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РЕЗЮМЕ 
 
Отчетът за финансовото състояние и платежоспособността следва изискванията на Делегирания 
Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълване на Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност (Платежоспособност II) и съдържа качествена и количествена информация 
за дейността, представянето на Дружеството, системата за контрол, рисковия профил и апетит, както и 
изчисленията за капиталова адекватност съгласно изискванията на Директивата Платежоспособност II. 
 
Редовният надзорен отчет за 2018 г. е одобрен от Управителния съвет на Дружеството. 
 
Всички суми, цитирани в този отчет и в таблиците, са хиляди лева, освен ако не е посочено друго. 
Еднозначно сравнение на сумите, представени в годишния финансов отчет и в този доклад, не винаги 
може да бъде направено в резултат на различните рискови концепции, използвани в МСФО и 
Платежоспособност II.  
 

Застрахователен пазар в България през 2018 г. 
 
През 2018 г. пазарът по общо застраховане в България се характеризира със силна конкуренция, 
продължаващ ръст и концентрация на основните участници на пазара и брокерските дистрибуционни 
канали в условията на критична за бизнеса среда по застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите („ГО на автомобилистите“). 

По предварителни данни на КФН към края на месец декември 2018 г. общозастрахователният пазар в 
България достигна 2 082 822 176 лв., с което е реализиран ръст спрямо 2017 г. от 19.10 %. Общият 
брутен премиен приход е отчетен на база записана (начислена) премия по общо застраховане, 
включително активно презастраховане, реализирана от 26 застрахователи, работещи директно на 
българския пазар, без тези застрахователи, работещи на база „свобода на услугите“. Запазва се 
фокусът върху автомобилното застраховане, като и през 2018 г. ръстът на пазара се дължи основно на 
тези линии бизнес. За 2018 г. пазарният размер на премиите по застраховка „Каско“ на МПС възлиза на 
614 083 452 лв., което е ръст от 8.50% спрямо 2017 г. Пазарният размер на премиите по задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2018 г. възлиза на 935 640 959 лв., 
съответно с ръст от 41.93% спрямо 2017 г.  

Пазарният брутен премиен приход за 2018 г. по Имуществени (неавтомобилни) застраховки възлиза на 
284 476 810 лв., като е отчетен спад от 0.55%.  

Продължава да се засилва и пазарната концентрация, като първите 5 дружества на пазара реализират 
54.22% от общия премиен приход.  

През 2018 г. ЗАД „Армеец“АД заeма четвърта пазарна позиция на българския пазар по общо 
застраховане с пазарен дял 9.98% по предварителни данни на КФН.  



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2018 г.  3 

 
Като се отчетат нееднозначните прогнози за развитието на застрахователния сектор, транспониране на 
европейските регулаторни изисквания по линия на GDPR, IDD2, IFRS 17 и други, както и финансово – 
икономическите прогнози за ръст на БВП на страната от 3.9%, може да се направи прогноза за умерен 
ръст от 8% на застрахователния пазар през 2019 г. 

 
Брутен премиен приход към 31.12.2018 г. по предварителни данни на КФН в лв.: 

 
Таблица 1 

 

Декември 
2018

Декември 
2017

намаление/ 
увеличение на 

премийния 
приход

Ръст (%)
ПАЗАРЕН ДЯЛ 

Декември 
2018 (%)

ПАЗАРЕН ДЯЛ 
Декември 
2017 (%)

( + / - )

лева лева % % %
1 Лев Инс 280 229 215 204 680 492 75 548 723 36.91% 13.45% 11.70% 1.75%
2 ДЗИ 234 534 172 188 646 090 45 888 082 24.32% 11.26% 10.79% 0.47%
3 Булстрад 230 606 396 206 000 195 24 606 201 11.94% 11.07% 11.78% -0.71%
4 Армеец 207 889 792 194 797 264 13 092 528 6.72% 9.98% 11.14% -1.16%
5 Бул инс 176 061 074 115 661 080 60 399 994 52.22% 8.45% 6.61% 1.84%
6 Евро инс 172 888 653 143 945 101 28 943 552 20.11% 8.30% 8.23% 0.07%
7 Дженерали 169 653 812 150 880 754 18 773 058 12.44% 8.15% 8.63% -0.48%
8 Алианц 165 744 296 171 962 403 -6 218 107 -3.62% 7.96% 9.83% -1.88%
9 ОЗК - Застраховане 145 340 327 103 806 613 41 533 713 40.01% 6.98% 5.94% 1.04%
10 ЗЕАД ДалБог: Живот и здраве 82 005 535 61 751 786 20 253 749 32.80% 3.94% 3.53% 0.41%

ОБЩО 2 082 822 176 1 748 778 218 334 043 958 19.10% 100.00% 100.00% 0.00%

Компания

Премиен приход Пазарен дял

 
 
 

Разпределение на застрахователния пазар по линии бизнес към 31.12.2018 г. по 
предварителни данни на КФН 

 
Графика 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Пазарно представяне на участниците на застрахователния пазар по основни продуктови линии 
към 31.12.2018 г. по предварителни данни на КФН в лв.: 
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Пазарният ръст по линии бизнес „Каско“ на МПС и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е по-
висок от общия пазарен ръст, т.е. автомобилните застраховки определят общия положителен пазарен 
ръст. 

