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Дългосрочен рейтинг: А- А- 

Перспектива: Стабилна Стабилна 
 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА+ (BG) АА+ (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна 

1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 
извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 

2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла  допълнителни услуги на рейтингованата единица; 
3) За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 

  
БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) 

е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 

регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета. 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.  

На проведено заседание на Рейтинговия Комитет 
на БАКР на 01.12.2021г. е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„ЗАД Алианц България“ АД. Заседанието е 
ръководено от   д-р по икономика Кирил Григоров, 
в качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена дискусия по 
измененията през периода на преглед във 
факторите влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
определя следните нива на присъдените на 
„ЗАД Алианц България“ АД рейтинги: 

 запазва дългосрочния рейтинг на 
способността за изплащане на искове: А- и 
запазва „стабилна“ перспективата по него; 

 запазва дългосрочния рейтинг по национална 
скала: АА+ (BG) и запазва „стабилна“ 
перспективата по него,  

 
 
 

 

с което изразява своето становище за: 

 поддържаните от оценяваното дружество 
в периода на преглед позитивно развитие на 
дейността и подобрено качество на 
застрахователния портфейл, положителни и 
подобрени застрахователни резултати по всички 
основни продукти в портфолиото и значително 
увеличение в размера на общата застрахова-
телна и на нетната печалби от дейността; 

 поддържани стойности на разглежданите 
основни показатели за състоянието на 
дружеството на стабилни нива, над средните за 
сектора и за сравнима референтна група и при 
подобряващи се равнища по голяма част от тях; 

 запазване на структурно стабилен, 
изключително високоликвиден и в малка 
зависимост от преоценки, инвестиционен 
портфейл, покриващ в много висока степен 
размера на нетните технически резерви; 

 поддържани стабилни и подобряващи се 
нива на пруденциалните показатели за 
платежоспособност (покритие на КИП и МКИ); 

 положително влияние върху оценката на 
компанията от принадлежността ѝ към една от 
най-големите застрахователни групи - Allianz;  

 ограничаващо спрямо рейтинга на 
дружеството влияние оказвано от присъдения от 
БАКР държавен рейтинг на Република България 
(нВВВ, перспектива „стабилна“). 

 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
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Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг за 
способност за изплащане на искове на 
застрахователни дружества: https://www.bcra-
bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf ). 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от 
оценяваната банка, Българска  Народна Банка, 
Национален Статистически Институт, база 
данни на БАКР, консултанти и други източници 
на публична информация. 

Оперативна среда 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза в страната е въведена 
„извънредна епидемична обстановка“, а поради 
невъзможността да се сформира правителство 
след два парламентарни вота през 2021г., 
България се управлява от служебно 
правителство. След проведения на 14 ноември 
трети за годината парламентарен вот, в страната 
са налице първи сигнали за успешно сформиране 
на парламентарно мнозинство и свързани с това 
очаквания за назначаване на редовен кабинет, 
чийто членове ще са изправени пред редица 
значими предизвикателства от съществено 
значение за бъдещото развитие на страната. 

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г. 
(след ръст от 4.0%, постигнат година по-рано), но 
възстановяването на икономическата активност е 
вече в ход. След забавянето, наблюдавано в 
развитието на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитира-нето, външния сектор 
и инфлацията, през първото полугодие на 
2021г. динамиката е обратна, а постигнатият 
реален ръст е средно 3.4% на годишна база по 
предварителни данни. Равнището на 
безработица се покачи до 5.6% към Q2 2021г. 
(при 5.1% средно за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище 
на държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчита касов дефицит от 3.0% от БВП (1.0% за 

2019г.), след като правителството финансира 
фискални помощи към най-засегнатите от кризата 
сектори. През първото полугодие на 2021г. 
постъпленията в бюджета продължават да 
нарастват с темп, по-бавен спрямо разходите. 
Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
покачи до 24.7% от БВП към юни 2021г. поради 
нуждата от финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

Година след като България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от ERM II, през юли 2021 г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева дата 
1 януари 2024 г.  

Към средата на 2021г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 
Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни мерки.  

След забавянето през 2020г. (до 4.8%) кредитният 
ръст при нефинансовия сектор остава умерен 
през първото полугодие на 2021г., достигайки 
6.8% на годишна база, при по-висока активност на 
индивидуалните клиенти. Същевременно 
балансовата стойност на отсрочените заеми по 
Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им дружества 
– финансови институции е 9.4 млрд. лв. или 13.3% 
от общия портфейл към края на юни 2021г., след 
като в края на март изтече възможността за 
подаване на заявления по този ред.  

