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Page titleAtradius – винаги свързаниТова е Atradius

Рузвелт може да е говорил за политиката, но този 
принцип важи със същата сила и за бизнеса. А 
клиентите на Atradius знаят, че искрено ни е грижа 
за техния бизнес и за техния успех.  

Така е, понеже съвсем реално сме съпричастни към 
всички тях – свързани сме на много равнища, за да 
им предоставим възможно най-доброто обслужване. 

Колкото повече се разраства бизнесът на нашите 
клиенти, толкова по-взискателни са те към нас и 
затова непрекъснато търсим нови възможности за 
разширяване на начините, по които ги обслужваме. 
Така например продължаваме да повишаваме 
стандарта за свързване онлайн в индустрията с 
приложения като Atradius Insights и Atradius Atrium, 
като предоставяме на нашите клиенти и партньори 
жизненоважна информация за техните профили 
и купувачи и опростяваме и ускоряваме рутинните 
задачи като заявяване на кредитни лимити или 
предявяване на претенции.

Цифровизацията обаче може да породи 
предизвикателства за предприятията. По целия свят 
търговските данни и финансовите сделки все повече 
се усложняват и както се вижда от най-новата 
история, стават предмет на заплахи за сигурността. 
За да сепредпазим от рисковете, продължаваме да 
инвестираме в технологии от следващо поколение, 
което кара клиентите ни да се чувстват спокойни и 
по този начин  укрепваме както връзките си с тях, 
така и доверието, което те ни гласуват.  

Но не само дигитализацията отличават Atradius 
като силен и надежден партньор. Именно личният 
контакт – взаимоотношенията ни с многобройни 
бизнес партньори – играе най-важната роля при 
определянето на нашите позиции и изграждането на 
трайни и взаимноизгодни връзки. Чрез това лично 
взаимодействие и естествено произтичащото от 
него особено внимание можем по-добре да разберем 
какво очакват от нас клиентите и съответно да 
откликнем.  

Винаги се стремим да бъдем географски близо до 
дейността на нашите клиенти и до пазарите, на 
които те търгуват. Физическото ни присъствие в над 
50 държави на пет континента гарантира, че нашите 
клиенти могат да се възползват от задълбочените ни 
познания за културата на бизнеса, политическата и 
икономическата стабилност и търговските закони 
на избраните от тях пазари. По същество всички 
изградени от нас връзки целят да помогнат на 
нашите клиенти да постигнат успех, като облекчат 
всекидневната им работа и укрепват сигурността 
им и същевременно увеличават стойността на 
предоставяните от нас услуги. И когато нашите 
клиенти успяват, успяваме и ние. В резултат на това 
ние не просто работим за нашите клиенти – ние 
наистина работим с тях.

Хората не ги е грижа колко знаеш, докато 
не разберат колко много те е грижа. 
Теодор Рузвелт

Най-важното е да сме свързани с бизнеса 
- и хората - които обслужваме.
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Ние сме международна организация, която 
активно работи в подкрепа на вътрешната и 
международната търговия чрез нашите услуги 
за застраховане на търговски вземанияи 
събиране на дългове. 

За да работим ефективно, за нас е много 
важно да бъдем свързани с обслужваните 
предприятия и хора – чрез напредналата 
технология, която непрекъснато доразработваме, 
и взаимноизгодните делови отношения с нашите 
клиенти и партньори. 

Тази философия е печеливша, както личи от 
обстоятелството, че 93% от нашите клиенти 
запазват лоялността си към нас. Това разкрива 
истинската стойност, която клиентите печелят 
от работата с нас не само заради отличните 
резултати от изплащането на техните претенции 
и събирането на техните вземания, но и заради 
начина, по който ги предпазваме от неприемлив 
финансов риск и ги насочваме към потенциално 
рентабилна търговия.

Нашите резултати през 2017 г. – 
общ преглед
Градим нашия бизнес чрез свързаност с нашите 
клиенти по цял свят

•  Общият размер на приходите нарасна с 4,3% 
(5,1% при постоянни валутни курсове), осигурен 
чрез растеж в Северна Америка, Азия и 
Централна и Източна Европа – добри резултати 
на нашите подразделения Global и Bonding.