„Каско“ на МПС:     
 Графика 2 

-20 000 000 20 000 000 60 000 000 100 000 000 140 000 000

Армеец

ДЗИ

Булстрад

Алианц

Дженерали

Лев Инс

Евро инс

Бул инс

Уника

ЗАД Асет Иншурънс

9 855 721

12 928 780

12 450 853
-1 690 991

5 311 932
-2 087 217

5 572 065

5 541 918
-1 182 349

3 373 412

 
ЗАД „Армеец“ АД запазва водещата си позиция на най-предпочитан застраховател на пазара по 
застраховка „Каско на МПС“ с пазарен дял от 19.64%.  

 
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:  

Графика 3 

 
 

ЗАД „Армеец“ АД заема 8-мо място с пазарен дял от 5.22% по тази линия бизнес, като отчита ръст от 
1.75% на брутния премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на база 
предварителни данни на КФН. Традиционните пазарни лидери отчитат агресивни ръстове по тази линия 
бизнес.  

 
Имуществено застраховане (Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество):  
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Графика 4 
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Булстрад

Енергия

Дженерали

Алианц

ДЗИ

Уника

ОЗК - Застраховане

Армеец

Евро инс

Групама

2 073 890
-5 606 002

-1 599 266

-6 600 503
2 043 840

7 111 715

818 178

2 004 392

-3 276 755

436 452

 
 

ЗАД „Армеец“ АД регистрира ръст на премийния приход от 13.26% по предварителни данни на КФН към 
31.12.2018 г. и заема 8-мо място на пазара с 6.02% (5.28% за 2017 г.) пазарен дял по тази линия бизнес. 
Имущественоте застраховатне е определено като стратегическа линия бизнес в програмата за 
дейността на Дружеството в периода 2017 г. – 2019 г. 

 
 

Отговорности: 
Графика 5 

 
 

 
Пазарният размер на записания премиен приход по линия на Отговорности по предварителни 

данни към 31.12.2018 г. на КФН е в размер на 37 973 849 лв., като пазарът отчита спад от 9.10% спрямо 
предходния отчетен период. ЗАД „Армеец“ АД реализира премиен приход с ръст от 10.68%, заема 6-та 
пазарна позиция с 7.61% пазарен дял. 
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Рисково застраховане (Застраховка „Злополука“, в т.ч. Задължителна застраховка 
„Злополука“ на пътниците в средствата за обществен транспорт, застраховка „Заболяване“ и 

застраховка „Помощ при пътуване“) : 
Графика 6 
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Дженерали

ЗАД България

Евро инс

ОЗОФ Доверие

Армеец

ДЗИ

Булстрад

Алианц

Фи Хелт Застраховане

ЗД Съгласие

1 084 516

-109 670

2 427 271

-3 743 202

1 367 406

220 018

1 235 517

281 619

1 005 513

3 290 973

 
 

Пазарният размер на записаните премии по предварителни данни на КФН по рисково застраховане е с 
ръст от 5.99% и възлиза на 117 626 807 лв., в т.ч. 53 039 206 лв. по застраховка „Заболяване“, по която 
ЗАД „Армеец“ АД не извършва продажби. С ръст от 12.77% по застраховка „Помощ при пътуване“ ЗАД 
„Армеец“ АД запазва лидерската си позиция с пазарен дял 20.20%. 
 

А. ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ  
 
А.1 Дейност  
 
а) наименование и правна форма на предприятието:  
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ АД е вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 121076907. Дружеството е със седалище и адрес на 
управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2. 
 

б) наименование и координати за връзка на надзорния орган, който отговаря за финансовия 
надзор върху предприятието, а когато е уместно — наименование и координати за връзка на надзорния 
орган за групата, към която принадлежи предприятието: 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (КФН) е органът, осъществяващ застрахователен надзор 
върху дейността на ЗАД „Армеец“ АД. Адресът на КФН е гр. София, ул. „Будапеща“ № 16. 
 

в) наименование и координати за връзка на външния одитор на предприятието: 
Одитори на Дружеството за финансовата 2018 г. са „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, вписано в списъка 

на дружествата - регистрирани одитори на Института на дипломирани експерт-счетоводители под 
регистрационен № 032 и „РСМ БГ” ЕООД, вписано в списъка на дружествата - регистрирани одитори на 
Института на дипломирани експерт-счетоводители под регистрационен № 173. 
 

г) описание на притежателите на квалифицирани участия в предприятието: 
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„ЦКБ ГРУП“ ЕАД, ЕИК 121749139, притежава пряко 267 413 броя поименни безналични акции, 
представляващи 80.99% от капитала на „ЗАД Армеец“ АД.  
 