Към края на 2020г. отчетеният финансов резултат 
на банките в страната е печалба в размер на 815 
млн.лв., която е с 51.4% по-ниска на годишна 
база. Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при отбелязан годишен спад и 
на двата източника. Същевременно стойността на 
направените обезценки се покачва двукратно в 
сравнение с 2019г. През първото полугодие на 
2021г. е налице частично възстановяване на 
резултата на банковата система при 
противоположни движения на посочените 
параметри, а БНБ взе решение печалбата за 
2020г. (също както тази за 2019г.) да бъде изцяло 
капитализирана като мярка за допълнително 
укрепване на капитала на банките в условията на 
кризата, свързана с COVID-19. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 

https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР:  
https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating 

Общозастрахователен пазар в България 

В периода на актуализация българският общо-
застрахователен пазар запазва характерните си 
черти: 

 Запазен растеж на приходите по записани 
брутни премии дори в кризисната 2020г. (на 
годишна база с 1.1%), последван от по-ясно 
изразен такъв за първото полугодие на 2021г. - 
с 9.7% на годишна база; 

 Наличен висок потенциал за развитие, 
предвид относително ниските нива на 
застрахователна плътност и застрахователно 
проникване; 

 Висока степен на пазарна концентрация - 
седемте най-големи дружества продължават да 
поддържат дял от над 70% от брутния премиен 
приход в сектора в последните пет години; 

 Силно доминиращ дял на автомобилните 
застраховки в структурата на агрегирания 
застрахователен портфейл – над 70.0% в 
последните три години.  

През периода на преглед няма съществени 
изменения в регулаторната рамка, където със 
силно влияние остава прилагането на 
изискванията за платежоспособност на 
застрахователите, презастрахователите и 
групите застрахователи и презастрахователи, 
както и изискванията към отчетността, оценката 
на активите и пасивите и образуването на 
техническите резерви в съответствие с Директива 
2009/138 на ЕП и ЕС („Платежоспособност II”). 

Общите основни фактори, които възпрепятстват 
развитието на дейността и печалбите на 
общозастрахователните компании, продължават 
да бъдат все още бавното развитие на 
българската икономика и съпътстващите го 
относително ниска икономическа активност и 
несигурност по отношение на бъдещите 
доходи на домакинствата. От края на м. Март 
2020г. върху развитието на сектора влияние 
оказва и извънредната ситуация във връзка 
пандемията на COVID-19.  

 

 

„ЗАД Алианц България“ АД 

В периода на преглед на рейтинга „ЗАД Алианц 
България“ АД (по нататък „Алианц България“/ 
Компанията) не е променяло размера на 
акционерния си капитал, който остава 36 217 160 
лв., разпределени в 7 243 432 броя акции, всяка с 
номинал 5 лв. Няма промени и в акционерната 
структура, като мажоритарният дял от акциите 
(87.39% към 14.07.2021г.) остава притежание на 
„Алианц България Холдинг“ АД, а крайното 
контролиращо лице е „Алианц“ СЕ, Германия. 

Компанията е с двустепенна структура на 
управление, като в периода на преглед на 
рейтинга в състава на Управителния съвет (УС) 
са извършени две смени – на мястото на Орлин 
Пенев и Атанас Узунов са включени Елена Новак 
и Веселин Ангелов (вписване в Търговски 
регистър на 12.04.2021г., при мандат до 
02.05.2025 г.), с което съставът е: 

 Йоанис Коцианос – Председател на 
изпълнителен комитет и Главен 
изпълнителен директор; 

 Павлин Петков – Изпълнителен директор и 
Главен финансов директор; 

 Андрей Александров – Изпълнителен 
директор и Главен оперативен директор; 

 Елена Новак – Изпълнителен директор и 
Главен директор „Продукти“; 

 Веселин Ангелов – Изпълнителен директор. 

Надзорният съвет, без промени в периода на 
преглед, е в състав: 

 Димитър Желев, който е и Председател на 
СД и Изпълнителен директор на „Алианц 
България Холдинг“ АД; 

 Петрос Папаниколау – Зам. председател на 
„Алианц България Холдинг“ АД и Главен 
изпълнителен директор на „Алианц Груп“ за 
Централна и Източна Европа; 

 проф. Даниела Корнелиус. 

Отговорен актюер на дружеството е Рени 
Енгибарова. 