•  И през 2017 г. запазихме балансирано поемане 
на риска със стабилен коефициент на щети 41,7%.

•  В края на периода комбинирания коефициент 
достигна 77,4% (1).

•  В резултат на това годишната печалба след 
данъчно облагане възлезе на 186,2 млн евро.

•  Собственият капитал на акционерите 
и позициите в подчинения дълг бяха 
допълнителни укрепени с 6,6%, което се дължи 
на реализираните печалби.
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Глобалната икономическа  
среда през 2017 г. Свързани с успеха през 2017 г.

Atradius разбира световната икономика и това 
има първостепенно значение за нашите връзки с 
клиентите.

През 2017 г. световната икономика се оттласна с 
по-високи темпове на растеж както в развитите, 
така и в развиващите се икономики. Общият темп на 
растеж в света нарасна на 2,9% от 2,4% през 2016 г.

Еврозоната продължи да се възстановява 
благодарение на приноса на частното потребление, 
инвестициите и външното търсене, а вътрешното 
търсене си остана стълб на растежа. Частното 
потребление нарасна благодарение на растящата 
заетост, ниската инфлация и положителните 
нагласи. Безработицата спадна на 8,7% през ноември 
2017 г. в сравнение с 9,6% в началото на годината.

Растежът в еврозоната обаче продължава да бъде 
неравномерно разпределен, като държавите членки 
в южна Европа все още изостават от страните в 
северна Европа. Испания е изключението в южна 
Европа: за трета поредна година растежът на БВП 
там запазва силните си темпове от 3,1%.

Ниските лихвени проценти поевтиняват 
кредитирането за физически лица и предприятия. 
Южна Европа продължи да бъде слабото звено в 
банковото кредитиране, тъй като банките все още 
трябва да преодоляват слабостите в балансовите 
отчети и големия относителен дял на лошите 
кредити.

Възстановяването в САЩ е стабилно с ръст на БВП 
от 2,3%. Частното потребление, на което се падат 
над две трети от икономиката на САЩ, запазва 
значението си на основен двигател на растежа. 
Условията на пазара на труда се подобряват, като 
безработицата спадна на 4,1% през декември 2017 г. 
– по-добър показател от постигнатото най-ниско до 
момента равнище през 2007 г.

Растежът на развиващите се пазари също се 
засили. Растежът в Китай отбеляза още една 
стъпка нагоре благодарение на нарастването на 
вътрешното търсене и износа, а Русия, Бразилия и 
Аржентина преодоляха рецесията от 2015–2016 г. За 
развиващите се пазари като цяло беше благоприятно 
цикличното възстановяване на световната 
търговия, като търговията нарасна особено много на 
развиващите се  пазари в Азия и Латинска Америка. 
Мексико запази темповете, въпреки несигурността 
на преговорите в рамките на НАФТА и значителното 
затягане на паричната политика. 

Нещо повече, нетните вносители на суровини 
като нефт, стомана и въглища, се възползваха от 
поредната година на относително ниски цени, 
стимулиращи вътрешното търсене. Сред тези нетни 
вносители преобладават редица латиноамерикански 
държави.

Възстановяването в еврозоната беше последвано 
от растеж в Централна и Източна Европа, който се 
прояви в увеличаване на износа и по-голям приток 
на инвестиции.

Ръстът в Еврозоната продължава да 
е неравномерно разпределен.

През 2017 г. групата Atradius се разрасна с 
добавянето на нови офиси за застраховане на 
кредитите в България и Румъния, придобиването 
на 25% дял в Южноафриканската корпорация за 
гаранции и застраховане на кредити в Африка и 
създаването на нови офиси на Atradius Collections 
в Китай и Турция. Всичко това ни помага да 
предоставяме в още по-пълна степен комплексно 
обслужване на нашите клиенти.