д) основните видове дейности на предприятието и основните географски области, в които то 
оперира; 

„ЗАД Армеец“ АД е лицензирано по всички класове застраховки по раздел ІІ от Приложение № 1 
от Кодекса за застраховането. Основните географски области, в които ЗАД „Армеец“ АД оперира на 
индивидуално ниво са на територията на Република България. 
 

ЗАД „Армеец” АД притежава лиценз 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.  

ЗАД „Армеец“ АД разполага с клонова мрежа от 53 агенции и над 36 представителства, които 
развиват дейност на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се 
осъществява и от над 300 брокери и над 1 100 агенти. 

 
А.2 Резултати от подписваческата дейност  

 
Анализ и структура на застрахователния портфейл към 31.12.2018 г. 

 
През 2018 г. начисленият премиен приход на ЗАД „Армеец“ АД по окончателни данни е в размер на 
207 969 965 лв. по 531 024 броя застрахователни договори, при 194 797 264 лв. реализиран премиен 
приход през 2017 г., което представлява ръст от 7%.  
Реализираният ръст е в резултат на ръст на основните стратегически бизнес линии при запазена 
консервативна политика по отношение на застраховка „Гражданска отговоронст“ на автомобилистите 
(„ГО на автомобилистите“) и е в изпълнение на стратегията и принципите на управление на компанията, 
стартирали през 2016 г., Подобряване на техническия резултат по линии бизнес е основен приоритет в 
управлението на дружеството и е причина, поради която ръстът в реализирания премиен приход на 
Дружеството не следва пазарната тенденция на ръст основно по застраховка „ГО на автомобилистите“. 
В резултат на политиката на продажби, водещите показатели, като брутна и нетна квота на щетите се 
запазват на благоприятни нива съответно 55.3% и 43.4%.  
 
Корпоративното управление през 2018 г. е насочено към изпълнение на всички регулаторни изисквания, 
в т.ч. на директивата „Платежоспособност II “, запазване на висока резервираност на Дружеството и 
гарантиране на финансова стабилност.  
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Графика 7 

 
 
 
 

Премиен приход за 2016 г. - 2018 г. 
 

Динамика на развитие на бизнеса и дял в портфейла по видове застраховки на база окончателни 
резултати в лв.: 

           Таблица №2 
 

Видове застраховки Брутен премиен приход 
ръст/спад спрямо 

предходната година 
  2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

 Злополука  3 699 290 3 741 466 4 612 301 1% 23% 
 Заболяване 0 0 0 0% 0% 
 Каско  109 658 130 110 777 972 120 608 292 1% 9% 
 Каско на летателни апарати  2 822 130 2 365 793 2 146 836 -16% -9% 
 Каско на плавателни съдове  1 281 209 1 178 192 921 130 -8% -22% 
 Товари по време на превоз  804 297 900 077 970 590 12% 8% 
 Пожар и природни бедствия  13 087 469 15 081 917 17 076 222 15% 13% 
Индустриален пожар 5 493 546 7 565 930 9 720 212 38% 28% 
Пожар и други опасности 5 672 369 5 677 842 5 832 191 0% 3% 
Технически застраховки 261 382 200 080 137 470 -23% -31% 
Земеделски застраховки 1 660 172 1 638 065 1 386 348 -1% -15% 
 Щети на имущество * 39 078 31 372 41 351 -20% 32% 
Застраховки на животни 39 078 31 372 41 351 -20% 32% 
 Отговорности МПС  42 222 931 47 960 708 48 797 609 14% 2% 
 ГО на автомобилиста 40 367 061 46 981 227 48 324 464 16% 3% 
 ГО за чужбина - Зелена карта 1 093 921 458 642 0 -58% -100% 
 Гранична ГО 249 157 46 995 23 579 -81% -50% 
 Отговорност на превозвача при 
превоз на товари по шосе 512 791 473 844 449 566 -8% -5% 
 ГО свързана с летателни апарати 994 521 689 635 1 334 762 -31% 94% 
 ГО свързана с плавателни съдове 56 591 74 060 46 330 31% -37% 
 Обща гражданска отговорност  2 614 821 2 609 336 2 889 581 0% 11% 
 Кредити и лизинг 367 581 443 205 739 255 21% 67% 
 Застраховка на гаранции  19 269 3 519 2 236 -82% -36% 
 Разни финансови загуби  473 737 4 551 852 2 829 977 861% -38% 
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Видове застраховки Брутен премиен приход 
ръст/спад спрямо 

предходната година 
  2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

 Помощ при пътуване  4 224 839 4 388 158 4 953 493 4% 13% 
 Общо:  182 365 893 194 797 264 207 969 965 7% 7% 

 
 

Премийният приход през 2018 г. се стабилизира на ниво, по-високо от исторически най-добрите 
резултати от продажби. Динамиката на продажбите следва дистрибуционната политика на дружество. 
Промените в индикаторите по линиите бизнес спрямо предходния отчетен период са следствие от 
предприети мерки за подобряване на ключовите показатели за дейността на Дружеството, привеждане в 
съответствие с капиталовите изисквания, както и резултат на обективни процеси на преструктуриране на 
компанията и застрахователния пазар.  

