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ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания и част от най-големия български холдинг „Химимпорт”. 
Създадена преди 18 години, днес е утвърдена марка на българския застрахователен пазар, с ръст в 
премийния приход за дванадесета поредна година.

ЗАД „Армеец” заема първо място на общозастрахователния пазар за 2014 г. с пазарен дял от 13,7% и 
премиен приход в размер на 196 896 хил. лева, което представлява увеличение с 11% спрямо предходната 
година. 

Компанията е безспорен лидер по застраховка „Каско на МПС“ от май 2011 г. и заема водещо място 
по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“. По официални данни дружеството реализира ръст на 
събраните приходи по почти всички видове бизнес.

За компанията работят повече от 650 служители, в 53 агенции и над 60 представителства на 
територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от 
355 брокери и 1 100 агенти.

ЗАД „Армеец“ притежава дългосрочен кредитен рейтинг iBBB с положителни перспективи от Българската 
агенция за кредитен рейтинг и поддържа стабилна презастрахователна програма с водещи световни 
презастрахователи.

За четвърта поредна година ЗАД „Армеец“ е сред топ застрахователните компании в Югоизточна Европа 
в класацията на агенция SeeNews. През 2014 г. компанията заема двадесет и първо място. През ноември 
2014 г. дружеството получава международно отличие от Finance Awards за „Най-добър застраховател в 
България за 2014 г.“. 

ЗАД „Армеец“ – Винаги с Вас! 
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Обръщение до акционерите

Румен Георгиев 

Председател на Управителния съвет и 
Изпълнителен директор             

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор                          

Цветанка Крумова
Румен Георгиев 

Председател на Управителния съвет и 
Изпълнителен директор             

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор                          

Цветанка Крумова

Уважаеми акционери,

Изминалата година беше всичко друго, но не и типична, както за страната ни, така и за бизнеса на 

Армеец. Въвлечени в спиралата на обществените процеси, сътресенията в банковите институции и 

множеството катастрофични събития, всички ние трябваше адекватно да реагираме на драстичните 

промени около себе си. 

В този период Армеец не само устоя на предизвикателствата, но и успя за дванадесета поредна година 

да реализира ръст в премийния приход и да заеме първа позиция на общозастрахователния пазар. Въпреки 

че печалбата за годината остана под желаните нива, през 2014 г. дружеството постигна множество 

успехи, които ще имат своето отражение в бъдещото развитие. Армеец получи международно признание –                            

бе обявено за „Най-добър застраховател в България за 2014 г.“ от World Finance Global Insurance Awards 2014. 

За четвърта поредна година е в топ 100 на застрахователните компании в Югоизточна Европа.

В нашето миналогодишно обръщение споделихме, че приемаме управлението на компанията за мисия, 

която привеждаме в действие ежедневно с уважение, отдаденост, гордост и вдъхновение. Днес повече 

от всякога вярваме в това, днес „Армеец“ е не просто работно място за нас и нашите служители, а кауза. 

Споменахме също така, че формулата за успех на дружеството е в точния баланс между устойчивост, 

стратегия, иновации, технологии, инвестиции, изпълнение, бързина, култура, страст и принадлежност.

Добрата организация, с която посрещнахме катастрофичните събития през пролетта и лятото на 2014 г.                    

доказа, че тази формула е верният алгоритъм. Стотиците часове, вложени в развитие на стратегии и 

правила, разработените и усъвършенствани  информационни и  управленски процеси, привличането на 

високо-мотивирани и образовани специалисти, се оказаха дългосрочна печеливша инвестиция, която през 

2014 г. достигна своя пик. 

В светлината на изминалата година, сме оптимисти за предстоящата 2015 г., през която 

застрахователният пазар в страната ще се изправи пред ново предизвикателство – въвеждането 

на директивата Платежоспособност II. Въпреки, че дружествата очакват тази промяна отдавна, тя, 

както всяка сериозна промяна, изисква време, усилия, знания и инвестиции. Хилядите клиенти, които 

ежедневно разчитат на Армеец, не ни позволяват просто да сложим табелка „затворено за ремонт“ и да 

„ремонтираме“. За сметка на това, осемнадесетте години опит, който имаме зад гърба си, са ни научили, 

че израстването изисква разумни инвестиции и тежка работа, ясно ориентирана към ценностите на 

потребителите и конкурентоспособността на компанията. 

Най-важната ни задача през 2015 г. ще бъде да завършим реализирането на промените, изисквани от 

директивата Платежоспособност II. Те обаче, не са и не могат да бъдат самоцелна задача. Нужно е 

да превърнем тези необходими промени в процесите на функциониране и управление на компанията в 

действие, обединяващо главните цели за клиентоориентираност и конкурентоспособност с опита, 

добрите практики и организационната култура в компанията.
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България през 2014 г.
Икономически преглед

През 2014 г. глобалният икономически растеж възлезе на 3.3%, като запази темпа си от 2013 г. Ускоряване 

на реалния растеж имаше в САЩ, еврозоната и развитите икономики. Геополитическото напрежение 

между Русия и Украйна оказа негативно влияние върху развиващите се икономики. През 2014 г. реалният 

БВП в еврозоната нарасна с 0.9% на годишна база, след отбелязан спад през предходните две години. 

Годишната инфлация в глобален мащаб се понижи до 1.7% (2.6% в края на 2013 г.) под въздействието на 

продължаващото намаляване на международните цени на основните суровини и горива.

Постепенното подобряване на външната конюнктура допринесе за засилване на икономическата 

активност в България. Темпът на растеж на БВП в реално изражение се ускори до 1.7% (1.1% за 2013 г.) и 

възлезе на 42 009 млн. евро по текущи цени. Влошаването на индикаторите, породено от фактори като 

несигурност, свързана с кризата между Русия и Украйна, политическата нестабилност в страната и 

ликвидната криза в банковия сектор имаха ограничено влияние върху икономическата активност.

Брутната добавена стойност в икономиката ускори растежа си и в реално изражение общо за годината 

се увеличи с 1.6% (1.2% за 2013 г.). 

През 2014 г. номиналният темп на растеж на износа се понижи с 0.7%, докато вносът отчете ръст от 

1.4% на годишна база. В резултат от намаляващите през 2014 г. международни цени на храните, горивата 

и основни суровини, и на понижението на някои регулирани цени, годишната инфлация в края на 2014 г. бе 

-2.0% при -0.9% в края на 2013 г. Поевтиняването на еврото спрямо долара през второто полугодие беше 

предпоставка за ограничаване на дефлацията при определени групи стоки, например промишлените и 

храните.

През 2014 г. се запази високата норма на спестявания на домакинствата. Динамиката на 

паричните агрегати временно бе повлияна от ликвидния натиск, на който бе подложена 

банковата система, като част от срочните депозити бяха изтеглени от банковата система, 

увеличавайки парите в обръщение, а друга част бе трансформирана в овърнайт депозити. 

Доверието на вложителите бързо се възстанови, като депозитите започнаха да се връщат в банковата 

система още през юли. През ноември бе отнет лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ), а в края 

на годината започна изплащане на гарантираните депозити.

През 2014 г. общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс бе на излишък от  

1 004.4 млн. евро (при излишък от 878.2 млн. евро през 2013 г.).

Инвестициите в основен капитал нараснаха с 2.8% в реално изражение с основен принос на публичните 

инвестиции. През 2014 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции в страната възлезе на 1 289.1 млн. 

евро (3.1% от БВП) при 1 446.3 млн. евро (3.5% от БВП през 2013 г.).

През 2014 г. се наблюдава слабо подобрение на ситуацията на пазара на труда общо за икономиката. Броят 

на заетите се увеличи с 0.4%, след отбелязания спад с 0.4% през 2013 г. Равнището на безработица се 

понижи, като от 13.0% средно за 2013 г. достигна 11.4%. Дълготрайно безработните (за повече от година) 

продължиха да се увеличават и средно за годината делът им се повиши до 60.6% от всички безработни 

(57.4% за 2013 г.). Производителността на труда нарасна с 1.3% (1.5% през 2013 г.). Растежът на средната 

компенсация на един нает в номинално изражение общо за икономиката се понижи до 1.5% (от 8.8% за 2013 

г.), а в реално изражение възлезе на 3.2% (8.5% за 2013 г.).

Размерът на брутния външен дълг нарасна с 2 829.5 млн. евро и към декември възлезе на 39.8 млрд. евро 

(94.7% от БВП).

Източници: БНБ и НСИ 
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Застрахователен пазар

През 2014 г. икономиката на еврозоната успя да отбележи ръст на БВП от 0.9%. Постепенното 

подобряване на външната конюнктура, допринесе за засилване на икономическата активност в България 

с 1,7% в реално изражение. Темпът на растеж на БВП се ускори до 1,7%. Общата добавена стойност в 

икономиката нарасна в реално изражение от 1,2% през 2013 г. на 1,6% през 2014 г. 