През периода на преглед няма значими промени в 
дейността, системата за управление, рисковия 
профил, оценката за целите на платежо-
способността и управлението на капитала на 
дружеството. Застрахователят е въвел и прилага 
всички принципи на управление, произтичащи от 
изискванията на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II). Има разработена и 
внедрена система за оценка на капитала и 
прилага Стандартна формула за изчисляване на 
капиталовото изискване за платежоспособност. 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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Компанията декларира стремеж към запазване на 
висока капиталова адекватност. Дружеството 
декларира прилагането на всички практики за 
добро корпоративно управление, произтичащи от 
действащото българско законодателство и 
изискванията на Алианц Груп, изпълнява Етичния 
кодекс на групата и е въвела всички нейни 
стандарти и функционални правила.  

В периода на преглед застрахователят отчита 
волатилни движения в размера на брутните 
премийни приходи (БПП) – понижаващи се за 
2020г. (-8.9%) и нарастващи през първите девет 
месеца на 2021г. (+ 4.8% на годишна база), което 
оказва относително малко влияние върху 
пазарния дял на компанията (но поддържа обща 
тенденция на постепенното им намаляване).  

Високото качество на поддържаните 
застрахователен и инвестиционен портфейли, 
позволяват на „Алианц България“ да продължи 
да формира ръстове в реализираните нетни 
финансови резултати – с 19.4% за 2020г. (до 
21.765 млн.лв.), след 20.8% за 2019г. и много 
високите 84.4% за 2018г. Текущият резултат към 
края на септември 2021г. е печалба в размер на 
11.160 млн.лв., която се понижава с 37.3% 
спрямо аналогичния предходен период. 

Нивата на застрахователната печалба се 
запазват високи и се покачват значително за 
2020г., като ефект от силно понижената щетимост 
(брутна и нетна). 

Инвестиционният портфейл се запазва 
структурно стабилен, изключително високо-
ликвиден и в малка зависимост от преоценки. 
Продължено е увеличението на високоликвид-
ната част от активите в него – основно по линия 
на притежаваните държавни ценни книжа (ДЦК). 
Реализираната от неговото управление 
доходност намалява за периода на преглед.  

Компанията продължава да поддържа едни от 
най-високите в сектора нива по пруденциалните 
показатели: КИП – 163.0% към края на 2020г. (и 
164.9% към края на юни 2021г.) и МКИ – 450.7% 
към края на 2020г. (440.2% към 30.06.2021г.).  

Поддържаните стойности на разглежданите при 
анализа основни показатели за състоянието на 
дружеството са на стабилни нива, над средните 
за сектора и за сравнимата референтна1 група и 
при подобряващи се равнища на голяма част от 
тях в периода на преглед. 

                                                 
1 Включва: „ЗК Лев Инс" АД, ЗАД "Армеец", ЗАД "Булстрад 
ВИГ", "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и „ЗД Бул инс" АД 

Застрахователят ползва и синергията, формирана 
по линия на развиваните от мажоритарния му 
собственик други дейности на местния пазар: 
застраховане в енергийния сектор на страната, 
животозастраховане, пенсионно осигуряване, 
банкиране и лизинг. Положително влияние върху 
дейността на компанията оказва принадлежността 
ѝ към една от най-големите застрахователни 
групи. 

По отделни продукти, характерните за периода на 
преглед, изменения могат да бъдат обобщени по 
следния начин:  

Понижение в БПП за 2020г. по застраховка 
„Сухопътни превозни средства“ („Автокаско“) 
с 4.0% (след +5.7% за 2019г.), което води до 
минимално понижение и в пазарния дял по 
продукта – до 13.1% (13.7% за 2019г.). За първите 
шест месеца на 2021г. този дял се запазва 
непроменен, независимо от отчетения ръст в 
записания бизнес по продукта от 5.6% (на 
годишна база спрямо аналогичен предходен 
период). Тази застраховка остава водеща в 
портфейла на компанията и запазва позицията 
на „Алианц България“ в топ 5 на застрахователите 
по обем БПП по нея (без промяна в позицията ѝ  
през периода на преглед – четвърта, след 
„Армеец“, „Булстрад“ и ДЗИ“); 

Застраховка „Гражданска отговорност 
свързана с притежаването и ползването на 
МПС“ (по-нататък изписвана като „ГО на МПС“) 
запазва втората си позиция по дял в портфейла 
(17.6% за 2020г.), след като изпреварва 
имуществената „Пожар и природни бедствия“ 
през 2019г. За 2020г. размерът на записания 
бизнес по „ГО на МПС“ бележи свиване с 10.2% 
(след две поредни години на увеличения, със 
съответно +16.8% и +27.2%), а в първото 
полугодие на 2021г. е формиран ръст от 3.6% 
(спрямо предходен аналогичен период). Тези 
изменения водят до минимално понижение в 
пазарния дял на компанията, който се запазва 
много нисък по този продукт – 2.6% за 2020г. и 
2.5% за първата половина на 2021г. (след 2.8% за 
2019г. и за 2018г.), оставайки в съответствие със 
стратегията на дружеството за поддържана 
степен на излагане към риска по продукт с 
традиционно висока щетимост;  