 
Резултатите по премийния приход на дружеството следва да бъдат разглеждане в контекста на следните 
обстоятелства: 

- През 2018 г. продължава да действа въведената през 2016 г. консервативна тарифна и 
подписваческа политика с цел подобряване на техническия резултат и оздравяване на портфейла по 
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. В същото време тарифната 
политика отчиташе и нискорисковите сегменти. Делът в портфейла на застраховката е в разумни за 
компанията нива при добра балансираност на портфейла, но изостава от пазарните тенденции.  

- Реализираният ръст в продажбите на стратегически за Дружеството линии бизнес, като 
застраховка „Пожар и природни бедствия“ е 13%, който се оценява като съществен, но в сегмента на 
малкия и среден бизнес и домашно имущество все още собствената мрежа не дава очакваните 
продажбени резултати.  

- В структуроопределящите линии бизнес като „Каско“ на МПС е постигнат ръст в продажбите от 
9% на фона на засилваща се конкуренция на пазара от основните конкуренти на Дружеството. 

- Застраховка „Помощ при пътуване“ е с ръст от 13% и запазва стабилен дял в портфейла на 
Дружеството в условията на още по-силна конкуренция.  

- Традиционно ЗАД „Армеец“ АД заема водещи пазарни позиции по линии бизнес като 
Авиационно застраховане, Морско и транспортно застраховане и запазва този тренд и през 2018 г. 
независимо от реализиран спад на продажбите, свързан основно с тенденцията на намаляване на 
премийните нива (т.н. „мек пазар“), като се очаква промяна на тенденцията през 2019 г.  

- Независимо от решението на Управителния съвет да преустанови продажбите по някои 
високорискови продукти от застраховките на професионални отговорности, Дружеството запазва нивото 
на продажбите и завършва с ръст от 11% по линията „Обща гражданска отговорност“.  

- Консервативната подписваческа политика по застраховка „Разни финасови загуби“ и 
„Застраховка на гаранции“ рефлектира в сериозен спад на записания бизнес. Тази политика ще 
продължи и в следващия тригодишен период. 

 
Структура на портфейла на ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД към 31.12.2018 г.  
 

През 2018 г. структурата на портфейла на ЗАД „Армеец“ АД продължава да е доминирана от 
автомобилно застраховане. Застраховка „Каско“ на МПС“ е структуроопределящата линия бизнес. 
Сгратегията на Дружеството се запазва и в следващия тригодишен период 2019 г. - 2021 г. 
 
През 2018 г. увеличението на премийния приход на Дружеството се дължи на застраховки „Каско“, 
„Пожар и природни бедствия“, „Злополука“, което от своя страна води до преструктуриране на 
портфейла – увеличение на дела на застраховки „Каско“, „Пожар и природни бедствия“ и „Злополука“ 
съответно с 1.1%, 0.5% и 0.3%. По застраховка „ГО на автомобилиста“ е реализирано намаление на 
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относителния дял поради ръст по застраховката по-малък от ръстта на компанията като цяло. 
Намаление на относителния дял има и по застраховки на плавателни и летателни средства и „Разни 
финансови загуби“, като по последната застраховка то е и най-значимо – 0.98%. 
 
В портфейла на компанията автомобилното застраховане е на първо място с общо 81.45% от прихода, 
от които 57,99% за „Автокаско” и 23.46% за „Гражданска отговорност, свързана с МПС”. Следват 
имуществено застраховане с 8.23% (застраховка „Пожар и природни бедствия” – 8.21% и „Щети на 
имущества” – 0.02%), рисково застраховане (застраховки „Злополука”- 2.22% и „Помощ при пътуване” – 
2.38%) с 4.6%, финансово застраховане (застраховки „Кредит и лизинг”, „Застраховка на гаранции” и 
„Разни финансови загуби”) с 1.72%, застраховки на летателни апарати с 1.67% дял в портфейла, 
застраховки на отговорности с 1.39%, застраховки на плавателни съдове - 0.46% и „Карго” – 0.47% от 
общия премиен приход. 
 
Най-значима за портфейла на дружеството през 2018 г. остава застраховка „Автокаско” – с премиен 
приход 120 608 хил. лв., като относителният й дял спрямо общия приход на дружеството се е увеличил с 
1.12% и е 57.99%. Като абсолютна сума, има увеличение на прихода с близо 10 млн. лв. спрямо 
предходната година.  
 
Задължителната застраховка ”Гражданска отговорност“, свързана с МПС” е в размер на 48 798 хил. лв. 
Относителният дял на застраховката през последната година е намалял с 1.16% спрямо предходната и е 
23.46% при 24.62% през 2017 г. По застраховката в същото време наблюдаваме увеличение на 
премийния приход в абсолютна сума с 837 хил. лева. Задължителната застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилиста, която е основната застраховка от вида, е с принос в прихода в размер 
на 48 324 хил. лв. и дял в портфейла 23.2% при 24.1% предходната година, т.е. има намаление в 
относителния дял от 0.9%, а в абсолютна стойност има увеличение от 1 343 хил. лв. Останалите 
застраховки от вида: „Зелена карта”, „Гранична ГО” и „Отговорност на превозвача за превоз на товари по 
шосе“ бележат спад на прихода и относителния си дял в портфейла през 2018 г., като общото 
намаление е в размер на 511 хил. лв..  
 