Към края на 2014 г. застрахователните дружества със седалище в Република България са 46, от които 

30 общозастрахователни, 13 животозастрахователни, 2 животозастрахователни кооперации и 1 

презастраховател. Данните на КФН показват, че застрахователно посредничество към края на 2014 г. 

извършват 390 брокери и 26 988 агенти.

В края на 2014 г. българският застрахователен пазар е доминиран от общото застраховане, чийто дял 

възлиза на 82%. 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2014 г. възлезе на 

1 437 млн. лв., което означава ръст от 0.75% на сто на годишна база. 

През 2014 г. показателят застрахователно проникване в общото застраховане се изчислява на 1,75%, 

при 1,8% за 2013 г., а застрахователната плътност възлиза на 194,8 лв. на човек от населението, при 

стойност от 196,8 лв., изчислена за 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2014 г. в структурата на портфейла на дружествата, които извършват дейност по общо 

застраховане, основен дял от 68,4% заемат автомобилните застраховки. Застраховка „ГО, свързана с 

притежаването и използването на МПС” с дял от 38,3%, а застраховка „Каско на МПС” – 30,1%. 

Реализираният премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност” през изминалата година 

отчита спад от 5% на годишна база и възлиза на 550 млн. лв. Намаление се наблюдава и в размера на 

средната премия по едногодишните договори по този вид застраховка. Средната премия намалява 

от 212,89 лв. за 2013 г. на 200,68 лв. за 2014 г. Този спад се дължи на факта, че към края на 2014 г. се 

отчита увеличение на броя на моторните превозни средства, за които има сключен застрахователен 

договор. Влияние оказва и фактът, че информацията е базирана на представените справки и отчети 

от застрахователите със седалище в Република България и не отчита информацията за дейността в 

страната на застрахователите от други държави членки.

Премиен приход на общозастрахователния пазар 2009—2014 г. (хил. лв.)

2010 2011 2012 2013 2014

1 456 840 1 377 202 1 364 905 1 338 680 1 423 472
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За периода януари - декември 2014 г. реализираният премиен приход по застраховка „Каско на МПС”  възлиза 

на 431 млн. лв. и отчита ръст от 5% на годишна база. Следвайки отчетения ръст в продажбите на нови 

автомобили и отчасти под влияние на ефектите от неблагоприятните климатични явления в страната.

В края на 2014 г. имуществените застраховки у нас заемат дял от 18,6% от брутния премиен приход. 

Реализираният премиен приход възлиза на 267 млн. лв., като се отчита ръст от 1,5% на годишна база при 

ръст от 1%, отчетен през предходната година. 

Премийният приход по застраховка „Злополука” се увеличава с 5,5% от 25,4 млн. лв., записани в края на  

2013 г. на  26,8 млн. лв. в края на 2014 г. 

В края на 2014 г. финансовите застраховки (“Кредити“, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“) заемат дял 

от 1,1% в общия премиен приход в сектора. Записаният премиен приход по тези застраховки възлиза на 

15,4 млн. лв., с което се отчита ръст от 5,3% на годишна база при спад от -2,4% през 2013 г.

През 2014 г. под влияние на множеството природни бедствия – наводнения, градушки, ураганни бури и 

свлачища, се увеличи размерът на изплатените обезщетения. Със завишена щетимост са застраховките 

„Каско” и „Имущество”. При десет вида застраховки се наблюдава увеличение на изплатените обезщетения, 

изпреварващо ръста на премийния приход. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер 

на 908 млн. лв., като се отчита увеличение от 35,5% на годишна база. Размерът на изплатените също 

нараства с 15% и възлиза на 838 млн. лв. В структурата на изплатените обезщетения по видове застраховки 

най-голям относителен дял от 81% заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност на 

автомобилистите” и „Каско на МПС”), следвани от имуществените застраховки, заемащи дял от 11%.

В края на отчетния период сумата на активите на общозастрахователните дружества възлиза на  

2 164 млн. лв., нараствайки с 3,3% на годишна база спрямо края на 2013 г. Стойността на инвестициите 

на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане отчита увеличение от 0,3% на годишна 

база и в края на 2014 г. възлиза на 1 307 млн. лв. Границата на платежоспособност на дружествата по 

общо застраховане в края на 2014 г. възлиза на 215,7 млн. лв., а гаранционният им капитал – 187,7 млн. лв. 

Покритието на границата на платежоспособност се повишава от 229% в края на 2013 г. на 232% в края 

на 2014 г.

Всички дружества по общо застраховане разполагат с необходимите собствени средства, намалени с 

нематериалните активи, за покритие на границата си на платежоспособност. В края на 2014 г. размерът 

на брутните технически резерви, заделени от общозастрахователните дружества, нараства с 13,6% и 

достига 1 766 млн. лв., а нетните технически резерви нарастват до 1 308 млн. лв.

През изминалата година продължава тенденцията на нарастване на активите, собствения капитал 

и нетните технически резерви  в  сектора по общо застраховане. В сравнение с края на  2013 г., 

техническият резултат на дружествата по общо застраховане е отрицателен и в края на 2014 г. възлиза 

на 6,5 млн. лв. Отчетеният през 2014 г. отрицателен технически резултат оказва влияние върху нетния 

финансов резултат, който в края на годината е в размер на 1,2 млн. лв. 

84 792
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За компанията

Кратка история 

Април 1996 г.  Застрахователно дружество „Армеец” е създадено в структурата на 

Министерството на отбраната.

Юни 1998 г.  ЗАД „Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта 

на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по 

застраховане.

Юли 2002 г.  „Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството 

на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% 

акционерно участие.

Октомври 2007 г.  Българската агенция за кредитен рейтинг присъжда първия сертификат за 

кредитен рейтинг на ЗАД „Армеец”.

Април 2008 г.  ЗАД „Армеец” изпраща нотификация до КФН за осъществяване на застрахователна 

дейност на територията на ЕС.

Юли 2011 г.  ЗАД „Армеец“ става първото дружество в България, което притежава правата 

върху името на спортно-развлекателно съоръжение, чрез договора за генерално 

спонсорство на „Арена Армеец София“.

Декември 2012 г.  ЗАД „Армеец“ заема първо място на общозастрахователния пазар в България с дял 

от 12,8%.

Април 2014 г.  ЗАД „Армеец” придобива 100% собственост върху ОАД „ЗК Итил Армеец“.

Акционери и акционерен капитал

Към 31 декември 2014 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Основните акционери на 

дружеството са:

ДРУЖЕСТВО БРОЙ АКЦИИ  %

„ЦКБ Груп” ЕАД 303 913 92.04

„Нико-Комерс” АД 7 146 2.16

„Инвест Кепитъл” АД 6 920 2.10

„Химимпорт” АД 6 455 1.95

Други миноритарни акционер 5 756 1.75

Управленски екип

ЗАД „Армеец” има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен 

съвет.

Надзорен съвет

Председател:  „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членове:            проф. Нансен Бехар

                           „Централна кооперативна банка” АД,  

представлявана от Георги Константинов,  

Сава Стойнов и Тихомир Атанасов

Управителен съвет

Председател:  Румен Георгиев

Членове:           Валентин Димов, Александър Керезов, Цветанка Крумова

Представляващи

Изпълнителни директори:  

                         Румен Георгиев и Цветанка Крумова

Застрахователна дейност

ЗАД „Армеец” е лицензирано да извършва застрахователна дейност на територията на България и 

Европейския съюз. Дружеството предлага всички видове застрахователни продукти и услуги в областта 

на общото застраховане - автомобилно, имуществено, авиационно, морско и транспортно застраховане, 

застраховане на релсови превозни средства, технически, селскостопански, туристически и лични 

застраховки, застраховане на отговорности, на финансови и търговски рискове. 

Презастрахователна програма 

Дружеството презастрахова част от рисковете си с цел да контролира експозициите си към загуби 

и да защитава капиталовите си ресурси. Презастрахователните договори на ЗАД „Армеец” обхващат 

основните видове застраховки и съответстват на Общите условия, разработени от компанията, както 

и на нейните подписвачески правила.

Традиционно ЗАД „Армеец” пласира своята презастрахователна програма чрез такива големи и световно 

известни презастрахователни брокери като Aon Benfield, Willis и други, базирани в Лондон, Великобритания. 

Презастрахователните компании, с които работи ЗАД „Армеец”, са от най-висок клас: Swiss Re, MS Frontier 

Re Limited, Hannover Re, Германия, Partner Re, Lloyd’s of London и др. 