Реализираните БПП по третата, по обем в 
портфейла, застраховка „Пожар и природни 
бедствия“, (излязла отново втора към края на 
юни и септември 2021г.) се понижават 
съществено през 2020г. (-18.4%) и обратното – се 
увеличават за първото полугодие на 2021г. със 
значимите 43.7%. Последното възстановява на 
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компанията малка част от загубените в 
последните три години пазарни позиции – с 
достигнат дял от 9.9% за полугодието, след 8.5% 
за 2020г., 10.9% за 2019г. и 11.8% за 2018г.; 

Измененията в обемите на БПП по останалите 
продукти и респективно, формираните на тяхна 
база, пазарни дялове за компанията, са 
несъществени за периода на преглед и без 
характерни особености. Поддържани в диапазон 
3-4% са обемите по „Обща гражданска 
отговорност“ и между 1 и 2% тези по: „Злополука“, 
„Други щети на имущество“, „Гаранции“, „Разни 
финансови загуби“ и „Помощ при пътуване“. 

Нивото на инкасов коефициент се запазва 
много високо като за 2020г. надхвърля 100% – 
общо по портфейла 103.5% (след постигнати 
99.7% за 2019г., 99.7% за 2018г., 97.7% за 2017г. 
и 99.6% за 2016г.). 

Портфейлът се запазва добре структуриран и 
диверсифициран. В сравнителен план спрямо 
конкурентната група застрахователи, през 
анализирания период, „Алианц България“ запазва 
структура с висок дял по водещата си 
застраховка „Автокаско“, като подобен, но по-
висок е той при лидера на пазара по записани 
обеми за този продукт – „Армеец“, а малко по-
ниски са дяловете на другите два застрахователя 
– лидери по продажби на тази застраховка – 
„Булстрад“ и „ДЗИ“. Структурата на оценяваната 
компания остава по-балансирана спрямо общ дял 
на автомобилното застраховане в портфейла, 
като подобно е поддържаното ниво от „Булстрад“, 
докато в останалите дружества автомобилните 
застраховки са с по-високи дялове. 

Дружеството продължава да поддържа най-нисък 
спрямо референтна група дял на застраховка „ГО 
за МПС“ и към края на 2020г. губи водеща 
позиция по ниво на дял на имуществените 
застраховки в портфейла си (позиция разменяна 
често с „Булстрад“). 

Структура на портфейла на ЗАД Алианц България спрямо 
конкурентна група към края на 2020г.: 
  

Каско ГО Имущ. 
Общо 
водещи 

Други 

„ЗАД Алианц България"  54.1% 17.6% 17.5% 89.2% 10.8% 
  

     „ЗК Лев Инс" 14.1% 78.1% 1.8% 94.0% 6.0% 

ЗАД "Армеец"  61.0% 20.0% 9.5% 90.5% 9.5% 
ЗАД "Булстрад ВИГ" 41.8% 24.7% 23.0% 89.5% 10.5% 

"ДЗИ - Общо застраховане" 43.9% 32.7% 14.2% 90.8% 9.2% 

„ЗД Бул инс" 15.7% 80.8% 1.0% 97.5% 2.5% 

Средно за групата: 35.0% 46.6% 10.6% 92.2% 7.8% 

 

По нивата на брутна и нетна квоти на щетимост 
е отчетено съществено понижение през 2020г., а в 
първата половина на 2021г. е продължено 
понижението в нетната щетимост, но при 
покачване на брутната. 

Нетни квоти на щетимост –сравнителен план (2017-6.2021) 
 Нетни квоти щетимост 6.2021 2020 2019 2018 

„ЗАД Алианц България"  47.7% 48.3% 52.5% 46.8% 
      

„ЗК Лев Инс" 53.4% 47.4% 52.3% 43.0% 
ЗАД "Армеец"  32.2% 46.1% 44.6% 43.1% 
ЗАД "Булстрад ВИГ" 46.2% 52.7% 55.6% 51.2% 
"ДЗИ - Общо застраховане" 41.2% 45.3% 50.4% 51.5% 
„ЗД Бул инс" 39.5% 31.2% 65.3% 55.7% 
Средно за групата 43.8% 46.8% 52.2% 48.5% 