Следваща по обем на приходите в портфейла на дружеството е застраховка „Пожар и природни 
бедствия” с обем от 17 076 хил. лв. и относителен дял 8.21%. Застраховката е с 13,22% ръст на прихода 
спрямо предходната година или 1 994 хил. лв. Най-голям принос в прихода по този вид застраховка се 
пада на застраховката на големи предприятия - „Индустриален пожар” в размер на 9 180 хил. лв. с 31% 
ръст, следвана от застраховка “Защитено имущество” с приход от 1 853 хил. лв. (8% спад). Първата 
застраховка увеличава относителния си дял в портфейла на компанията от 3.6% на 4.4%, а втората го 
намалява от 1.0% на 0.9%. От застраховките насочени към гражданите „Защитен дом“ бележи ръст 2% 
или 342 хил. лв.  
 
Застраховка „Помощ при пътуване” с приход 4 953 хил. лв. и дял 2.38%. Реализираният от нея ръст през 
годината е 12.88% или 565 хил. лв., като увеличава и своя относителен дял в портфейла на компанията 
с 0.13%. 
 
Застраховка „Злополука” с приход 4 612 хил. лв. и относителен дял от 2.22% е с ръст на премийния 
приход с 23.27% или 871 хил. лв. и увеличение на дела в портфейла с 0.3%. 
 
Застраховка „Обща гражданска отговорност” е с приход 2 890 хил. лв. и дял 1.39%. По застраховката 
наблюдаваме ръст на премийния приход с 10.74% или 280 хил. лв. На фона на общия ръст, застраховка 
„Професионална отговорност на застрахователни брокери“ е със спад от 9 хил. лв.в резултат на по-
внимателна селекция на рисковете. 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2018 г.  11 

Графика 8 

 
Разпределението на бизнеса през отчетната 2018 г. по канали за дистрибуция се запазва, като 
независимо от силната конкуренция за привличане на застрахователните брокери в стратегическите 
линии бизнес, брокерският канал има значителен ръст в портфейла на ЗАД „Армеец“ АД (61.8%). 

 
 
Презастраховане 
 

През 2018 г. ЗАД “Армеец” АД фокусира вниманието си върху подобряване на качеството на 
презастраховането, което поради същността си е един от ключовите фактори в политиката на 
дружеството. При изготвяне на своята презастрахователна политика за 2018 г. Дружеството си постави 
следните цели:  
 
Осигуряване на добро разпределение на рисковете, поети от компанията посредством внимателно 
подбрана презастрахователна защита; 
 
Предпазване на дружеството от акумулиране на рискове, особено на такива с катастрофичен характер; 
 
Оценка и изравняване на рискове по различните видове застрахователни покрития; 
 
Осигуряване на възможности за приемане на рискове с лимити на отговорност, които надвишават 
наличния капитал;  
 
Намаляване на разходите на капиталови средства в случай на настъпване на неблагоприятни събития, 
които могат да доведат до необходимост от тяхното ползване;  
Получаване на ноу-хау от презастрахователните партньори;  
 
С оглед максимална защита на интересите на ЗАД “Армеец” АД Дружеството разработи и Управителният 
съвет прие презастрахователна програма с основа цел осигуряване на стабилност на портфейла и 
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защита на акционерния капитал и изискванията на директивата „Платежоспособност II“. Програмата е 
изготвена въз основа на задълбочен анализ на риска и застрахователно - техническите параметри на 
база постигнати резултати, изискванията на Директива „Платежоспособност II“ и прогноза за бъдещото 
развитие на компанията. Презастрахователните договори на „ЗАД “Армеец” АД обхващат основните 
видове предлагани застраховки, съответстват на Общите условия и подписваческите правила, на 
изискванията на Кодекса на застраховане, както и на непрекъснато променящите се пазарни тенденции 
и нужди.  
 
През 2018 г. Дружеството фокусира вниманието си на застраховката „ГО на автомобилистите“ на основа 
на все още неблагоприятните резултати. Поради тази причина са запазени и трите презастрахователни 
договори по този клас бизнес – ексцесен (в превес на загуба) договор и два пропорционални 
презастрахователни договора. В сложната пазарна и регулаторна среда, благодарение на отличната си 
репутация на международните презастрахователни пазари ЗАД „Армеец“ успя да запази нивото на 
самозадържане в размер на 300 хил. евро по договора за презастраховане в „превес на загуба“.  
 
През 2018 г. се правеше разумна оценка на големите застрахователни рискове, внимателна селекция 
при тяхното приемане, в резултат на която Дружеството спечели договори за застраховане на знакови 
български институции и водещи корпоративни клиенти с осигурено първокласно презастраховане.  