Членства и кредитен рейтинг

ЗАД „Армеец” е член на български и международни професионални и търговски организации – Асоциация на 

българските застрахователи, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Българска 

търговско-промишлена палата, Софийска търговско–промишлена палата, Българо-руска търговско-

промишлена палата, Български национален застрахователен ядрен пул. 

През ноември 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на  

ЗАД „Армеец” iBBB (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг А-3.



14 15

Персонал

Общата численост на служителите по трудов договор към 31.12.2014 г. е 651 души. Анализът на 

възрастовата структура на персонала показва, че преобладават служители на възраст до 40 години – 

55,4%, а 55,1% са наети в дружеството повече от 5 години. Повече от половината от служителите са от 

женски пол - 54%. По данни 67,1% от списъчния брой на персонала са с висше образование.

През 2014 г. продължи оптимизирането на организационната структура на дружеството с цел увеличаване 

дела на директната дистрибуция и ефективността на продажбите чрез посредници. Продължи работата 

за повишаване на лоялността на служителите и идентифицирането им с компанията чрез провеждане на 

тренинги, обучения и индивидуална работа.

Съотношение на персонала по пол (2010 – 2014 г.)
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Постижения

През последните дванадесет години ЗАД „Армеец“ бележи непрестанен ръст в премийния приход. 
Постигнатите резултати са подплатени с отличия от национален и международен характер. 

•  През ноември 2014 г. ЗАД „Армеец“ бе обявено за „Най-добър застраховател в България за 2014“ от Global 
Insurance Awards на World Finance. 

•  За четвърта поредна година ЗАД „Армеец“ е в класацията на топ застрахователните компании в 
Югоизточна Европа на агенция SeeNews. През 2014 г. компанията заема двадесет и първо място.

•  В конкурса „Застраховател на годината“ организиран от Българската асоциация на застрахователните 
брокери (БАЗБ), ЗАД „Армеец“ е обявен за:

- Застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане (2013);

-  Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения при имуществени 
вреди (2012);

- Застраховател с най-добри продукти в Общото застраховане (2011) в анкетно проучване.

•  Отличия за най-добър продукт в категория Общо застраховане на Международното финансово изложение 
„Банки Инвестиции Пари”, ЗАД „Армеец“ получава за:

-  Комбинирано застрахователно покритие „Помощ при пътуване в чужбина” и „Отмяна на пътуване” 
(2009)

- Комбинирано застрахователно покритие „Каско на МПС“ и „Каско удължена гаранция” (2008)

- Застраховка „Защитен дом” (2006)

•  ЗАД „Армеец” е обявен за най-коректния застраховател на българския застрахователен пазар през 2008 
г. чрез анкета, проведена сред застрахователни брокери, застрахователни агенти и потребители на 
застрахователни услуги. 
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Пазарни позиции 

През 2014 г. ЗАД „Армеец” реализира премиен приход в размер на 196 896 хил. лв. и с ръст от 11% спрямо 

предходната година заема първо място на общозастрахователния пазар с дял от 13,7%. 

Премиен приход на общозастрахователните компании 2014 г.

Компания Премиен приход (хил. лв.)   

Армеец 196 896
Булстрад 171 073
Лев Инс 170 132
ДЗИ 142 926
Алианц 141 683
Бул инс 119 814
Евро инс 82 886
Виктория 71 475
ОЗК - Застраховане 70 363
Уника 63 547
Дженерали 59 095
Енергия 58 483
ХДИ 30 009
България Здраве ЗАД 7 700
ОЗОФ Доверие 6 530
Групама 6 504
БАЕЗ 6 240
ЗЗОК Надежда 5 750
ОББ - Ей Ай Джи 4 533
Евроинс – ЗО 3 643
Фи Хелт Застраховане 3 048
ЗЕАД ДалБог: Живот и здраве 2 712
ЗК Медико – 21 2 547
Токуда Здр. Застр. 2 342
Здравноосиг. институт 1 672
Евр. здравноосигурителна каса 898
ОЗОК Инс АД 678
ЗАД Асет Иншурънс 582
ЗД Съгласие                                           570
ЗЗД Планета                                              2
ОБЩО 1 434 333

2014 г. е дванадесетата подред, през която премийният приход на компанията бележи ръст.  Дружеството 

отчита много добри резултати в автомобилното застраховане и по застраховка „Помощ при пътуване в 

чужбина“. ЗАД „Армеец“ реализира ръст по почти всички видове бизнес.

Брутният премиен приход, на дружествата по общо застраховане, в края на 2014 г. възлиза на 1 434 млн. 

лева, което означава ръст от 0,76% на годишна база. 

През 2014 г. ЗАД „Армеец” бе най-успешният автомобилен застраховател в страната. На фона на 

регистрираните множество природни бедствия с масов поразяващ ефект върху автомобилите, 

повечето български застрахователи регистрират ръст по „Каско на МПС”, завършвайки годината с общо 

повишение от 5%. Армеец запази лидерската си позиция по този вид бизнес, с ръст от 12,7% и премиен 

приход от 105,7 млн. лева.

ЗАД „Армеец” е начело по премиен приход за 2014 г. и при застраховка „Помощ при пътуване” с приход от 

3,8 млн. лева и пазарен дял от 23%.

При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” ЗАД „Армеец” отбеляза стабилен 

ръст от 7,2% спрямо 2013 г. и заема трето място на пазара с премиен приход от 60,2 млн. лева и пазарен 

дял от 11%. 

В края на годината дружеството има увеличен премиен приход по почти всички видове бизнес - по 

имуществено застраховане – 9,7%, застраховки на отговорности – 11,5%, злополуки – 20,9%, финансови 

рискове – 14,2%, „Карго и отговорност на превозвача“ – 30,7%, морско застраховане – 75,9%.

Пазарен дял на ЗАД „Армеец” по основните видове бизнес към 31.12.2014 г.

93% 91% 77%7% 9%
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75% 25%87% 33%67%
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Застрахователни резултати

Въпреки че 2014 г. беше трудна година за повечето икономически субекти и беше белязана от бурни 

обществени и природни процеси, за ЗАД „Армеец” тя беше изключително успешна година, през която 

укрепи позициите си на коректен и надежден застраховател. Дружеството завърши годината като 

лидер на застрахователния пазар в страната, с ръст в премийния приход за дванадесета поредна година 

и водещи позиции по почти всички видове застраховане.

През 2014 г. ЗАД „Армеец“ добавя над 19 млн. лв. към премийния си приход за 2013 г. и се нарежда на първо 

място в класацията на общозастрахователните дружества с реализирани премии в размер на 196 896 хил. 

лв.

Премиен приход на ЗАД „Армеец” за периода 2010 — 2014 г. (хил. лв.)
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По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” добавя 11,9 млн. лв. към премийния приход от 2013 г. и отново е 
лидер с приходи от 105,7 млн. лв. и пазарен дял от 25% .

При другата автомобилна застраховка - „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването 
на МПС”, ЗАД „Армеец” регистрира стабилен ръст от 7,2% спрямо 2013 г. и с премиен приход от 60,2 млн. лв. се 
нарежда на трето място на пазара по тази застраховка. 

Премиен приход по „застраховка ГО” на 
автомобилистите (млн. лв.)

Премиен приход по застраховка „Каско на МПС” (млн. лв.)
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Разпределение на портфейла на ЗАД „Армеец” към 31.12.2014 г.

Злополука - 1.71%

Карго - 0,43%

Отговорности - 1.28%
Финансови рискове - 0.70%

Авиационно 
застраховане - 2.53%

Помощ при пътуване - 1.93%

Каско на МПС - 53.71%

ГО на автомобилистите - 30.57%

Имущество - 6.57%

Морско - 0.57%

През годината имуществените застраховки са с дял от 6,6% от портфейла на компанията. Реализираният 
премиен приход по този вид бизнес възлиза на 12,9 млн. лв., което представлява ръст от 9,7% спрямо 2013 г. 

През 2014 г. ЗАД „Армеец” подобрява позициите си в морското застраховане. Компанията бележи ръст  
в премийния приход от 75,9% спрямо година по-рано. 
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Премиен приход по застраховки Имущество (млн. лв.)
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Премиен приход по Морско застраховане (млн. лв.)
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ЗАД „Армеец” се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход над  
3,8 млн. лв. и пазарен дял от 23%, а по застраховка „Злополука” реализираните премии са в размер на 3,4 млн. лв. 

Премиен приход по застраховка Помощ при 
пътуване (млн. лв.)

Премиен приход по застраховка Злополука (млн. лв.)
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ВИД ЗАСТРАХОВАНЕ
Към 31 декември 2014 г. Към 31 декември 2013 г.