През 2020г. и първото полугодие на 2021г. нивата 
на показателя нетен аквизиционен коефи-
циент отчитат слаба тенденция на покачване 
(по-ясно изразена в 2021г.), повлияни от слабо 
нарастване в нетната стойност на комисионните и 
от по-същественото понижение в размера на 
нетните спечелени приходи. Измененията в 
нивата на разходния коефициент са волатилни, 
(намаление с 0.6 п.п. за 2020г. до ниво от 13.9%, 
последвано от нарастването му за първото 
полугодие на 2021г. до равнище от 16.2%). 
Изменението за 2020г. е в резултат от понижение 
в размерите на административни и други 
технически разходи, което изпреварва 
намалението в размера на нетния спечелен 
приход. Отчетеното за първите девет месеца на 
2021г. увеличение на техническите разходи (при 
минимално понижение на административните) 
идва на фона на намаляване в стойността на 
нетния спечелен приход и рефлектира в 
покачване на стойността по разглеждания 
показател (16.2 към 30.6. и 15.7% към 30.9.2021г.). 
Равнището на показателя остава под средното за 
референтната група ниво и е едно от трите най-
ниски в нея (по-ниски в „ДЗИ“ и „Булстрад“). 

Нивото на комбинирания разходен коефи-
циент се понижава за 2020г. до едно от най-
ниските нива в референтната група (85.4%) и 
нараства до 88.9% за полугодието на 2021г. 
(90.3% за деветмесечието ѝ). Последно 
посочените две стойности надхвърлят 
формираните средни равнища за групата, след 
три поредни години (2018-2020г.) на поддържани 
от „Алианц България“ стойности под тях. Нивата 
на показателя в целия анализиран период (2016-
9.2021г.) позволяват на дружеството да 
реализира задоволителни размери на застрахова-
телна печалба (респективно и условие за по-
високи нетни финансови резултати). 



 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ  
„ЗАД Алианц България” 
Дългосрочен рейтинг: А- (перспектива: стабилна) 
Рейтинг по национална скала: АА+ (BG) (перспектива: стабилна) 
Декември 2021 год.  

Бул. Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

 
6 

Политиката по презастраховане е изцяло 
съгласувана и се осъществява според 
принципите и правилата определение от 
мажоритарния собственик на компанията (Allianz 
SE), който се ползва и като основен 
презастраховател (с актуален рейтинг АА и АА- 
от различни агенции). Прилагат се строги 
правила за избор на презастрахователи, които са 
задължителни за всички дъщерни компании, а 
договори се сключват единствено с такива, които 
притежават високи рейтинги. Нивото на 
самозадържане се запазва високо – 91.5% за 
2020г. и 86.5% за първото полугодие на 2021г. 
(91.1% за 2019г. и 89.6% за 2018г.).   

Делът на презастрахователите в 
техническите резерви се понижава през 
периода на преглед, достигайки до ниво 22.2% 
към края на 2020г. (25.1% към края на 2019г.) и 
до 21.6% към края на юни 2021г. (понижение с 
близо 5 п.п. на годишна база, спрямо нивото от 
26.7% към края на юни 2020г.), оставайки 
значително под средните стойности за 
компаниите в референтната група (съответно 
43.8% и 43.0% в края на двата периода).  

Като основна отличителна черта за „ЗАД Алианц 
България“ се запазва високото качество и 
размер на поддържания инвестиционен 
портфейл. В периода на преглед, основно по 
линия на придобити държавни ценни книжа 
(ДЦК), размерът му се увеличава с 22.4% (или с 
44.7 млн.лв.) за 2020г. (след +2.6%, или с 5.0 
млн.лв. за 2019г.), последван от 9.9% ръст на 
годишна база към края на юни 2021г. (или 2.4% 
за първите шест месеца на годината). Запазена е 
сигурната и високоликвидна структура на 
портфейла (с дял на ДЦК в него от 81.2% към 
края на юни 2021г.), покриваща в много висока 
степен стойността на нетните технически 
резерви.  

 

От съпоставката с обобщената структура на 
портфейла за референтната група към 
30.06.2021г. (представена на горната графика), 

е видно поддържаното от дружеството 
превъзходство по линия на сигурността и 
високата ликвидност на притежаваните инвести-
ционни активи. 

Доходността по инвестиционния портфейл се 
понижава за 2020г. до ниво от 0.58% (2.17% за 
2019г.), следвайки общи за сектора тенденции 
(много от портфейлите на застрахователите са 
силно повлияни от понижените, в резултат на 
Ковид-кризата, стойности на финансовите 
активи). В първата половина на 2021г. се 
наблюдава слабо повишение в реализираната 
доходност (до 0.61% по ТТМ), но и същевременно 
по-високо изоставане от средната такава за 
коригирания сектор (1.9%). Отчетени са 
намаления и в нетния доход от финансови 
инвестиции и в нетния доход от инвестиционни 
имоти, а влиянието от извършваните преоценки 
на финансови активи остава високо. 