Постигнахме ключов успех с одобрението от страна 
на регулаторните органи на нашия частичен 
вътрешен модел за оценка на риска. Това е израз 
на признанието на регулаторните органи за 
способностите ни да моделираме риска. Високата 
ни платежоспособност дава надеждни гаранции, 
че можем да издържаме на финансов стрес, да 
изпълняваме финансовите си задължения и в 
крайна сметка да носим стойност на акционерите. 
Силната ни финансова позиция се отразява в 
кредитния рейтинг на групата Atradius от „A.M. Best“ 
(„A“ отличен, стабилна перспектива) и „Moody’s“ 
(„A2“, стабилна перспектива – повишен през март 
2018 г.). 

Тази година продължи успехът ни на лидери 
в застраховането на търговски вземания, като 
печалбите през 2017 г. се равняваха 186 млн евро, 
а собственият акционерен капитал достигна 
рекордно високо равнище.

2017 година беше поредната успешна година за 
Atradius: нашите финансови резултати доказаха, 
че продължаваме да бъдем силен и надежден 
партньор в бизнеса.  

Световната търговия се развива и изменя, което 
поражда нови предизвикателства за нашите клиенти, 
ако искат безопасен растеж на своята дейност. 
Ето защо използваме напредналите си цифрови 
възможности, чрез които се приспособяваме към 
променящата се среда и укрепваме връзките с 
нашите клиенти. 

През 2017 г. въведохме Atrium – нашият нов онлайн 
портал за клиенти, чрез който застрахованите ни 
клиенти имат достъп до всички услуги на Atradius 
благодарение на усъвършенствани и опростени 
процеси.  Atradius Collections също разработи 
платформа за електронна търговия, така че 
клиентите ни лесно да купуват колекторските ни 
услуги онлайн. 

Освен това тази година започнахме изпълнението 
на програма за подобряване на цифровата работа 
с клиенти и партньори. Чрез нея ще се съкрати 
времето, необходимо на клиентите за обработка 
на техните полици, което означава, че те ще имат 
повече време да се съсредоточат върху задълбочения 
ни анализ на рисковете и възможностите, за да 
продължат да изпреварват конкуренцията. Нашите 
партньори също така ще разполагат с по-ефикасни 
начини за споделяне на информация с оглед на 
улесненото интегриране на нашите с техните услуги.  
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Свързани с всички наши клиенти – 
световният ни обхват

(1)    Асоциирано дружество, миноритарен дял или 
споразумение за сътрудничество с местен 
партньор

(2)    Предоставяне на услуги и споразумение за 
сътрудничество с местен партньор

Европа
Австрия  Виена
Белгия  Намюр, Антверпен
България  София
Чехия  Прага
Дания  Копенхаген, Орхус
Финландия  Хелзинки
Франция  Париж, Бордо, Компиен, Лил, Лион,  
 Марсилия, Рен, Страсбург
Германия  Кьолн, Берлин, Билефелд, Бремен,   
 Дортмунд 
 Дюселдорф, Франкфурт, Фрайбург, 
Хамбург,   Хановер, Касел, Мюнхен, Нюрнберг,   
 Щутгарт
Гърция  Атина
Унгария  Будапеща
Исландия  Рейкявик (1)

Ирландия  Дъблин
Италия  Рим, Милано
Люксембург  Люксембург
Нидерландия  Амстердам, Омен
Норвегия  Осло
Полша  Варшава, Краков, Познан, Жельона Гура
Португалия  Лисабон, Порто
Румъния  Букурещ
Русия  Москва
Словакия  Братислава
Испания  Мадрид, Алкала де Хенарес, 
Аликанте,   Барселона, Билбао, Кастейон, А 
Коруня,   Жирона, Лас Палмас на Големите 
Канарски   острови, Малага, Мурсия, Овиедо, 
Памплона,   Севиля, Тарагона, Тераса, Валенсия,   
 Сарагоса
Швеция  Стокхолм
Швейцария  Цюрих
Турция  Истанбул
Обединеното  Кардиф, Белфаст, Бирмингам, Лондон,  
кралство Манчестер

Близък Изток
Израел  Тел Авив (1)

Ливан  Бейрут (1)

Саудитска Арабия  Рияд (1)

Обединени  Дубай (1)

арабски емирства 

Северна и Южна Америка
Аржентина  Буенос Айрес (1)