(хил. лв.) дял  (%) (хил. лв.) дял  (%)

Каско на МПС                105 744    53,7%               93 815    52,9%

ГО на автомобилистите                  60 198    30,6%               56 132    31,6%

Имуществено застраховане                  12 939    6,6%               11 796    6,6%

Авиационно застраховане                    4 979    2,5%                 5 158    2,9%

Злополука                    3 369    1,7%                 2 788    1,6%

Помощ при пътуване                    3 794    1,9%                 3 098    1,7%

Финансови рискове                    1 373    0,7%                 1 203    0,7%

Застраховане на отговорности                    2 526    1,3%                 2 266    1,3%

Карго                       848    0,4%                    515    0,3%

Морско застраховане                    1 127    0,6%                    641    0,4%

Общо: 196 896     100% 177 412    100%

Към 31.12.2014 г. коефициентът на щетимост на ЗАД „Армеец“ по всички видове застраховки се изчислява 
на 57%, при 43% към края на 2013 г. Най-висок е коефициентът по застраховка „Каско на МПС“ - 75%. 
Причината за това са множеството катастрофични събития, сред които опустошителната градушка в 
района на София на 8 юли 2014 г. Размерът на изплатените обезщетенията по застраховка „Каско на МПС“ 
възлиза на 79,4 млн. лв., което представлява 71% от общо изплатените обезщетения на ЗАД „Армеец“ към 
края на 2014 г. или ръст от 64,6% спрямо края на 2013 г.

Изплатените обезщетения по имуществените застраховки в края на 2014 г. възлизат на почти 6 млн. лв., 
което представлява ръст от 29,7% спрямо предходната година. Увеличението се дължи на нанесените 
значителни щети върху жилищни, производствени и административни сгради, както и върху земеделските 
земи. 

Премиен приход на ЗАД „Армеец” по видове бизнес (2013 - 2014 г.)

Изплатени обезщетения от ЗАД „Армеец” по видове бизнес (2013 - 2014 г.)

ВИД ЗАСТРАХОВАНЕ
Към 31 декември 2014 г. Към 31 декември 2013 г.

(хил. лв.) дял  (%) (хил. лв.) дял  (%)

Каско на МПС 79 399 71,1% 54 286 67,3%

ГО на автомобилистите 19 055 17,1% 18 102 22,4%

Имуществено застраховане 5 992 5,4% 4 602 5,7%

Авиационно застраховане 3 702 3,3% 1 298 1,6%

Злополука 789 0,7% 702 0,9%

Помощ при пътуване 1 184 1,1% 959 1,2%

Финансови рискове 73 0,1% 78 0,1%

Застраховане на отговорности 1 090 1,0% 460 0,6%

Карго 224 0,2% 135 0,2%

Морско застраховане 160 0,1% 91 0,1%

Общо: 111 668 100% 80 714 100%
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Основна финансова информация

Собствените  средства на ЗАД  „Армеец”  към  31.12.2014 г. са 50 098 хил. лв., а границата на 
платежоспособност (съгл. чл. 20 на  Наредбата за собствените средства и границата на 
платежоспособност на застрахователните и здравноосигурителните дружества) е 27 364 хил. лв. 

През 2014 г. ЗАД „Армеец“ финализира придобиването на руската застрахователна компания „Итил“ за 
сумата от 12 587 хил. лв. Отчитайки това, собствените средства на дружеството, намалени с ДНА 
и участия в дружества възлизат на 33 694 хил. лв., т.е. покриват изискуемата по закон граница на 
платежоспособност. Коефициентът на покритие на границата на платежоспособност със собствени 
средства е 123%.

Гаранционният капитал на дружеството е в размер на 9 121 хил. лв. и коефициентът му на покритие със 
собствени средства е 369%.

ЗАД „Армеец“ завърши годината като лидер на застрахователния пазар в страната, с ръст в премийния 
приход по почти всички видове застраховане. Въпреки това неблагоприятните климатични явления 
създадоха множеството катастрофични събития и ЗАД „Армеец“ отчете отрицателен финансов резултат 
за 2014 г. в размер на 10 879 хил. лв. Това не оказа влияние на стабилността на дружеството, тъй като ЗАД 
„Армеец“ притежава достатъчно активи, които гарантират поетите задължения по застрахователни 
договори и заедно с презастрахователната програма осигуряват финансовата му стабилност. 

Към 31.12.2014 г. дългосрочните активи на ЗАД „Армеец” са 66 137 хил. лв. и представляват 22,74% от 
активите на дружеството.

Брутният размер на застрахователно-техническите резерви е обезпечен напълно с инвестиции 
във високоликвидни активи, съгласно изискванията на регулаторните органи. За избягване на риска 
от концентрация, дружеството се стреми да спазва заложените ограничения за инвестиране на 
застрахователните резерви (в процентни съотношения, регламентирани в съответните нормативни 
актове). Общият размер на заделените застрахователни резерви на ЗАД „Армеец“ към 31.12.2014 г. възлиза 
на 234 551 хил. лв., това е със 17% повече спрямо миналата година. 

Притежаваните от ЗАД „Армеец” финансови инструменти се управляват, отчитайки променящите се 
пазарни условия. Експозициите към пазарен риск се управляват в съответствие с утвърдените лимити, 
съобразени с изискванията на местното и европейското законодателство. За намаляване на пазарния 
риск дружеството се стреми максимално да диверсифицира инвестициите в портфейла спрямо определен 
икономически сектор, икономическа структура или емитент.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническият резултат  за  2014 г. е отрицателен – 16 018 хил. лв. на нетна база. Цената на 
презастраховането, заради задействането на катастрофичния договор също е отрицателна – 18 972 хил. 
лв. Това показва, как чрез презастраховането и съзастраховането компанията увеличава капацитета си да 

поема повече и по-големи рискове, без да се излага на прекомерна опасност. Крайният финансов резултат 
за 2014 г. е отрицателен в размер на 10 879 хил. лв., но това не оказва влияние върху стабилността на 
дружеството.

Обзор на дейността 

2014 г. премина под знака на множество катастрофични събития, които оказаха влияние както върху 
икономиката като цяло, така и върху застрахователния пазар. Това влияние се изразява в няколко посоки, 
от една страна неблагоприятните явления увеличиха обема на изплатените обезщетения по почти 
всички видове застраховане. Основно в следствие на опустошителната градушка в района на София, 
размерът на обезщетенията по застраховка „Каско на МПС“ нарасна с 35% в сравнение с година по-рано. 
При застраховките на Имущества ръстът на изплатените обезщетения също е чувствителен – 48% 
спрямо предходната година, като увеличението се дължи на поредицата градушки, ураганни ветрове, 
проливни дъждове и наводнения, които нанесоха значителни щети върху жилищни, производствени и 
административни сгради, както и върху земеделските земи.

От друга страна, в условията на подкопано доверие във финансовите институции, споменатите 
катастрофични събития дадоха възможност на застрахователите да покажат устойчивост на кризи, 
способностите за навременна реакция и най-вече финансова стабилност.

Въпреки че 2014 г. беше трудна година за повечето икономически субекти и беше белязана от бурни 
обществени и природни процеси, за ЗАД „Армеец” тя се оказа изключително успешна година, през 
която дружеството укрепи позициите си на коректен и надежден застраховател. С премиен приход 
в размер на 196 896 хил. лева и с пазарен дял от 13,7% дружеството зае първо място в класацията на 
общозастрахователните компании в България.

Най-значителен принос за този резултат имат автомобилните застраховки. ЗАД „Армеец” утвърди 
позициите си на водещ автомобилен застраховател с добрите конкурентни условия, качеството на 
услугите и изключителна реакция в кризисни ситуации. Бяха оптимизирани тарифите с оглед повишаване 
качеството на портфейла. 

Новите технологични решения са важен фактор за постигане на по-високо качество и ефективност 
от дейността на компанията. През 2014 г. продължи работата по усъвършенстване на интеграцията с 
брокерските системи и на въведеното уеб приложение за продажба на полици „Каско на МПС“. Паралелно 
с това започна разработването на модулите за издаване на имуществени полици през уеб приложението, 
като за началото на 2015 г. е планирано да започне издаване на застраховката „Защитена фамилия“.

Оптимизирането на общите условия и тарифите на някои от имуществените застраховки – „Защитен 
дом“ и „Защитена фамилия“, което бе осъществено през 2013 г., както и традиционно добрата работа при 
регистрацията и изплащането на щетите, доведоха до ръст в премийния приход по този вид бизнес с 
9,69% спрямо предходната година. През 2014 г. продължи работа по няколко проекта, свързани с въвеждане 
на иновативни методи в областта на имущественото застраховане.

През годината компанията разработи един нов застрахователен продукт - „Гражданска отговорност 
във връзка с клинично изпитване на лекарствени продукти”. Успешно беше предложена и застраховката 
„Отмяна на събитие“, във връзка с реализацията на проекта „Опера на площада“ съвместно с Националната 
опера и балет и Столична община.