Отчетеният от „ЗАД Алианц България“ нетен 
финансов резултат за 2020г. е печалба, в 
размер на 21.765 млн.лв., превишаваща с 19.4% 
отчетената в предходната година (18.232 млн.лв.), 
а текущият резултат към края на септември 2021г. 
е печалба в размер на 11.160 млн.лв., която се 
понижава с 37.3% спрямо аналогичен предходен 
период. 

На фон на спад в нетния спечелен приход за 
2020г. (с 2.3%), подобрението на печалбата е 
повлияно от: по-малък размер на изплатени 
претенции, от нетно понижение в резервите за 
предстоящи плащания, от намаление на 
административни разходи и от по-нисък размер на 
разходите за обезценки на вземания. 

Високи се запазват стойностите на формирания 
Технически (застрахователен) резултат, в чийто 
размер за 2020г. е отбелязано и съществено 
увеличение от 36.4%.  

Формираният, за деветмесечието на 2021г., 
текущ финансов резултат е печалба от 11.2 
млн.лв., понижаваща се спрямо аналогичен 
предходен период с 37.3%, повлияна в основна 
степен от намаления застрахователен резултат 
(пряк ефект от по-висока щетимост за периода).  

Отчетения ръст на собствения капитал за 
2020г. (16.9% на годишна база), при същевре-
менно понижение на нетния спечелен приход 
(2.3%) става причина за ново намаление в нивото 
на съотношението на Нетния спечелен приход 
към Собствения капитал (Оперативен 
ливъридж) до 127% (спрямо 151% и 168% за 
предходните две години), при поддържане на 
очертала се постоянна в последните години 
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тенденция на спад (нива за 2017г. – 193%, 2016г. 
- 208%, 2015г. - 226% и 2014г. - 233%). Нивото на 
показателя за втора поредна година е под 
средното равнище постигнато от дружествата от 
референтната група и почти най-ниското в нея 
(по-ниско само в една компания – „Бул Инс“).  

По съотношението Технически резерви към 
Собствен капитал (Застрахователен 
ливъридж) се поддържа позитивната посока на 
изменение с намаление на годишна база с нови 
24.8 п.п. (20.2 п.п. за 2019г.), до ниво от 141.8% 
към края на 2020г. През деветте месеца на 
2021г., основно под влияние на увеличения 
размер на технически резерви, посочената 
трайно установена тенденция е прекъсната. 
Постиганите от „Алианц България“ равнища по 
разглеждания показател остават трайно и 
значително по-ниски спрямо средните нива в 
конкурентната група (а към края на 2020г. и края 
на 2019г. и най-ниските в нея).  

През 2020г. компанията запазва относително 
непроменено спрямо предходните две години 
постигнатото ниво на възвръщаемост на 
собствения капитал – 19.3% за 2020г. (19.1% 
за 2019г. и 18.8% за 2018г.). Тези равнища 
остават значително над средните за 
референтната група (14.5% за 2020г. и 12.0% за 
2019г.) и общо за коригирания сектор (съответно 
14.4% и 12.0% за същите две години). 

Коефициентът на незабавна ликвидност се 
понижава през периода на преглед спрямо 
относително високото ниво от 2019г. и след 
четири поредни години на нарастването му, като 
достига до стойност от 17.7% за 2020г. (29.8% за 
2019г., 15.5% за 2018г. и 10.8% за 2017г.). 

Капиталовата адекватност на оценяваното 
дружество в периода на анализ, при прилагане 
действието на Директива 2009/138 на ЕП и ЕС 
(Платежоспособност II), може да се представи 
по следния начин:  

Показател / Година: 6.2021 2020 2019 

Превишение на активите над пасивите 116 589 120 074 106 033 
Общо допустими собствени средства за 
изпълнение КИП 

111 862 111 368 100 579 

Общо допустими собствени средства за 
изпълнение МКИ 

111 862 111 368 100 579 

Капиталово изискване за 
платежоспособност (КИП) 

67 855 68 308 66 297 

Минимално капиталово изискване (МКИ) 25 412 24 710 25 163 

Покритие на КИП  165% 163% 152% 

Покритие на МКИ  440% 451% 400% 

Анализираният период е характерен с 
поддържане на стабилни нива на покрития за 
местния застрахователен пазар и по двата 

наблюдавани пруденциални показателя, като в 
това на капиталовото изискване за 
платежоспособност (КИП) се наблюдава ясно 
изразено подобрение (след отчетено минимално 
и несъществено понижение за 2019г.), а по нивото 
на минималното капиталово изискване (МКИ) е 
продължена трайната тенденция на повишение. 
Постигнатото от оценяваното дружество ниво на 
покритие на КИП остава над одобрената от 
„Алианц Груп“ целева квота (134%) и се запазва (в 
трета поредна година) по-високо спрямо средните 
равнища за референтната група застрахователни 
компании (148.2% към края на 2020г. и 151.6% 
към края на юни 2021г.).    

