 
презастрахователна дейност като 
относително нисък. 
През разглеждания период размерът на 
инвестиционния портфейл на ЗАД ''Алианц 
България'' намалява с 14.3% (при среден ръст за 
останалите дружества от сектор “Общо 
застраховане” 12.8%). Структурата на портфейла 
търпи значителни изменения. Вследствие на 
намаляването на инвестициите в банкови депозити 
с 61.0%, техният дял в портфейла спада до 16.2% 
(35.6% към края на първото полугодие на 2009г.). 
Инвестициите в ДЦК се увеличават с 28.1% и в 

средата на 2010г. заемат 36.6% от инвестиционните 
активи на дружеството (24.4% в началото на 
периода.). Общата стойност на инвестициите в 
банкови депозити и ДЦК намалява с 24.7% и 
относителният им дял спада до 52.8% (60.1% в 
началото на разглеждания период). В стойността на 
останалите инвестиционни активи не са настъпили 
значителни изменения. Инвестиционните приходи 
продължават да са слабо зависими от преоценка на 
ценни книжа и в по-голямата си част са формирани 
от лихвени и купонни плащания и наеми от 
инвестиционни имоти. Портфейлът е формиран 
съобразно изискванията за диверсификация на 
активите за покритие на техническите резерви, 
определени в КЗ, структуриран е с относително 
ниско ниво на риск и при управлението му към края 
на периода е реализирана положителна доходност,  
доближаваща се до средната стойност на 
постигнатата доходност от останалите компании от 
сектор ‘’Общо застраховане’’. БАКР запазва 
оценката си за съществуващия риск от 
инвестиционна дейност като относително 
нисък. 
През 2009г. ЗАД „Алианц България” отчита спад в 
реализирания БПП от 14.1%, докато пазарът като 
цяло се свива с ~5%. Нетният спечелен приход 
следва сходна динамика. Налице е значителен ръст 
в нетната печалба (21.5%), обусловен от 
инвестиционната дейност на компанията, но и спад 
в печалбата от застрахователна дейност (15.7%), 
който се дължи на свиването на дейността на 
рейтингованото дружество. Квотите на щетимост 
остават стабилни. Нивата на оперативния и на 
финансовия ливъридж се снижават (основно заради 
увеличението на собствения капитал по линия на 
неразпределената печалба). През първото 
шестмесечие на 2010г. компанията отчита на 
годишна база спад в брутния спечелен приход в 
рамките на 4.6% при среден спад за пазара 6.21%. 
Нетният спечелен приход също намалява – 7.6%. 
Налице е значителен ръст в генерираната от 
застрахователна дейност печалба (68.5%), 
обусловен от по-ниските нетни квоти на щетимост 
(56%) спрямо същия период на предходната година 
(60%). Значителен е ръстът и в нетната печалба, 
който се дължи както на застрахователната, така и 
на инвестиционната дейност. В сравнителен план 
през разглеждания период „Алианц България” 
отчита най-ниски стойности на оперативния, и на 
финансовия ливъридж. През 2009г. коефициентите 
за ликвидност бележат леко повишение, но към 
06.2010г.. стойностите им намаляват на годишна 
база. Въпреки това ЗАД „Алианц България” 
регистрира благоприятни стойности в сравнителен 
план.   
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Основни финансови показатели: 
Показател 6.2010 6.2009 2009 2008 

Брутен Премиен Приход: 70 926 74 373 141 757 165 031 
% на нарастване (на год. база) -5% -18% -14% 11% 
     
Нетен Премиен Приход: 45 429 55 328 104 520 125 161 
Нетен Спечелен Приход: 51 637 55 886 106 946 124 307 
Нетна печалба 6 524 3 955 11 018 9 070 
Самозадържане 64.1% 74.4% 73.7% 75.8% 
Брутни квоти на щетимост 45.6% 48.0% 44.6% 48.8% 
Нетна квота на щетимост 56.2% 59.5% 57.40% 57.3% 
Разходен коефициент 15.4% 18.3% 16.13% 16.0% 
Комисионен коефициент 19.0% 17.1% 18.98% 19.1% 
Комбиниран коефициент 90.6% 94.8% 92.51% 92.4% 
     
Собствен капитал 50 900 48 749 54 929 43 320 
Нетни технически резерви 91 636 114 324 100 040 114 618 
     
Оперативен ливъридж   195% 287% 
Финансов ливъридж 180% 235% 182% 265% 
Коефициент на Ликвидност 4% 4% 4% 3% 
Възвръщаемост на собствен капитал   20% 21% 
Възвръщаемост на акционерен капитал   61% 50% 
 

БАКР счита, че рискът от финансовото състояние на дружеството се снижава до 
относително нисък. 

 