Бразилия  Сао Паулу
Канада  Алмонте (Онтарио), Мисисага (Онтарио),  
 Поант Клер (Квебек)
Чили  Сантяго де Чиле (1)

Мексико  Мексико Сити, Гуадалахара, Монтерей
Перу  Лима (1)

САЩ  Балтимор (Мериленд), Чикаго (Илинойс),  
 Далас (Тексас), Лос Анджелис (Калифорния),  
 Мористаун (Ню Джърси), Ню Йорк (Ню Йорк)

Азия
Китай  Пекин, Гуанджоу,   
 Нанкин, Шанхай (2)

Хонг Конг  Хонг Конг
Индия  Мумбай, Делхи,   
 Колката (2)

Индонезия Джакарта (2)

Япония  Токио
Малайзия Куала Лумпур (1)

Филипини Манила (1)

Сингапур Сингапур
Южна Корея  Сеул (2)

Тайван  Тайпей (1)

Тайланд  Бангкок (2)

Виетнам  Ханой (1)

Африка
Кения Найроби (1)

Южна Африка Йоханесбург (1)

Тунис Тунис (1)

Океания
Австралия Сидни, Брисбейн, Мелбърн, 
Пърт
Нова Зеландия Уелингтън
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Page titleПерспективата за 2018 г.
Нашите продукти и услуги – 
проектно свързани 

Ние проектираме нашите продукти за 
застраховане на търговските вземания в 
гъвкав модулен формат, който може да бъде 
приспособяван към всички видове предприятия 
– от малки и средни предприятия (МСП) до 
мултинационални корпорации.

За мултинационалните корпорации предлагаме 
усъвършенствано и индивидуализирано решение 
за кредитен мениджмънт: нашата Глобална полица. 
Клиентите могат да избират между единна полица 
за застраховане на търговски вземания, която 
обслужва едновременно дружеството майка и 
дъщерните дружества, или отделни полици според 
равнището на дейността и условията в съответната 
страна, или съчетание от двата варианта.

За големите и средните предприятия нашата 
гъвкава модулна полица за застраховане на 
търговски вземания може да бъде съобразена с 
потребностите на всеки клиент в зависимост от това 
дали работят на местния или на световния пазар. За 
да отговорим на потребностите на МСП, разполагаме 
с широка гама продукти, които лесно се използват и 
управляват.

Застраховането на целия оборот може да не е 
подходящо за всяко дружество. Затова предлагаме 
структурирани решения за управление на 
кредитния риск при конкретни големи и сложни 
сделки. Те обхващат разнообразни обстоятелства 
и носят висока степен на  защита от кредитен 
риск при единични договори или при купувачи 
с предварително пред-експортно финансиране. 
Могат да бъдат комбинирани, за да отговорят на 
многобройните потребности.

Умения и чувствителност при 
събирането на дългове
Чрез своето присъствие в 29 държави Atradius 
Collections помага на предприятията, както 
застраховани, така и незастраховани, да съберат 
търговските си вземания, като същевременно 
поддържат добри делови отношения със своите 
клиенти. Дружеството е изградило добрата 
си репутация на всеотдаен специалист в 
междуфирмените отношения чрез съчетание на 
силните страни на Atradius Credit Insurance със 
собствената интегрирана международна мрежа от 
частни изпълнители, адвокати и синдици, както и 
със способностите си онлайн.

Водещ доставчик на бондове в 
Европа
Чрез присъствието си на 11 европейски пазара 
Atradius Bonding обслужва широк кръгпредприятия 
от различни отрасли, като осигурява защита на 
бенефициера при неизпълнение на договорните 
задължения от страна на доставчика (наш клиент). 
Експертните ни познания за бондовете и пазара ни 
дават възможност да предложим гъвкави решения на 
всеки клиент. 

Покритие на рисковете при 
споразумения с изплащане на вноски
Atradius Instalment Credit Protection (ICP) покрива 
краткосрочните и средносрочните рискове при 
споразумения с изплащане на вноски за физически 
и юридически лица в Белгия и Люксембург, като 
например потребителски кредити, лизингови 
споразумения и договори за наем.  Неотдавна 
включихме покритие на рисковете при жилищни 
имоти в съпритежателски домове и гарантиране 
на наемите, както и на рисковете при частни 
споразумения за лизинг на автомобили, а нашият 
продукт B2C Protect застрахова клиентите 
в строителството срещу неизпълнение на 
задълженията за плащане от страна на собствениците 
на жилища. 