Стойността на коефициента на ликвидност на 
техническите резерви продължава да нараства 
(за пета поредна година), достигайки 132.9% към 
края на 2020г. (спрямо 118.4% към края на 2019г. 
и 109.7% година по-рано). Към края на юни 2021г. 
се наблюдава прекъсване на посочената 
тенденция с отбелязан спад в нивото на 
съотношението до 114.7%. Независимо от това, 
поддържаните равнища остават все така с много 
над средните за коригирания сектор (69-70% в 
периода 2019-6.2021г.), както и спрямо водещите 
застрахователи (64-72% в същия период). 
Допълнителното подобряване в стойността на 
разглеждания показател за оценяваното 
дружество към края на 2020г. е в резултат на 
значително увеличение на високоликвидните 
активи (Парични средства, Банкови депозити и 
ДЦК), формирано на фон на минимално понижил 
се размер на техническите резерви. 
Увеличаващата се стойност на последните през 
първите девет месеца на 2021г. влияе на 
понижението в нивото на разглеждания показател 
(117.2% към 30.9.2021г. и 114.7% към 30.6.2021г.).   

Аналогични като посока, са и измененията в 
коефициента на ликвидност на резерва за 
предстоящи плащания, чиято стойност остава 
на нива значително над секторните и тези, за 
водещите застрахователи.  
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Положително влияние върху рейтинга могат да 
окажат: устойчивото повишаване на застрахо-
вателния резултат и генерираната печалба, 
подобрения в качеството на застрахователния и 
инвестиционния портфейли, както и 
допълнително подобряване на ликвидността и 
платежоспособността. 

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг 
биха оказали: влошаване в качеството на 
застрахователния портфейл и свиване на 
застрахователния резултат (или реализиране на 
отрицателен такъв), съществени понижения в 
нивата на показателите за платежоспособност и 
ликвидност на компанията. 

Ограничаващо спрямо рейтинга на дружеството 
влияние оказва присъденият на Република 
България рейтинг. 

Положително влияние върху оценката на 
компанията оказва принадлежността ѝ към една 
от най-големите застрахователни групи – Allianz. 

 

Поддържаните от застрахователя нива по 
основни показатели за оценка на дейността в 
последните пет години са представени в 
следващата таблица.  

 

 

Основни финансови показатели 

Показател / Година: 09.2021 09.2020 12.2020 12.2019 12.2018 12.2017 12.2016 

Брутен Премиен Приход (хил.лв.): 124 877 119 118 158 566 174 018 165 612 171 962 163 131 

Изменение на годишна база 4.8% -5.8% -8.9% 5.1% -3.7% 5.4% 3.9% 
Нетен Спечелен Приход (хил.лв.): 112 683 116 096 153 471 157 041 144 784 142 723 133 930 

Изменение на годишна база -2.9% -1.7% -2.3% 8.5% 1.4% 6.6% 7.4% 
Ниво на самозадържане 89.6% 89.3% 91.5% 91.09% 89.6% 84.8% 84.5% 

Нетен финансов резултат (хил.лв.) 11 160 17 804 21 765 18 232 15 097 8 185 8 185 

Резултат от застрахователна дейност 10 912 18 651 22 388 16 408 16 650 5 735 5 655 
Брутни квоти на щетимост 61.7% 45.9% 45.9% 56.6% 51.0% 65.2% 53.8% 
Нетни квоти на щетимост 50.5% 46.4% 48.3% 52.5% 46.8% 56.1% 57.3% 
Разходен коефициент 15.7% 14.5% 13.9% 14.5% 18.7% 15.5% 11.5% 
Аквизационен коефициент 24.1% 23.0% 23.2% 22.6% 23.1% 24.5% 27.0% 
Комбиниран коефициент 90.3% 83.9% 85.4% 89.6% 88.5% 96.0% 95.8% 
Нетен спечелен приход / СК (Оперативен ливъридж) 92% 100% 127% 151% 168% 193% 208% 
Технически резерви / СК (Застрахователен ливъридж) 164% 144% 142% 167% 187% 207% 215% 
Дълг извън застрахователни резерви / СК (Финансов 
ливъридж) 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Общо собствен капитал 122 102 116 120 121 274 103 704 86 067 73 827 64 447 

