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София, 25 февруари 2015 г. 
 

 
Кофас обявява финансовите си резултати за 2014 г. и предлага 

0.48 евро дивидент за акция 
 
Финансовите резултати на групата Кофас за 2014 г. постигнаха съответствие с 
поставените цели. Основните постижения са: 

 Увеличение на оборота с 1.6% в сравнение с 2013 г. при постоянна база 

 Солиден дял на лоялни клиенти от 89.2%, ръст от 7% при сключените нови 
договори 

 Подобрение на нетния коефициент на щетимост след презастраховане – до 
79.7% (спад от 2.8 пункта) 

 Текущите приходи от дейността нарастват с 20,7%, а нетните приходи на 
групата – с 23.2% при постоянни обменни курсове 

 Нетен приход от акция от 0.80 евро, 60% от които са предложени за 
разпределение като дивидент 

 
„Радваме се да обявим годишни резултати, които са в пълно съответствие с 
очакванията ни. Кофас продължава да показва приложимостта на модела си за 
печеливш растеж през тази година. Иновативните ни продуктови предложения, 
подходящите дистрибуционни канали, значимото международно присъствие и 
разумното управление на риска допринесоха за това сериозно подобрение във 
финансовите ни резултати” – коментира Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен 
директор на Кофас груп. 
 

Показатели от отчета за доходите – 

млн. евро 
2013 2014 Промяна % 

Промяна % 

при срав-

нима база 

Консолидиран оборот 1140 1441 0.0% 1.6% 

От който приходи от премии 1129 1133  0.4% 2% 

     

Приходи от застраховане след 

презастраховане 
128 166 30.2%             

Нетни приходи от инвестиции с 

изключени преизчисления 
40 43 7.7%  

 

Текущи приходи от дейността 

Текущи приходи от дейността с 

изключени преизчисления 

195 

173 

209 

206 

7.1% 

19.4%     

 

20.7% 

 

Нетни приходи (дял на групата) 

Нетни приходи (дял на групата) с 

изключени преизчисления 

 

127 

115 

 

125 

140 

 

(1.8%) 

21.9% 

 

(0.6%) 

23.2% 
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Ключови показатели – в % 2013 2014    

Нетна квота на щетите с 

презастраховане 
53.8% 50.4% (3.5) pts  

Квота на разходите с презастраховане  28.7% 29.3% 0.6 pts  

Нетен коефициент на щетимост при 

презастраховане 
82.5% 79.7% (2.8) pts     

      

Показатели от баланса – млн. евро 31.12.2013 31.12.2014    

Собствен капитал 1780 1717            (3.5%)  

      

     

 
Оборот 
 
През изминалата година Кофас регистрира консолидиран оборот от 1440.5 милиона 
евро, което е ръст с 1.6% спрямо 2013 г. при стабилна база и обменни курсове. Това 
е в пълно съответствие с целите, представени от групата през юни 2014 г. по време 
на старта на борсовата търговия. Позитивното търговско развитие, което започна 
през 2013 г., се вижда от ръста от 7% на сключените нови договори, както и от 
стабилния дял лоялни клиенти – 89.2% в сравнение с 86.8% през 2013 г. 
 
Тези сериозни резултати бяха постигнати в условия на силен конкурентен натиск на 
застрахователния пазар и се обясняват със стабилните позиции на Кофас на 
пазарите в Северна Америка. Това е регион, който допринася в значителна степен 
за развитието на групата. 
 

Оборот, млн. евро 2013 2014 Промяна  
Промяна при 

сравнима база 

Западна Европа  469.2 461.7 (1.6%) (2.1%) 

Източна Европа 366.8 352.0 (4.0%) (3.3%) 

Средиземноморие и Африка 216.7 226.5 4.6% 6.7% 

Централна Европа  101.7 113.7 11.9% 13.4% 

Северна Америка 110.0 113.3 3.0% 3.3% 

Латинска Америка 94.8 97.1 2.4% 4.6% 

Азия/Пасифик 81.2 76.1 (6.2%) 11.5% 

Консолидиран оборот 1 440.3 1 440.5 0.0% 1.6% 

 
През годината Кофас ориентира стратегията си около три основни посоки на 
развитие – иновации, въвеждане на многоканален модел на дистрибуция и 
географска експанзия.  
 