През 2014 г. ЗАД „Армеец” спечели наградата „Най-добрата общозастрахователна компания в България“ 
присъдена от World Finance Global Insurance Awards 2014. 

За четвърта поредна година дружеството попадна в класацията SEE Top 100. Благодарение на добрите 
си резултати компанията зае двадесет и първо място сред топ застрахователите в Югоизточна Европа.

ЗАД „Армеец“ продължи работата по социално-ангажирани кампании, като през 2014 г. бе реализирана най-
мащабната и многообхватна кампания до момента – „Родолюбие“. Идеята на проекта е обръщане назад 
към историята, традициите и уроците по родолюбие, които днешните поколения не са прочели или пък 
са забравили. Кампанията премина в няколко етапа през цялата година и имаше много сериозна подкрепа 
от страна на различни национални и регионални медии. Първите два етапа на кампанията бяха свързани с 
влагане на цветни репродукции на Браилското знаме и на портрети на бележити българи на знакови дати 
от българската история в тиражите на вестниците „Труд" и „Преса''. Следващите етапи се реализираха 
на регионално ниво, чрез предоставяне на рамкираните репродукции в училища, читалища, библиотеки и 
университети. 

В рамките на кампанията „Родолюбие“ ЗАД „Армеец“ подкрепи и реализирането на инициатива на 
югозападния ежедневник в-к  „Струма'' - конкурса „Любим учител и будител на Пиринско 2014“. Конкурсът 

Показатели за ЗАД „Армеец” 2010 г . 2011 г. 2012 г . 2013 г. 2014 г.

Брутен премиен приход (хил. лв.) 155 269 161 733 170 891 177 412 196 896

Пазарен дял (%) 11,29% 11,87% 12.79% 12,46% 13,70%

Годишен ръст на брутния премиен приход (%) 4,74% 4,16% 5,66% 3,82% 10,98%

Годишен ръст на пазара по общо застраховане (%) -5,63% -0,9% -1,9% 6,54% 0,76%

Печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 6 917 936 1 035 497 -10 755

Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 6 718 899 205 443 -10 879

Сума на активите (хил. лв.) 175 799 222 033 257 062 284 159 306 480

Нетни активи (собствен капитал) 41 131 41 415 58 524 60 658 50 097

Акционерен (основен) капитал (хил. лв.) 15 019 15 019 15 019 33 019 33 019

Премиен приход след презастраховане 139 343 142 812 155 562 162 710 180 233

Технически резултат (хил. лв.) 614 577 -8 759 -3 757 -16 018

Нетна щетимост (в %) 49% 53% 59% 53% 57%

Основни финансови показатели 
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завърши в деня на Народните будители 1 ноември. В същия ден „Родолюбие“ завърши с юбилейния концерт 
по повод десетата годишнина на гайдарски състав от гр. Смолян „101 Каба Гайди“.

В рамките на инициативата „Да върнем ловния сокол в България“ през 2014 г. в Спасителния център за 
диви животни в Стара Загора бяха изградени волиери, изцяло финансирани по проекта, бяха освободени 
новоизлюпените в центъра малки ловни соколи. 

Традиционно през годината компанията подкрепяше различни спортни инициативи:

-  За трета поредна година ЗАД „Армеец” застрахова участниците в Националния турнир „Ариана 
Аматьорска Лига“. 

- Партньорството с най-успешният български мотоциклетист Мартин Чой продължи и през 2014 г. 

-  Алпинистът от Сливен д-р Атанас Скатов продължи проекта за покоряване на седемте 
континентални първенци. С подкрепата на „Армеец“, през 2014 г. изкачи първенците на Южна 
Америка – Аконкагуа, на Австралия и Океания – Пунджак Джая, на Антарктида – Винсънт и най-
високият връх на планетата - Еверест.

Чрез управлението на притежаваните права върху името (Naming rights) на многофункционалната спортна 
зала “Арена Армеец София” през 2014 г. продължи популяризирането на марката Армеец. Подобрена беше 
комуникацията с публиката на живо в залата, чрез организиране на множество промоционални и рекламни 
активности. 

Бъдещо развитие 

Бъдещото развитие на ЗАД „Армеец” е насочено към запазване позициите на компанията като лидер на 
застрахователния пазар, чрез адаптиране към новия режим на платежоспособност, в съответствие с 
директива 2009/138/ЕС и транспонирането й в българското законодателство през 2015 г. Конкретните 
краткосрочни дейности са свързани с балансиране на портфейла и допълнително прецизиране на оценката 
на риска. Продължава работата по подобряване на оперативната дейност, чрез внедряване на нови 
технологии и информационни системи, и квалификация на персонала. 

През 2015 г. предстои въвеждане в експлоатация на модул за издаване на полици „Защитена фамилия“ през 
уеб приложението и работа по създаването на подобни модули за останалите застрахователни продукти 
на дружеството. 

Компанията ще продължи да развива клоновата си мрежа, като отчита икономическите характеристики 
на регионите, стимулира директните продажби и подобрява ефективността на работата с посредниците 
за привличането на нов бизнес. Плановете на дружеството са за създаване на регионални активности и 
по-силно присъствие в социалния и културен живот на местно ниво.

Предстои осъществяването на съвместни проекти с придобитото дружество в Руската Федерация – 
Итиль Армеец, чрез които да се повиши конкурентоспособността на всяка от двете компании и да се 
обменят добри практики.

Осъществяването на съвместни проекти и партньорство с дружествата от Химимпорт Холдинг ще 
гарантира по-голям синергичен ефект и конкурентни предимства в бъдещата дейност на ЗАД „Армеец”. 
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Отчет за финансовите резултати

Отчет за финансовото състояние                                                           

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Активи Пояснение

31 декември 

2014

‘000 лв.

31 декември 
2013

‘000 лв.

Нетекущи активи

Нематериални активи 5 3 407 4 523

Имоти, машини и съоръжения 6 6 959 7 253

Инвестиции в дъщерни предприятия 7 12 637 50

Инвестиционни имоти 9 28 297 27 192

Дългосрочни финансови активи 10 360 360

Вземания от свързани лица 35 10 560 8 434

Нетекущи активи 62 220 47 812

Текущи активи

Финансови активи, държани за търгуване 12 85 963 82 717

Финансови активи на разположение за продажба 13 3 361 3 007

Вземания по застрахователни и 
презастрахователни договори

14 63 059 58 654

Материални запаси 15 1 490 1 371

Презастрахователни активи 19 15 366 20 330

Вземания във връзка с данъци върху дохода 125 125

Вземания от свързани лица 35 17 873 20 672

Търговски и други вземания 16 10 460 11 272

Пари и парични еквиваленти 17 46 563 38 199

Текущи активи 244 260 236 347

Общо активи 306 408 284 159

Собствен капитал, застрахователни 
резерви и пасиви

Пояснение

31 декември

2014

‘000 лв.

31 декември

2013

‘000 лв.

Собствен капитал

Акционерен капитал 18.1 33 019 33 019

Други резерви 18.2 46 547 46 104

Преоценъчен резерв 18.3 (18 590) (18 908)

Неразпределена печалба (10 879) 443

Общо собствен капитал 50 097 60 658

Застрахователни резерви 19 234 551 200 910

Пасиви

Нетекущи пасиви

Пенсионни задължения към персонала 20.2 228 264

Отсрочени данъчни пасиви 11 383 223

Нетекущи пасиви 611 487

Текущи пасиви

Пенсионни и други задължения към персонала 20.2 1 760 1 601

Задължения по финансов лизинг 8.1 19 34

Задължения по застрахователни и 
презастрахователни договори

21 15 721 15 604

Краткосрочни задължения към свързани лица 35 61 75

Търговски и други задължения 22 3 660 4 790

Текущи пасиви 21 221 22 104

Общо пасиви 21 832 22 591

Общо собствен капитал, застрахователни 

резерви и пасиви
306 480 284 159 

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г. 

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г.

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител
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Всички суми са 
представени в ‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

Преоценъчен
резерв

Неразпределена
печалба

(натрупана загуба)

Общо
собствен
капитал

Салдо към 1 януари 2014 г. 33 019 46 104 (18 908) 443 60 658

Загуба за годината - - - (10 879) (10 879)

Друг всеобхватен доход - - 318 - 318

Общо всеобхватна загуба 
за годината

- - 318 (10 879) (10 561)

Разпределение на печалба 
към резерви 

- 443 - (443) -

Салдо към 31 декември 
2014 г.

33 019  46 547 (18 590) (10 879) 50 097

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 
годината, приключваща на 31 декември

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Собствен капитал, застрахователни  
резерви и пасиви Пояснение

31 декември

2014

‘000 лв.

31 декември

2013

‘000 лв.