 
През 2019 г. и в следващия тригодишен период ЗАД „Армеец“ АД ще продължи да следва консервативна 
политика на приемане на активно презастраховане. Що се отнася до пасивно презастраховане, като 
форма на защита на акционерния капитал и стабилността на Дружеството, качеството на 
презастраховането е ключов фактор в политиката на Управителния съвет. При изготвяне на своята 
презастрахователна политика за 2018 г., Дружеството постигна основните цели за oсигуряване на добро 
разпределение на рисковете, поети от компанията, предпазване на Дружеството от акумулиране на 
рискове, особено на такива с катастрофичен характер, намаляване на разходите на капиталови 
средства, в случай на настъпване на неблагоприятни събития, които могат да доведат до необходимост 
от тяхното ползване.  
 
Презастрахователната политика на ЗАД „Армеец“ АД през 2019 г. – 2021 г. ще се развива в тенденция 
към широкомащабна протекция на портфейла, записван от компанията в съответствие с Директивата 
„Платежоспособност II“. По-нататъшно разширяване капацитета на протекциите по непропорционални по 
вид договори, които да защитават портфейла на АД „Армеец“ АД срещу катастрофични рискове. 
Внимателно ще се анализира и преценява необходимостта от квотни презастрахователни договори, 
които са обвързани с актюерски разчети не само от наша страна, но и от страна на регулаторните 
институции в България и в Европейския съюз. Застраховка „ГО на автомобилистите“ ще бъде основен 
фокус за оптимизиране на презастрахователната програма на Дружеството в условията на наложена 
задължителна обща програма на участниците на пазара по застраховката за щети в чужбина.  

 
А.2. Анализ и структура на разходите за обезщетения, аквизиционни и административни 

разходи към 31.12.2018 г.  
 

Анализ и структура на разходите за обезщетения. 
 
През 2018 г. ЗАД „Армеец“ АД изплати на своите клиенти щети в размер на 112 078 464 лв. В абсолютна 
сума увеличението на изплатените щети през 2018 година спрямо предходната година е 8 455 хил. лв. и 
се дължи главно на увеличението на плащанията с 13 763 хил. лв. по застраховки „Гражданска 
отговорност“ на автомобилиста и по застраховки „Пожар и природни бедствия“ с 3 414 хил. лв. 
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В Таблица 3 са дадени платените обезщетения от ЗАД „Армеец” АД по видове застраховки през 
последните три години, относителният им дял спрямо общия размер, както и ръста/ спада им спрямо 
предходната година. 

 
Таблица 3 

Видове застраховки  2016 година 2017 година 2018 година Ръст/спад  Ръст/спад  

 изплатени 
обезщетения Дял изплатени 

обезщетения дял изплатени 
обезщетения дял 2017 / 2016 2018/ 

2017 
Злополука 1 266 506 1.2% 2 142 512 2.1% 1 549 490 1.4% 69% -28% 
в т.ч. "Злополука на ПОТ" 3 840 0.0% 161 200 0.2% 25 512 0.0% 4098% -84% 
Каско 69 875 652 65.2% 68 682 258 66.3% 60 221 896 53.7% -2% -12% 
Каско на летателни апарати 76 134 0.1% 152 676 0.1% 389 913 0.3% 101% 155% 
Каско на плавателни съдове 128 402 0.1% 122 613 0.1% 226 796 0.2% -5% 85% 
Товари по време на превоз 181 836 0.2% 259 401 0.3% 101 556 0.1% 43% -61% 
Пожар и природни бедствия 2 900 475 2.7% 3 475 164 3.4% 6 889 481 6.1% 20% 98% 
в т.ч. Индустриален пожар   1 024 026 1.0% 1 821 357 1.6%  78% 
в т.ч. Пожар и други опасности   1 514 132 1.5% 3 903 463 3.5%  158% 
в т.ч. технически застраховки   8 852 0.0% 6 332 0.0%  -28% 
в т.ч. земеделски застраховки   928 154 0.9% 1 158 328 1.0%  25% 
Щети на имущество 1 016 434 0.9% 9 840 0.0% 0 0.0% -99% -100% 
в т.ч . застраховки на животни   9 840 0.0% 0 0.0%  -100% 
Отговорности МПС 30 118 399 28.1% 26 899 321 26.0% 40 662 432 36.3% -11% 51% 
в т.ч. ГО на автомобилистите 29 550 181 27.6% 26 165 009 25.3% 40 254 758 35.9% -11% 54% 
в т.ч. Зелена карта 506 933 0.5% 466 237 0.4% 325 477 0.3% -8% -30% 
в т.ч. Гранична ГО 7 794 0.0% 11 878 0.0% 1 252 0.0% 52% -89% 
в т.ч. ГО на превозвача 53 492 0.0% 256 197 0.2% 80 946 0.1% 379% -68% 
ГО свързана с летателни апарати 14 735 0.0% 62 024 0.1% 0 0.0% 321% -100% 
ГО свързана с плавателни съдове 324 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -100% 0% 
Обща гражданска отговорност 76 894 0.1% 207 732 0.2% 110 240 0.1% 170% -47% 
Кредити и лизинг  3 665 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -100% 0% 
Застраховка на гаранции 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0% 0% 
Разни финансови загуби 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0% 0% 
Правни разноски 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0% 0% 
Помощ при пътуване 1 438 352 1.3% 1 609 869 1.6% 1 926 659 1.7% 12% 20% 
Общо: 107 097 808 100.0% 103 623 411 100.0% 112 078 464 100.0% -3% 8% 

