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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска 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” 
повишава дългосрочния рейтинг на способност 
за изплащане на искове на ЗАД „Алианц 
България” АД  от iА на iА+ и краткосрочния 
рейтинг от ia-1 на ia-1+ (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.  
През разглеждания период глобалната криза 
продължава да доминира развитието на 
българската икономика, въпреки отчетения за 
второто тримесечие на 2011г. ръст на БВП от 1.9%. 
През 2010г. брутният премиен приход при общото 
застраховане продължава да намалява, като спадът 
е 5.1% спрямо предходната година. През първото 
полугодие на 2011г. свиването на пазара се забавя 
до 0.4% на годишна база. Намаляват и 
застрахователната плътност и застрахователното 

проникване. 2010г. се характеризира с 
неблагоприятни резултати за сектора на 
общозастрахователните услуги – компаниите в него 
отчитат нарастваща загуба от застрахователна 
дейност и спад в печалбите от инвестиционна 
дейност спрямо предходната 2009г., в резултат на 
което секторът генерира нетна загуба в размер на 
16 387 хил.лв. За първи път след четири поредни 
тримесечия на отрицателен резултат от 
застрахователна дейност през второто тримесечие 
на 2011г. общозастрахователните компании 
реализират печалба от застраховане. Нетните 
приходи от инвестиционна дейност през второто 
тримесечие на 2011г. бележат силно повишение 
(89.6% на год. база) и в края на полугодието 
достигат 29 363 хил.лв. Високата концентрация на 
пазара се запазва. Запазва се и доминиращата 
позиция на автомобилните застраховки. В 
нормативната база не са настъпили съществени 
изменения. 

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.  

През 2010г. брутният премиен приход на база 
директно застраховане, генериран от 
рейтингованото дружество, е на нивата от 2009г., 
докато общозастрахователният пазар като цяло се 
свива с 5.6%. През годината се запазва тенденцията 
на намаление в премиите по застраховка 
„Сухопътни превозни средства, без релсови 
превозни средства" за сектора като цяло. При 
рейтингованото дружество също се наблюдава спад 
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- 12.8%, но тъй като е по-малък, пазарният дял на 
компанията по това направление леко нараства. 
ЗАД „Алианц България” реализира по-нисък премиен 
приход на годишна база и по застраховка „Разни 
финансови загуби". Ръст в премийния приход се 
наблюдава при застраховки „Летателни апарати", 
„Пожар и природни бедствия", „Други щети на 
имущество", „Гаранции", „ГО, свързана с 
притежаването и използването на МПС" и „ГО, 
свързана с притежаването и използването на 
летателни апарати". През първото шестмесечие на 
2011г. ЗАД „Алианц България” генерира брутен 
премиен приход на база директно застраховане в 
размер на 67 987 хил.лв., което представлява спад 
на годишна база от 3.1%, а пазарът като цяло се 
свива с 0.11%. В следствие на това компанията леко 
намалява пазарното си присъствие. Основните 
изменения в реализирания премиен приход през 
първото полугодие на текущата година са следните: 
премийният приход по застраховки „Пожар и 
природни бедствия" и „Други щети на имущество" 
намаляват на годишна база, а приходите по 
застраховка „ГО, свързана с притежаването и 
използването на МПС" нарастват с 3 628 хил.лв. 
(68.7%), което повишава пазарния дял на 
компанията с 1 п.п. до 3.3%. По останалите 
застраховки няма съществени изменения в 
реализирания премиен приход. Като цяло 
портфейлът на ЗАД „Алианц България” продължава 
да бъде добре диверсифициран. В сравнителен 
план дружеството демонстрира по-добра 
диверсификация на застрахователния си портфейл 
с оглед на значително по-ниския дял на застраховка 
„ГО, свързана с притежаването и използването на 
МПС” в портфейла си спрямо останалите водещи 
застрахователни компании, както и на по-високия 
дял на имуществените застраховки.  

През периода на наблюдение стойностите на 
разходните показатели на ЗАД „Алианц България” са 
по-ниски от средните за конкурентната група. 
Нетните квоти на щетимост намаляват на годишна 
база както за 2010г., така и за първото полугодие на 
2011г., разходният коефициент превишава 
стойностите си за съпоставимите предходни 
периоди, а нетният аквизационен коефициент леко 
нараства през 2010г., но през първото шестмесечие 
на 2011г. намалява с 3 п.п. на годишна база. 
Смесеният разходен коефициент през 2010г. се 
запазва на нивата от предходната година, докато 
през първото полугодие на 2011г. се наблюдава 
спад с 4 п.п. През периода на наблюдение 
рейтингованата компания продължава да отчита 
значително по-ниска стойност на комбинирания 
разходен коефициент от постигнатите от всички 
останали водещи застрахователни компании.  

В периода на актуализация не са настъпили 
значими промени в презастрахователната политика. 
При извършване на презастрахователната си 
дейност ЗАД “Алианц България” действа в 
съответствие с критериите на КФН и приетите 
международни стандарти, както и съгласно с 
определените от Allianz Group правила и принципи 
за осигуряване на качествена презастрахователна 
програма.  