Премиен приход 23 196 896 177 412

Отстъпени премии на презастрахователи  24 (16 663) (14 702)

Премиен приход, нетно 180 233 162 710

Застрахователни суми и обезщетения 25 (111 618) (80 714)

Приходи от получени суми и обезщетения от 
презастрахователи

37 526 5 569

Застрахователни суми и обезщетения, нетно (74 092) (75 145)

Промяна в застрахователни резерви, нетно  26 (33 641) (25 560)

Други застрахователни и презастрахователни 
разходи, нетно

27 (53 982) (36 312)

Печалба от оперативна дейност 18 518 25 693

Административни разходи 28 (13 417) (13 134)

Разходи за персонала 20.1 (20 848) (17 954)

Други разходи 29 (1 115) (1 292)

Други приходи 30 545 980

Печалба от инвестиционни имоти 9 1 105 153

Печалби от финансови активи, държани за 
търгуване, нетно

31 3 116 4 790

Финансови разходи 32 (247) (394)

Финансови приходи 32 1 588 1 655

(Загуба)/ печалба преди данъци (10 755) 497

Разходи за данъци върху дохода 33 (124) (54)

(Загуба)/ печалба за годината (10 879) 443

Друг всеобхватен доход:

Финансови активи на разположение за продажба:

- печалби/ (загуби) от текущата година 354 1 373

Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите 
на друг всеобхватен доход

(36) (137)

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от 
данъци

318 1 236

Общо всеобхватен доход/(загуба) за 
годината (10 561) 1 679

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г.

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г.  
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Всички суми са 
представени в ‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

Преоценъчен
резерв

Неразпределена
печалба

Общо
собствен
капитал

Салдо към 1 януари 2013 г. 15 019 63 444 (20 144)  205 58 524

Формиране на резерви за 
увеличение на капитала

- 455 - - 445

Емисия на акции 18 000 (18 000) - - -

Сделки със собствениците 18 000 (17 545) - - 445

Печалба за годината - - - 443 443

Друг всеобхватен доход - - 1 236 - 1 236

Общо всеобхватен доход за 

годината
- - 1 236 443 1 679

Разпределение на печалба към 

резерви
- 205 - (205) -

Салдо към 31 декември 2013 г. 33 019 46 104 (18 908) 443 60 658

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 
(продължение)

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение

31 декември 

2014

‘000 лв.

31 декември 

2013

‘000 лв.

Оперативна дейност

Постъпления по застрахователни договори 191 337 165 586

Постъпления по презастрахователни договори 27 169 970

Плащания по застрахователни договори (111 669) (110 888)

Плащания по презастрахователни договори (10 638) (10 876)

Плащания към доставчици (10 313) (6 171)

Плащания към персонал и осигурителни 
институции

(20 848) (17 954)

Платен данък върху дохода (1 457) (3 122)

Плащания за други данъци (3 585) (1 623)

Други плащания за оперативна дейност (50 308) (32 226)

Нетен паричен поток от оперативна дейност 9 688 (16 304)

Инвестиционна дейност

Придобиване на имоти, машини и съоръжения (370) (379)

Придобиване на нематериални активи (121) (166)

Придобиване на финансови активи, държани за 
търгуване

(798) -

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (1 289) (545)

Финансова дейност

Плащания по финансов лизинг (34) (77)

Постъпления за формиране на резерви за 
увеличение на капитала

- 455

Плащания на лихви (1) (3)

Нетен паричен поток от финансова дейност (35) 375

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти 8 364 (16 474)

Пари и парични еквиваленти в началото на 
годината

38 199 (54 746)

Загуба от валутна преоценка - (73)

Пари и парични еквиваленти в края на 
годината 17 46 563 38 199

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г.

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител

Съставил: ..........................
Юлия Станева

Изп. директор: ............................
Румен Георгиев

Изп. директор: ...................................

Цветанка Крумова

Дата: 05.03.2015 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 30.03.2015 г.

Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита
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Милена Младенова
Регистриран одитор
отговорен за одита

Грант Торнтон ООД

Бул. Черни връх № 26, 1421 София 

Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна

Т (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44 

F(+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33 

Е office@gtbulgaria.com

www.gtbulgaria.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите на 

ЗАД Армеец 

гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на дружество ЗАД Армеец към 

31 декември 2014 г. включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2014 г., отчет за 

печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет 

за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на 

съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален 

финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от 

ЕС и българското законодателство и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството 

определи като необходима за изготвянето на индивидуалния финансов отчет, който да не съдържа 

съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този индивидуален финансов 

отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с 

Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, 

както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на 

сигурност доколко индивидуалният финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите 

и оповестяванията, представени в индивидуалния финансов отчет. Избраните процедури зависят от 

преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения в индивидуалния 

финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези 

оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с 

изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, 

за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не 

с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол 

на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите 

счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от 

ръководството, както и оценка на цялостното представяне в индивидуалния финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас 

одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на  

ЗАД Армеец към 31 декември 2014 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните 

потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен индивидуален доклад за 
дейността към 31 декември 2014 г.

Ние прегледахме годишния индивидуален доклад за дейността към 31 декември 2014 г. на ЗАД Армеец, 

който не е част от индивидуалния финансовия отчет. Историческата финансова информация, 

представена в годишния индивидуален доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства 

в съществените си аспекти на финансовата информация, която се съдържа в индивидуалния финансовия 

отчет към 31 декември 2014 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово 

отчитане, приети от ЕС и българското законодателство. Отговорността за изготвянето на годишния 

доклад за дейността се носи от ръководството.

30 март 2015 г. 
гр. София

Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско  
предприятие

Марий Апостолов
Регистриран одитор
отговорен за одита
Управител
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ДИСТРИБУЦИЯ И КЛОНОВА МРЕЖА

Централно управление
 
София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, тел. 02/ 8 119 100

София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, тел. 0700 1 39 39 
София, бул. „Сливница“ № 425, тел. 02/ 44 77 888
София, ул. „Бяло поле“ №8Д, тел. 02/ 9037484
София, Летище София, терминал 2, тел. 02/ 945 91 42
София, бул. „Цариградско шосе” №87, тел. 02/ 967 62 75 

Центрове за регистрация на щети

София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, тел. 0 700 1 39 39 
София, бул. „Сливница“ № 425, тел. 02/ 44 77 883 
София, ул. „Бяло поле“ №8Д, тел. 02/ 90 37 484 
Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт“ № 1, тел. 073/ 83 16 30 
Бургас, жк „П. Р. Славейков“, бл. 161, вх. А, партер, тел. 056/ 84 67 42 
Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А, тел. 052/ 73 30 55 
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 24, тел. 062/ 52 02 21 
Габрово, ул. „Брянска“ № 54, тел. 066/ 80 48 98 
Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“ № 2Б, тел. 0751/ 21 11 27 
Добрич, бул. „3-ти март“ № 47, тел. 058/ 60 02 97 
Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 43, ет. 2, офис 3, тел. 0431/ 6 29 73 
Ловеч, бул. „България“ № 81, тел. 068/ 60 01 03 
Перник, ул. „Юрий Гагарин“ №1, Индустриална зона, тел. 076/  67 03 31 
Плевен, жк „Дружба" 1, Автокомплекс Тойота, тел. 064/ 82 40 70 
Пловдив, ул. „Менделеев“ № 2А, тел. 032/ 62 31 98 
Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 59, тел. 042/ 62 01 97 
Хасково, бул. „България“ № 124, ет. 1, офис 11, тел. 038/ 66 61 26

Към  31.12.2014 г. в офисите на ЗАД „Армеец”  могат да бъдат сключени полици  за  всички 
общозастрахователни продукти. Дружеството разполага с клонова мрежа от 53 агенции и над 60 
представителства на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти 
се осъществява и от 355 брокери и 1 100 агенти.