Застраховане на застрахователите
Atradius Reinsurance DAC (Atradius Re) е водещият 
специализиран пре-застраховател, който предлага 
презастрахователни решения за застраховането 
на търговски вземания и бондове от първични 
застрахователи по цял свят. Съчетанието от 
презастрахователни умения и опит на лидер в 
застраховането на търговски вземания и бондове 
укрепва добре разработеното пазарно предложение 
на Atradius Re.

Събиране на търговска 
информация
Atradius предлага услуги в областта на събирането 
на търговска информация чрез Iberinform в 
Испания и Португалия, Graydon в Нидерландия, 
Белгия и Великобритания, Informes в Мексико 
и Ignios в Португалия. Събраната търговска 
информация подпомага работата на нашите 
риск мениджъри, както и на нашите клиенти 
при вземането на обосновани решения за своята 
дейност по отношение на кредитния мениджмънт, 
рисковете, спазването на законовите изисквания и 
маркетинга.

Вече набраните темпове ще бъдат 
двигател на глобалния растеж.
Растежът на развиващите се пазари вероятно ще 
се засили с помощта на известно възстановяване 
на цените на суровините. В Латинска Америка 
се очаква да продължи икономическото 
възстановяване с по-високи темпове на растеж 
в Бразилия и Аржентина и стабилен растеж в 
Мексико. Евентуалното спиране на преговорите 
с НАФТА обаче продължава да представлява 
значителен риск за Мексико. В Източна Европа 
растежът може леко да се забави, докато 
резултатите в Азия ще продължат да бъдат 
двигател на глобалния растеж.

Въпреки тази оптимистична прогноза развиващите 
се пазари може да изпитат известен финанов 
натиск поради затягането на паричната политика 
на САЩ. Очаква се развитите пазари да запазят 
темповете си на растеж с известно охлаждане 
в еврозоната с по-нисък ръст на износа и 
потреблението . Растежът в САЩ ще се подхранва 
от бюджетни стимули. 

За развитите пазари като цяло се очаква 
икономическата среда да запази повече или по-
малко своята стабилност, без да се наблюдават 
съществени промени в несъстоятелността. 
Финансовите условия вероятно ще останат гъвкави, 
независимо от затягането на паричната политика 
на САЩ и постепенното намаляване на мащабите 
на програмата на Европейската централна банка за 
изкупуване на облигации. 

Във Великобритания се очаква най-голямо 
увеличение на несъстоятелността, тъй като 
несигурността около излизането на страната 
от ЕС и слабата британска лира ще имат реално 
въздействие с известни отрицателни последици и 
за други държави членки на ЕС.

Какво ще донесе 2018 г. на Atradius 
и нашите клиенти?
Глобалната икономическа среда през 2018 г. отново 
ще бъде изпълнена с икономическа и политическа 
несигурност. За нашите клиенти управлението 
на неизбежните рискове ще бъде сложна задача, 
но както винаги ще положим всички усилия да ги 
насочим към безопасна и печеливша търговия.
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Консолидирани финансови отчети
Консолидиран отчет за  
приходите и разходите