През 2010г. размерът на портфейла от 
инвестиционните активи на ЗАД ''Алианц България'' 
намалява с 6.62% в сравнение с края на 
предходната година при среден ръст от 11.04% на 
портфейлите на останалите компании в 
общозастрахователния сектор. В структурата на 
портфейла са настъпили изменения: основна част 
от него продължават да формират 
високоликвидните активи – банкови депозити и ДЦК, 
като техният общ дял продължава да нараства, 
достигайки 63.0%, и е близък до средния за 
останалите дружества от сектора. Налице е силно 
увеличение на дела на ДЦК – до 52.5% (22.1% в 
края на 2009г.) за сметка на намалението на дела на 
банковите депозити. С над 50% са редуцирани 
вложенията в корпоративни облигации. Останалите 
инвестиции променят относителния си дял 
незначително. Постигнатата доходност1

През първото полугодие на 2011г. размерът на 
инвестиционния портфейл на ЗАД ''Алианц 
България'' намалява с 13.8% в сравнение с края на 
2010г. (при среден спад за останалите дружества от 
сектор „Общо застраховане” от 0.7%). Структурата 
на портфейла търпи известни изменения. Въпреки 
увеличения размер на вложенията в банкови 
депозити с 8.8%, вследствие на намаляването на 
инвестициите в ДЦК с 18.3% общият дял на 
високоликвидните активи в инвестиционния 
портфейл се понижава до 57.8% и e значително по-
нисък от средния дял за останалите дружества от 
сектора 66.7%. Делът на инвестициите в 
корпоративни облигации продължава да намалява. 
Налице е силно увеличение на размера на 
вложенията в колективни инвестиционни схеми. За 
първото полугодие на 2011г. доходността на 
портфейла (3.8%) е по-ниска от постигнатата през 
същия период на 2010г. (4.2%) и продължава да 
заема стойност под средната за останалите 
компании от сектора (5.6%). Инвестиционните 

 на 
инвестиционния портфейл е 3.6% и е значително по-
ниска от средната за останалите дружества от 
сектора (5.4%). Инвестиционните приходи 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.  

                                                           
1 Изчислена по метода ТТМ. 
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приходи продължават да са слабо зависими от 
преоценка на ценни книжа. Портфейлът е формиран 
съобразно изискванията за диверсификация на 
активите за покритие на техническите резерви, 
определени в Кодекс за застраховането. 

През 2010г. ЗАД „Алианц България” отчита 
незначително намаление в брутните записани 
премии (0.05%), докато общозастрахователният 
пазар като цяло отчита спад от 5.63%, спад в нетния 
спечелен приход  от 9.1%, главно по линия на по-
високия размер на отстъпените премии на 
презастрахователи, спад в печалбата от 
застрахователна дейност (следва да се отбележи 
обаче, че през тази година едва 8 от компаниите на 
общозастрахователния пазар отчитат положителен 
резултат от тази дейност, а секторът като цяло 
отчита съществена загуба), положителен финансов 
резултат, възлизащ на 11 168 хил.лв. (11 018 хил.лв. 
за 2009г.), ръст в коефициента на ликвидност до 
6.7% и висока възвръщаемост на собствения 
капитал (21.3%) – в края на 2010г. средната 
възвръщаемост както за останалите водещи 
застрахователни компании, така и за сектора като 
цяло е отрицателна величина. 

През първото шестмесечие на 2011г. компанията 
отчита на годишна база незначителен спад в 
брутния спечелен приход в рамките на 0.16% (0.15% 
спад за коригирания сектор), ръст от 40% в 

печалбата от застрахователна дейност (докато 
общозастрахователният пазар като цяло 
продължава да отчита загуба от тази дейност) и 
ръст от близо 24% в нетния финансов резултат. 
През периода  на наблюдение както границата на 
платежоспособност, така и собствените средства на 
дружеството, намалени с нематериалните активи, се 
запазват на стабилни равнища и капиталовата 
адекватност на ЗАД „Алианц България” остава 
висока. През 2010г. както оперативният, така и 
финансовият ливъридж бележат спад от ~20 
процентни пункта по линия на намалението на 
нетния спечелен приход и рейтингованата компания 
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 на годишна база. 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 6.2011 6.2010 2010 2009 2008 
Брутен Премиен Приход  70 809  70 926  141 687  141 757  165 031  
Изменение на годишна база -0.2% -4.6% 0.0% -14.1% 10.6% 
Нетен спечелен приход 50 243  51 637  97 195  106 946  124 307  
Изменение на годишна база -2.7% -7.6% -9.1% -14.0% 24.1% 
Резултат от застрахователна дейност 6 811  4 864  5 946  8 015  9 503  
Изменение на годишна база 40.0% 68.5% -25.8% -15.7% 45.7% 
Нетна печалба 8 069  6 524  11 168  11 018  9 070  
Изменение на годишна база 23.7% 65.0% 1.4% 21.5% -42.6% 
Брутни квоти на щетимост 42.0% 45.6% 44.6% 44.6% 48.8% 
Нетни квоти на щетимост 50.8% 56.2% 53.6% 57.4% 57.3% 
Комбиниран разходен коефициент 86.4% 90.6% 93.9% 92.5% 92.4% 
Оперативен ливъридж   175% 195% 287% 
Финансов ливъридж 170% 180% 165% 182% 265% 
Коефициент на ликвидност 3.2% 3.8% 6.7% 3.6% 3.5% 
Възвръщаемост на собствения капитал 24.4% 26.8% 21.3% 22.4% 21.6% 
 
 
Като цяло ЗАД „Алианц България” АД продължава да се характеризира с цялостно много добро 
финансово състояние. 