 
През 2018 година съответно на дела на продажбите в портфейла на Дружеството с най-висок размер в 
абсолютно изражение са платените обезщетения по застраховка „Каско на МПС” в размер на 60 222 хил. 
лв. или 53.73% относителен дял, следвани от застраховка „Гражданска отговорност на водачите на МПС” 
- 40 662 хил. лв. плащания или с 36.28% дял, „Пожар и природни бедствия” – 6 889 хил. лв. или 6.15% 
дял, „Помощ при пътуване” – 1 927 хил. лв. или 1.72% дял, „Злополука“ 1 549 хил. лв. или 1.38% дял, 
„Каско на летателни апарати“ с 390 хил. лв. или 0.35% дял, „Каско на плавателни съдове“ с 227 хил. лв. 
или 0.20% дял, „Обща гражданска отговорност“ със 110 хил. лв. платени щети или дял 0.10% и 
застраховка „Карго“ със 102 хил. лв. и 0.09% дял в плащанията. По останалите видове застраховки няма 
изплатени обезщетения. 
 
Ръстът на изплатените обезщетения спрямо предходната година е 8%, което е увеличение на 
плащанията с 8.5 млн. лв. се дължи на увеличението с 13 763 хил. лв. на плащанията по застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилиста и с около 3.4 млн. лв. на плащанията по застраховка „Пожар 
и природни бедствия“. По застраховка „Каско“ е постигнато намаление на изплатените суми с 8.460 млн. 
лв., а по застраховка „Злополука“ с 593 хил. лв. в резултат на оптимизация на подписваческите дейност.  
 
През 2018 г. най-голямо е процентното увеличение на плащанията по застраховки „Пожар и други 
опасности“ - 98%, а увеличението в абсолютна сума е 3 414 хил. лв. Това увеличение основно е 
следствие на плащанията за един голям пожар по полица от подписваческа 2012 г. в размер на 2 410 
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хил. лв. Тази сума е възстановена от действащите презастрахователни договори на Дружеството, като 
резултатът е благоприятна нетна квота на щетите по тази линия бизнес.  
 
По застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста“ наблюдаваме увеличение на платените 
щети с 54% или 14 090 хил. лв. През отчетната 2018 г. има увеличение както на броя на щетите, така и 
на средната сума, като особено голямо е увеличението на неимуществените щети, близо два пъти. 
Нарастването на плащанията се дължи на приключването на щети от минали подписвачески години 
основно в периода 2014 и 2015 г.. Общо за вида застраховка „Гражданска отговорност, свързана с МПС“ 
увеличението на плащанията е 51%. 
 
Друга застраховка с увеличение на плащанията е „Застраховка на земеделски култури“. При нея 
увеличението е с 230 хил. лв. или 25%, като това увеличение се дължи на нарасналия брой щети при 
сравнително неблагоприятно развитие на риска и все още липсата на презастрахователна защита.  
 
Изплатените щети по застраховка „Помощ при пътуване“ през 2018 г. са с ръст от 20% или 317 хил. лв. 
Увеличението е породено от нарасналия брой щети в резултат на увеличените обеми по застраховката.  
 
При всички останали застраховки през 2018 г. наблюдаваме намаление на изплатените щети спрямо 
2017 г. 
 
Благоприятно за Дружеството е намалението на изплатените щети в абсолютна сума по застраховка 
„Каско на МПС“ в размер на 8 460 хил. лв., което е спад от 12%. Това намаление се дължи на намалелия 
брой платени щети и на намалението на средния размер на изплатените обезщетения. Намалението на 
плащанията по щети и увеличението на премийния приход по застраховката през 2018 г. спрямо 2017 г. 
с 9% са благоприятни тенденции, които са фокус за по-нататъшно модернизиране и автоматизиране на 
процесите и подобряване на обслужването на клиентите на Дружеството.  
 
Застраховка „Злополука“ реализира спад на плащанията с 28% или 593 хил. лв. намаление в абсолютна 
сума. Това намаление се дължи на намаляване на средния размер на изплатените щети, въпреки 
увеличението на броя им. 
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Графика 9 

 
 
 
Анализ на проявление на рисковете и технически резултат  
 

През изминалата година квотите на щетимост на Дружеството, въпреки увеличението на абсолютния 
размер на изплатени обезщетения по някои линии бизнес, са благоприятни. Реализирана е брутна квота 
на щетите 55.3% през 2018 г., а съответната нетна стойност е 43.4% благодарение на действието на 
презастрахователната програма на Дружеството през съответните подписвачески години по полиците, 
по които са изплатени щетите .  
Увеличена е щетимостта през 2018 г. спрямо предходната година по застраховки „Гражданска 
отговорност, свързана с МПС“ и „Пожар и природни бедствия“. По всички други бизнес линии рискът се 
развиваше благоприятно и в рамките на очакваното. 
 