Агенции на ЗАД „Армеец“

Банско, ул. „Пирин“ 79, тел. 0749/ 8 37 04
Благоевград, ул. „Братя Китанови” № 7, тел. 073/ 88 01 37 
Бургас, ул. „Константин Фотинов” № 1, тел. 056/ 84 28 29 
Варна, ул. „Радко Димитриев” № 35, тел. 052/ 63 07 75
Варна, ул. „Генерал Паренсов” № 3, тел. 052/ 60 35 73; 60 37 26 
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 42, тел. 062/ 60 02 38
Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 48, тел. 094/ 60 04 34
Враца, ул. „Кръстю Българията” № 7, тел. 092/ 66 04 96
Габрово, ул. „Брянска” № 54, тел. 066/ 80 48 97
Гоце Делчев, ул. „Георги С. Раковски” № 4, тел. 0751/ 6 09 64
Добрич, ул. „Екзарх Йосиф” № 7, тел. 058/60 25 64
Дупница, ул. „Христо Ботев” № 21А, тел. 0701/ 5 11 51 
Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 43, офис 1 и 2; тел. 0431/ 6 39 61
Кърджали, ул. „Републиканска” № 47, тел. 0361/ 6 58 17 
Ловеч, ул. „Димитър Пъшков“ № 8, тел. 068/ 60 19 00
Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 18, тел. 096/ 30 43 05 
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, тел. 034/ 44 04 74
Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 18, тел. 034/ 44 30 90
Перник, ул. „Юрий Гагарин” бл. 7, тел. 076/ 67 20 90
Перник, ул. „Кракра” бл. 61, тел. 076/ 60 11 00
Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов” № 6, тел. 0878/ 308 630
Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7, тел. 064/ 83 05 31
Пловдив, ул. „Менделеев” № 2А, тел. 032/ 62 24 02; 63 30 61 
Пловдив, ул. „Цариброд” № 2 /Джумаята/, тел. 032/ 63 85 65
Пловдив, ул. „Самара” № 2, тел. 032/ 94 19 09
Разград, ул. „Бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1, тел. 084/ 66 06 38 
Русе, пл. „Св. Троица” № 10, тел. 082/ 83 43 77, 83 46 40
Самоков, бул. „Искър” № 4, тел. 0722/ 6 61 94
Силистра, ул. „Георги С. Раковски” № 3, тел. 086/ 82 16 75
Сливен, бул. „Цар Освободител” № 11, тел. 044/ 66 29 62
Смолян, ул. „Димитър Благоев” № 1, тел. 0301/ 6 39 37
София, ул. „Генерал Гурко” № 21, тел. 02/ 981 11 12; 981 55 54 
София, жк „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучър” № 71, ет.2, тел. 02/ 866 25 96 
София, ул. „Хаджи Димитър” № 9-11, тел. 02/ 986 77 84; 986 77 85 
София, бул. „Александър Стамболийски” № 134, тел. 02/ 421 96 93 
София, жк „Изток”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 17, бл.156-2, тел. 02/ 870 30 88 
София, бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет.2, тел. 02/ 951 62 55 
София, жк „Младост” 1, бул. „Андрей Сахаров” № 14Б, тел. 02/ 974 43 36 
София, бул. „Симеоновско шосе” № 93 Б, вх. А, ет. 5, тел. 02/ 962 90 53 
София, жк „Овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет.2, офис 2, тел. 02/ 489 45 02
София, бул. „Гоце Делчев” № 31, бл.76, тел. 02/ 859 83 41
София, бул. „Драган Цанков” № 2, тел. 02/ 963 50 32
София, жк „Света Троица“, бл. 173, вх. Е, тел. 02/ 862 60 11
София, бул. „Братя Бъкстон”, бл. 201А, тел. 02/ 850 16 54
София, бул. „България” 109, Бизнес център Вертиго, тел. 02/ 434 10 40
София, ул. „Хан Аспарух” № 34, тел. 02/ 989 06 13
Стара Загора, ул. „Методи Кусев” № 7, тел. 042/ 62 33 03; 62 03 33 
Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2, тел. 042/ 60 13 44 
Търговище, бул. „Васил Левски” № 2, тел. 0601/ 6 16 06 
Хасково, бул. „Съединение” № 26, тел. 038/ 62 25 84; 66 54 51 
Шумен, ул. „Патлейна” № 10, тел. 054/ 88 41 02
Ямбол, ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1, тел. 046/ 66 11 67
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ОАД “ЗК ИТИЛ АРМЕЕЦ”
Кратка история 

1994 г.        Застрахователната компания е регистрирана в регистъра на финансовите организации под 
името „Зареченская“. През 1995 година компанията е преименувана на Открито акционерно 

дружество (ОАД) „Итил“. 

2003 г.        Застрахователната компания е една от първите в Република Татарстан, получили лиценз за 
задължително застраховане на гражданска отговорност на автомобилистите (ОСАГО). 

2012 г.        „Националната рейтингова агенция“ за пръв път през цялата история на компанията присъди 

индивидуален рейтинг за надеждност на ОАД „Застрахователна компания „Итил“ ниво „ВВВ“.

2014 г.        ОАД „Застрахователна компания „Итил“ бе преименувано на Открито акционерно дружество 
„Застрахователна компания „Итил Армеец“.  

Акционери
Уставният капитал на ОАД „ЗК „Итил Армеец“ към 31.12.2014 г. възлиза на 2 170 хил. евро.

Едноличен акционер в дружеството е Застрахователното акционерно дружество „Армеец“.

Управление

Генерален директор: 
Елена Василиевна Тодорова 
 
Съвет на директорите:

Валерий Валериевич Мартиненко

Елена Василиевна Тодорова

Румен Руменов Георгиев

Цветанка Донкова Крумова

Дмитрий Юриевич Трутнев

Рейтинг

През декември 2014 година Рейтинговата агенция „Експерт РА“ присъди на ОАД „ЗК „Итил Армеец“ 
индивидуален рейтинг за надеждност ниво В++ „Приемливо ниво на надеждност“. Прогнозата според 
рейтинга е „развиващ се“ (означава, че в средносрочна перспектива са еднакво вероятни както промяна 
на рейтинга, така и запазването му на предишното ниво).

Членство в организации

ОАД „ЗК „Итил Армеец“ е член на Съюза на застрахователите на Република Татарстан, на Руския съюз 
на автомобилните застрахователи, на Търговско-промишлената палата на Република Татарстан, на 
Общоруския съюз на застрахователите, на Националната застрахователна гилдия, на Далекоизточната 
междурегионална саморегулираща се организация на професионалните арбитражни управители, на 
Саморегулиращата се организация „Гилдия на арбитражните управители на Татарстан“.

Лицензи

ОАД „ЗК „Итил Армеец“ притежава лиценз на Централната банка на Руската федерация С № 1858 
77 от 17.06.2014 г. за извършване на следните видове застраховане: Застраховане на злополука и  
заболяване; Медицинско застраховане; Застраховане на превозни средства за надземен транспорт (с  
изключение на релсови превозни средства); Застраховане на въздухоплавателни средства; Застраховане на  
плавателни съдове; Застраховане на товари; Селскостопанско застраховане (застраховане на добив, на  
селскостопански култури, на трайни насаждения, на животни); Застраховане на имуществото на  
юридически лица, с изключение на превозни средства и селскостопанско застраховане; Застраховане на

имуществото на гражданите, с изключение на превозни средства; Застраховане на гражданската  
отговорност на собствениците на моторни превозни средства; Застраховане на гражданската  
отговорност на собствениците на въздухоплавателни средства; Застраховане на гражданската  
отговорност на организациите, експлоатиращи опасни обекти; Застраховане на гражданската  
отговорност за причиняване на щета вследствие на недостатъци на стоките, работите, услугите;  
Застраховане на гражданската отговорност за причиняване на щети и вреди на трети лица;   
Застраховане на финансови рискове. 

Презастраховане

Основните презастрахователи, с които ОАД ЗК „Итил Армеец“ работи през 2014 година, са:

1. ООД СК „ТИТ“, рег. номер 1182, рейтинг за надеждност А (високо ниво за надеждност); 

2.  ОАД „Транссибирска презастрахователна корпорация“, рег. номер 1522, рейтинг за надеждност А+ 
(много високо ниво за надеждност);

3.  Закрито АД (ЗАД/ЗАО) „Обединена застрахователна компания“, рег. номер 2346, рейтинг за надеждност 
А+ (много високо ниво за надеждност);

4.  ООД „Презастрахователно дружество „КАМА РЕ“, рег. номер 3117, рейтинг за надеждност А (високо 
ниво за надеждност).

Пазарна среда и позиции на  ОАД „ЗК „Итил Армеец“

Към  31 декември 2014 г. броят на регистрираните застрахователи е 416, от тях  -  404 застрахователни 
организации и 12 дружества за взаимно застраховане.

Тримесечните темпове на нарастване на застрахователните вноски са стабилизирани на нивото на 
инфлацията 8-9%.

Общият премиен приход през 2014 г. нараства с 9.21% спрямо 2013 г. и възлиза на 14 млрд. евро. Общият 
размер на изплатените застрахователни обезщетения през 2014 г. възлиза на 6 млрд. евро, което 
представлява увеличение на годишна база от 12.24%.

През октомври Централната банка (ЦБ)  увеличи базовите тарифи по застраховка гражданска отговорност 
на автомобилистите с 23-30%, което спомогна да се избегне „колапс“ на пазара на този вид застраховане. 
Увеличаването на стойността беше предпоставка за минимално повишаване рентабилността на 
застрахователните компании. За първите 6 месеца на 2014 г. тя не е надвишила 2.5%. 