Всички суми са посочени в хиляди евро

Консолидирани финансови отчети
Активи 31.12.2017 31.12.2016

Нематериални активи 236,419 226,005

Дълготрайни материални активи 133,445 125,968

Инвестиционни активи 9,688 9,908

Инвестиции в асоциирани дружества 63,538 39,586

Финансови инвестиции 2,287,830 2,280,293

Презастрахователни договори 585,887 632,262

Отсрочени данъчни активи 30,087 45,315

Възстановим данък върху дохода 59,559 50,613

Вземания от корпоративен данък 225,079 201,287

Вземания от застрахователна и презастрахователна дейност 164,983 153,405

Други вземания 60,096 47,882

Други активи 540,459 519,356

Отсрочени аквизиционни разходи 69,441 73,124

Други активи и натрупвания 471,018 446,232

CПарична наличност и еквиваленти 347,171 287,080

Общо 4,519,162 4,417,673

Собствен капитал

Капитал и резерви, относими към собствениците на дружеството 1,753,232 1,625,470

Миноритарни дялове 16 55

Общо 1,753,248 1,625,525

Пасиви

Подчинен дълг 323,614 323,437

Разходи за персонала 79,554 109,451

Застрахователни договори 1,530,339 1,561,155

Провизии 3,034 6,027

Отсрочени данъчни 124,951 115,179

пасивиКраткосрочни пасиви 37,636 23,960

Задължения 200,947 232,746

Задължения по застрахователна и презастрахователна дейност 129,822 183,407

Търговски и други задължения 71,125 49,339

Други пасиви 459,846 419,582

Заемни средства 5,993 611

Общо 2,765,914 2,792,148

Общо собствен капитал и пасиви 4,519,162 4,417,673

Консолидиран отчет за приходите и разходите
2017 2016

Приходи от застрахователни премии 1,588,095 1,557,588

Застрахователни премии, цедирани на презастрахователи (675,629) (663,831)

Нетни печалби от премии 912,467 893,757

Доходи от услуги и други дейности 249,140 203,079

Относителен дял на асоциираните дружества в доходите (7,396) 26,689

Нетен доход от инвестиции 20,586 18,279

Общо доход  след презастраховане 1,174,797 1,141,804

Застрахователни претенции и разходи за покриване на загуби (714,482) (698,392)

Възстановени от презастрахователи застрахователни  
претенции и разходи за покриване на загуби 285,498 271,896

Нетни разходи за обезщетения (428,984) (426,496)

Нетни разходи за дейността (473,929) (431,325)

Общо разходи след презастраховане (902,913) (857,821)

Резултат от дейността преди финансовите разходи 271,884 283,983

Финансов приход 2,696 3,325

Финансови разходи (19,271) (12,744)

Годишен резултат преди данъчно облагане 255,309 274,564

Подоходни данъчни разходи (69,073) (62,792)

Годишен резултат 186,236 211,772

Относими към:

Собствениците на дружеството 186,275 211,795

Миноритарни дялове (39) (23)

Общ годишен резултат 186,236 211,772

Консолидиран отчет за  всеобхватния доход
2017 2016

Годишен резултат 186,236 211,772

Други всеобхватния   доход:

Пера, които не подлежат на  рекласификация в отчета за  
приходите и разходите:
Ефект на ограничението на активите по пенсионни планове 
с определени доходи. (3,286) -

Актюерски печалби/(загуби) по определени пенсионни планове 45,643 (40,045)

Подоходен данък върху перата, които не подлежат на промяна в 
класификацията (9,370) 7,925

Пера, които може впоследствие да имат промяна в класификацията в 
отчета за преходите и разходите:

Нетни печалби/(загуби) в справедливата стойност на финансови 
инвестиции на разположение за продажба 12,854 20,324

Относителен дял на асоциираните дружества в друг всеобхватния доход - -

Печалби/(загуби) от валутен курс при операции в чужбина и асоциирани 
дружества (25,303) (1,869)

Подоходен данък във връзка с пера, чиято класификация може да бъде 
променена (2,303) (1,699)

Друг годишен всеобхватния доход след данъчно облагане 18,235 (15,364)

Общо всеобхватния доход за годината 204,471 196,408

Относим към:

Собствениците на дружеството 204,510 196,431

Миноритарни дялове (39) (23)

Общо  всеобхватния доход за годината 204,471 196,408



За контакти 
Atradius.com

atradius group@atradiusatradius

Atradius N.V. 
David Ricardostraat 1– 1066 JS Amsterdam

Postbus 8982 – 1006 JD Amsterdam
The Netherlands

Тел.: +31 205539111

Настоящото резюме на годишния отчет 
за 2017 г. е съставено на основата на 
годишния отчет за дейността на Atradius 
N.V. за 2017 г. и следва да се чете заедно 
с него. Годишният отчет за 2017 г. е 
публикуван на www.atradius.com 

Свържете се с Atradius в 
социалните мрежи

За контакти