Продуктовата гама беше допълнена от иновативния продукт EasyLiner, специално 
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създаден за нуждите на МСП и вече предлаган в 12 страни. Още четири нови 
предложения бяха пуснати на пазара: CofaMove (приложение за смартфони), 
CofaServe (интеграция на услугите на Кофас в ИТ системите на клиентите), 
PolicyMaster и CashMaster (услуги, улесняващи управлението на полиците и достъпа 
до банково финансиране). 
 
Кофас успя да разшири и международното си присъствие. Компания взе лицензи, 
които й позволиха да осъществява дейност в Колумбия, Мароко и Израел. Бяха 
отворени представителства във Филипините и в Казахстан, а в Сърбия беше 
сключено ново партньорско споразумение. Кофас затвърди присъствието си в 
Северна Америка, увеличавайки с 50% броя на агентите си там. С това развитие 
компанията вече присъства в 98 страни по света – директно или чрез местни 
партньори. 
 

Резултати 
 
Управлението на риска остава приоритет за групата, и в условията на неясноти в 
икономиката през изминалата година, Кофас регистрира нетната квота на щетите 
след презастраховане от 50.4%, което е спад с 3.5 пункта в сравнение с 2013 г. 
Квотата на разходите с презастраховане остава видимо стабилна – на ниво от 
29.3%. Нетният коефициент на щетимост при презастраховане е надолу с 2.8 пункта 
до 79.7%, което е в унисон с предвижданията. 
 
Текущите приходи от дейността нарастват с 20.7% до 206 милиона евро, а нетните 
приходи на групата – с 23.2%, достигайки 140 милиона евро. Нетният доход от акция 
е 0.80 евро, съответно ще бъде предложено за 2014 г. да се разпредели дивидент от 
60%, тоест 0.48 евро на акция. 
 
Финансова стабилност 
 
Към 31 декември 2014 г., капиталът на Кофас, отчетен по Международните 
стандарти за финансово отчитане, възлиза на 1724.2 милиона евро. Промяната се 
обяснява основно с положителните нетни приходи от 125.9 милиона евро, намалени 
с разпределените през второто тримесечие на 2014 г. премии в размер на 227 
милиона евро. 
 
През първото тримесечие Кофас издаде субординиран кредит в размер на 380 
милиона евро, което позволи заздравяване на регулаторния капитал и оптимизиране 
на капиталовата структура. Съотношението на капитала към средствата, 
необходими за покриване на рискове по застраховане и факторинг възлиза на 144% 
- сравнително стабилно спрямо 2013 г. 
 
Перспективи 
 
През 2014 г. се случи очакваното подобрение на икономическата среда. Въпреки 
това, трудното и бавно възстановяване все още не дава възможност на много 
нестабилни сфери по света да се стабилизират – държави, сектори и компании. В 
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тази по-благоприятна, но все така взискателна среда, бизнес моделът на Кофас 
показва своята устойчивост и ефективност и ще даде възможност на компанията да 
посрещне някои важни предизвикателства през 2015 г.: 

 Близостта до нуждите на компаниите и проактивността при вземането на 
решения ще продължи да бъде водещо при управлението на риска  

 Политиката на продуктови иновации ще позволи на компанията да разшири 
своя дял на пазара на застраховането на кредити, като в същото време се 
запази рентабилността на портфолиото 

 Кофас ще се насочи към растеж на най-динамичните пазари. 
 
Постигането на всичко това ще осигури на Кофас продължаване на прогресивното 
развитие, растеж и печалба. 
 
 
За Кофас 
 
Кофас Груп, световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на 
компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, 
както на местните, така и на международните пазари. За 2014 г. групата разчита на 
съдействието на 4 406 служители от 70 националности и отчита консолидиран оборот от 
1.441 млрд. евро. Представена директно или индиректно в 97 страни по света, Кофас прави 
по-сигурни транзакциите на над 37 000 компании в повече от 200 страни. Всяко тримесечие  
групата публикува анализ на риска за 160 страни по света, на база на уникалните си 
познания за платежоспособността на компаниите, и на опита на своите 350 оценители на 
риска, намиращи се в близост до клиентите и техните длъжници. 
Във Франция Кофас управлява  гаранции по износа от името на френската държава. 

 
www.coface.bg 

Coface SA. се листва на Euronext Paris – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 
За повече информация: 
Александър Христов 
Акаунт директор, CIVITAS, an exclusive Ketchum affiliate 
+359 2 4898042, +359 896696667 
e-mail: a.christov@civitasglobal.bg 
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