Въпреки постигнатата реформа при гражданската отговорност на автомобилистите, продължи рязкото 
нарастване на щетимостта при автомобилните застраховки, повлияно негативно и от съдебната 
практика, и от зачестилите измами. Застрахователите по автокаско също изпаднаха в криза. Паралелно 
с падането на курса на националната валута, рухна и рентабилността на бизнеса.

През декември 2014 г. се проведе знаково за застрахователния пазар събитие - Върховният съд започна 
да обсъжда по същество проектопостановление на пленума за прилагането от съдилищата на закона за 
гражданската отговорност на автомобилистите.

Руският съюз на автомобилните застрахователи (РСАЗ/РСА) утвърди единна методика за оценка 
на възстановителния ремонт. В помощ на застрахователите по гражданска отговорност на 
автомобилистите през цялата 2014 г. работи завършената от РСАЗ информационна база, позволяваща 
да се отчитат данните за щетимостта на водачите.

В тези условия застрахователите насочиха усилията си за създаването на система за масово 
застраховане на жилищата, бяха уточнени стандарти за пътуващите в чужбина, бяха определени планове 
за агрозастраховане с държавно подпомагане, концепцията за бъдещо застраховане на космически рискове 
бе структурирана в общ план, започна обсъждане на промените в доброволното и задължителното 
медицинско застраховане и осигуряване.

Застрахователите поддържаха търсенето за застраховки имуществото от физически лица, в условията 
на криза, чрез пакетни продукти и подобряване на клиентското обслужване. Ниската щетимост на 
този сегмент (22.8% на база данни за първото полугодие на 2014 г.) в сравнение с останалите видове и 
огромният потенциал (в Русия са застраховани по-малко от 20% от жилищата) го правят привлекателно 
за застрахователите. 
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През 2014 г. ЗК „Итил Армеец“ се издигна в руската класация по събрани премии с 24 позиции и зае 106 
място. На база резултатите за 2014 г. дружеството влeзе в ТОП-10 на най-големите застрахователни 
компании на Татарстан и зае 8 място по обем на събраните премии.

През 2014 г. застрахователният пазар в Руската федерация е доминиран от личното застраховане, чийто 
дял е 22.2%, следвано от застраховането на моторни превозни средства (КАСКО) с дял от 22.1%. След тях 
се намират застраховането на имущества (20.4%) и „ГО на автомобилистите“ (15.3%).

Премиен приход на ЗК „Итил Армеец“ за периода 2010-2014 г. (хил. евро) Обзор на дейността

Основни приоритети на дейността на ЗК “Итил Армеец“ през 2014г. бяха подобряване на позициите 
и репутацията на компанията на застрахователния пазар и повишаване на нейните конкурентни 
предимства, както и получаване на акредитации във водещите банки на Руската федерация. 

Друг фокус на дейността бяха осигуряването на  устойчиви  темпове на икономически растеж, стабилност 
на дейността, увеличаване на финансовия резултат и премиите. За постигане на стабилни темпове 
на растеж бяха предприети мерки за подобряване на структурата на портфейла чрез увеличаване на 
предлаганите застрахователни продукти и фокус върху „немоторните“ видове, задържане на квотата на 
щетимост под пазарната. 

Водещи направления в работата на „Итил Армеец“ бяха развитие на продажбите на дребно и 
укрепването на каналите за продажба, усъвършенстване на клиентското обслужване чрез подобряване 
на информационната инфраструктура и развитието на онлайн-продажбите.

През 2014 г. бяха разработени и внедрени нови продукти за застраховане на имущество „Моят офис“, 
„Имущество на юридическо лице и гражданска отговорност (ИЮЛиГО) Универсален“, „Имущество на 
физическо лице и гражданска отговорност (ИФЛ и ГО) Универсален“, „Кредитополучател“; нови продукти 
за застраховка злополука и заболяване: „Защита на живота и здравето“, „НСБ Колективен“, „Защита на 
живота и здравето на затворник/осъден“, „Щастлив път“, „Защита на водач/пътник в МПС“, нови продукти 
в доброволното медицинско застраховане (ДМС): „Стандарт“, „Стандарт+“, „Оптима“ - за чужденци, 
временно пребиваващи на територията на РФ.

Основен дял в портфейла на ЗК "Итил Армеец" заемат автомобилните застраховки – по застраховка 
Гражданска отговорност на автомобилистите дружеството има пазарен дял от 8,93% и премиен 
приход от  6,13 мил. евро. По застраховка КАСКО премийният приход през 2014г. е в размер на 4,26 млн. 
евро. Другите приоритетни направления в работата на компанията са застраховането на имущество, 
личното застраховане, строително-монтажни рискове и доброволно медицинско застраховане.

Пазарен дял на ЗК „Итил Армеец“ по основните видове бизнес към 31.12.2014 г.

Отговорности Финансови рискове ГО на 
автомобилистите

Каско на МПСЛични застраховки Имуществени застраховки

0.63%
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0.69% 5.57%

Разпределение на премийния проход по области в Руската Федерация през 2014 г.
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Във връзка с отбелязване на 20-годишнината на компанията бяха проведени маркетингови активности, 
които включваха - „юбилейни“ варианти на продуктите „Моят дом - моята вила“ и „Моят апартамент“ с 
намалени застрахователни тарифи.

Също така през 2014 г. бяха разработени и одобрени „Правилник за застраховане на отговорността на 
арбитражните управители“, „Правилник за застраховане (стандартен) на гражданската отговорност за 
неизпълнение или ненадлежно изпълнение на задълженията по договори за реализиране на туристически 
продукт“, „Правилник за застраховане на гражданската отговорност на строителя за неизпълнение или 
ненадлежно изпълнение на задълженията по предаването на жилищно помещение по договор за участие в 
дялово строителство (съдружие)“, Правилник за застраховане на плавателни съдове“.

Застрахователна компания ЗК „Итил Армеец“ е участвала и продължава да участва в благотворителни 
проекти: застраховане на Купата на Русия по баскетбол на колички; подпомагане на благотворителни 
концерти, разпространяване на полици по програмата „Лъч надежда“.

„Лъч надежда“ е благотворителна акция, която се провежда в сътрудничество с благотворителни фондации 
в РФ (всеки филиал си сътрудничи с определени фондации в своя град). От началото на акцията (ноември 2012 
г.) на благотворителните фондации са преведени около 57 861 евро. Събраните средства са преведени на 
Благотворителната фондация „Единство“ към държавното образователно учреждение (ДОУ/ГКОУ) Детски 
дом „Единство“ (гр.Толиати), Чистополски детски дом, Фондация „Деца без майки“ (гр. Нижни Новгород),  
Обществена   организация  на  ивалидите    (гр. Нижнекамск),  Благотворителна фондация  „Деца с детска 
церебрална парализа (ДЦП)“ (гр. Набережние Челни), Самарско областно отделение на Руския детски фонд. 
В Казан през 2013 г. средтсва са превеждани на фондация „Анжела Вавилова“ за строеж на детски хоспис. 

От 1 август 2014 г. ОАД „ЗК „Итил Армеец“ превежда средства на дом-интернат № 11 в гр. Дербишки – за 
строителство на детска площадка. Освен това, в Детската републиканска клинична болница (ДРКБ) е 
монтиран лазерен хирургически апарат „ИРЕ-плюс“ за 5 931 евро, както и ротационен уред - шейвър „Елепс“ 
на стойност 6 842 евро.

Бъдещо развитие

ОАД „3К „Итил Армеец“ планира до 2018 г. да увеличи собствените средства в компанията до 6 904 хил. 
евро чрез повишаване на печалбата (преди данъчното облагане).

Нарастването на печалбата се планира да се постигне чрез:

- увеличаването на темповете на растеж на обемите на премийния приход;

- повишаване на рентабилността;

- повишаване на доходността по отделните видове застраховане;

-  повишаване на доходността от разпределянето на средствата за застрахователните резерви;

- повишаване на доходността от разпределянето на собствените средства;

- намаляване на дела на разходите за водене на дела.

Клонова мрежа

Регионалната мрежа на ЗК „Итил Армеец“ включва 20 офиса в 10 града на Русия. Преференциален район за 
развитието на компанията е Република Татарстан. Най-голям брой офиси има в гр. Казан: 1 централен 
офис, 1 филиал, 5 териториални агенции. Още три филиала се намират в други градове на Татарстан - 
Набережние Челни, Нижнекамск, Чистопол. Втори регион по премиен приход е Самарска област. Тук се 
намират три филиала: двата от тях са в гр. Самара и един в гр. Толиати. След Самарска област следва 
Нижегородска област с единствения филиал в гр. Нижни Новгород. Добри резултати в работата показва 
откритият през юни 2014 г. филиал в гр. Краснодар. През 2012 г. беше открит 1 централен офис и три 
териториални агенции в гр. Москва, а през 2013 г. - филиал в гр. Санкт-Петербург.