Изменение на годишна база 5.2% 15.9% 16.9% 20.5% 16.6% 14.6% 16.6% 
Възвръщаемост на СК 12.5% 20.6% 19.3% 19.1% 18.8% 11.5% 13.3% 
Обща стойност на инвестиционния портфейл 243 336 243 295 244 564 199 886 194 860 180 846 161 603 

Изменение на годишна база 0.0% 21.9% 22.4% 7.7% 7.7% 11.9% 7.0% 
Дял на високоликвидни активи в инвестиционен портфейл 82.1% 81.4% 81.1% 76.6% 77.7% 75.1% 74.3% 
Доходност на инвестиционния портфейл по ТТМ 0.6% 1.4% 0.6% 2.2% 0.2% 2.6% 2.3% 

Покритие КИП 165% 151% 163% 152% 153% 136% 0% 

Покритие МКИ 440% 423% 451% 400% 378% 330% 0% 

Коефициент на ликвидност на технически резерви 117.2% 154.6% 132.9% 118.4% 109.7% 99.7% 92.2% 

Коефициент на ликвидност на резерва за предстоящи 
плащания 

206.2% 248.9% 213.4% 205.6% 200.5% 181.8% 176.1% 
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Рейтингова история: 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ* 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дългосрочен 
рейтинг 

Перспектива 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Перспектива 

Актуализация 27.11.2020 30.11.2020 A- Стабилна АА+ (BG) Стабилна 

Актуализация 10.12.2019 11.12.2019 BBB+ Положителна АА+ (BG) Стабилна 

Актуализация 5.12.2018 6.12.2018 BBB+ Стабилна АА (BG) Стабилна 

Мониторинг 21.6.2018 21.6.2018 
BBB (под 

наблюдение) ** 
- 

АА (BG) (под 
наблюдение) ** 

- 

Мониторинг 20.6.2018 21.6.2018 BBB  - АА (BG) - 

Мониторинг 15.5.2018 18.5.2018 BBB Стабилна АА (BG) Стабилна 

Актуализация 28.11.2017 30.11.2017 BBB- Положителна АА (BG) Положителна 

Мониторинг 16.5.2017 18.5.2017 BBB- Стабилна АА (BG) Стабилна 

Актуализация 24.10.2016 25.10.2016 BBB- Негативна * АА (BG) Стабилна 

Рейтингите в таблицата по-долу са присъдени по предходната Методология за присъждане на рейтинг на 
способност за изплащане на искове, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не са директно сравними 

с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната методология от 04.07.2016г. 

РЕЙТИНГ НА 
СПОСОБНОСТ ЗА 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ИСКОВЕ 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дългосрочен рейтинг Перспектива 

Мониторинг 5.7.2016 7.7.2016 iA+ (под наблюдение) - 

Актуализация 8.10.2015 13.10.2015 iA+ Стабилна 

Актуализация 13.10.2014 13.10.2014 iA+ Стабилна 

Актуализация 18.10.2013 18.10.2013 iA+ Стабилна 

Актуализация 16.10.2012 16.10.2012 iA+ Стабилна 

Актуализация 28.9.2011 29.9.2011 iA+ Стабилна 

Актуализация  3.9.2010 3.9.2010 iA Положителна 

Актуализация  9.2009 1.9.2009 iA Стабилна 

Актуализация 9.2008 1.8.2008 iA Стабилна 

Първоначален 
рейтинг       

9.2007 1.9.2007 iA Стабилна 

* Присъдената „негативна“ перспектива  не е в резултат на влошаване на показателите на „ЗАД Алианц България“ 

АД, а е следствие от приложения таван на рейтинга, който се определя от рейтинга и перспективата на държавата 
(към момента на преразглеждането присъденият от БАКР рейтинг на Република България е дългосрочен рейтинг: 
нBBB-, перспектива: „негативна“, краткосрочен рейтинг: нА-3 (виж: https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic-of-
bulgaria_sept_2014_bg.pdf); 

** Поставяне на рейтинга „под наблюдение“ произтича от публикувана промяна в методологията на БАКР за 

присъждане на Рейтинг на способност за изплащане на искове (https://www.bcra-
bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf), засяга всички актуални към този момент рейтинги на застрахователи и 
не е свързана с дейността на оценяваното дружество. 
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