Застраховка „ГО на автомобилистите” е респективно с брутна щетимост 96.2% и нетна стойност 
съответно 78.8%. В сравнение с предходната година щетимостта по застраховката (съответно 74.2% и 
94.2%) се е увеличила на брутна база, но е намаляла на нетна. Това е следствие на по-големия брой 
големи щети, които попадат в презастрахователен договор от типа „превес на загуба“.  
 
Линията бизнес „Пожар и природни бедствия“ е повлияна от резултата по застраховки „Земеделски 
застраховки“ и „Индустриален пожар“. Застраховка „Земеделски култури” е с реализирана 81% брутна и 
нетна квота. Този вид застраховка силно се влияе от природните условия през годината. Застраховка 
„Индустриален пожар” е със 70.7% брутна квота и нетна квота 29.6%. Високата брутна квота е резултат 
от няколко големи щети, които попадат в катастрофичен презастрахователен договор, действащ в 
съответната подписваческа година и които влияят благоприятно на нетната квота на щетите. 
 
С най-голям принос към общата благоприятна квота на щетите на Дружеството през 2018 г. е водещата 
застраховка в портфейла на компанията „Каско на МПС” с 42.1% брутна квота на щетимост и 41.3% 
нетна.  
 
Броят на изплатените щети през 2018 г. е намалял спрямо 2017 г. с 5.1%. Средната изплатена щета през 
2018 г. за дружеството като цяло е 1 121 лв. и сравнено със същия показател от предходната година – 
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984 лв. е увеличила размера си с 14%. Най-голяма е средната щета за неимуществени вреди по 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста – 37 713 лв., а най-малка по застраховка 
„Помощ при пътуване” – 550 лв.  
 
Средната изплатена щета по най-масовата застраховка „Автокаско” е намалила размера си с 5% и е 734 
лв. Броят на изплатените щети по застраховката също е намалял спрямо предходната година. 
 
Средната имуществена щета по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста” е увеличила 
стойността си с 2%, като размера й е 1 343 лв. За неимуществените щети наблюдаваме увеличение на 
стойността на средната щета с 13%. През 2018 г. изплатената средна щета по неимуществени вреди на 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста е 37 713 лв., при стойност 31 907 лв. през 2017 
г., като броя на платените неимуществени щети също се е увеличил, но с 57%. Броят на изплатените 
щети по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста за имуществени вреди се е увеличил 
със 7%. Общо за застраховката имаме увеличение в броя на платените щети с 9%. 

 
Технически резултат 

Показателите за брутен и нетен технически резултат по структуроопределящи линии бизнес са 
изчислени на база реалните разходи по застраховките, както и цената, която плаща дружеството за 
презастраховане на поетите рискове. В техническия резултат – нетен и брутен не са включени 
разпределеният доход от инвестиране на техническите резерви, както и други приходи, свързани със 
застраховането – такси за издаване на сертификати, удостоверения и други. В следващата таблица са 
посочени резултатите по основните видове застраховки в портфейла на Дружеството. 

 
Таблица 4 

Видове застраховки 
  Брутен технически резултат Нетен технически 

резултат 
Каско 13 363 218 5 544 762 
Пожар и природни бедствия -2 597 596 642 919 
Индустриален пожар -1 925 057 -237 151 
Пожар и други опасности -234 231 1 375 245 
Технически застраховки 83 238 26 372 
Земеделски застраховки -521 546 -521 546 
Отговорности МПС -10 794 789 -6 011 496 
ГО на автомобилиста -11 057 191 -6 017 711 
Обща гражданска отговорност 2 065 530 1 237 654 
Помощ при пътуване -919 114 -919 114 
Общо: 4 320 605 300 486 

 
Брутният и нетният технически резултат за 2018 година са положителни за ЗАД „Армеец“ АД, съответно 
4 320 605 лв. и 300 486 лв. Чрез презастраховане и съзастраховане Дружеството увеличава капацитета 
си да поема повече и по-големи застрахователни рискове, без да е прекомерна изложеността на 
капитала и рисковата експозиция.  
 
Застраховки „Каско на МПС“ са положителен нетен и брутен технически резултат. Размерът на 
печалбата в абсолютна сума по застраховка „Каско на МПС“ е съответно 13 363 хил. лв. брутна и 5 545 
хил. лв. нетна печалба. Този резултат се дължи основно на доброто развитие на риска по застраховката.  
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Застраховка „Обща гражданска отговорност“ с брутен резултат 2 066 хил. лв. и нетен в размер на 1 238 
хил. лв., застраховки „Кредит и лизинг” и „Разни финансови загуби“ съответно с 848 хил. лв. и 515 хил. 
лв. брутен и нетен резултат допринасят за общия положителен технически резултат на Дружеството. 
Положителният резултат по застраховка „Кредити и лизинг“ е следствие на освободения запасен фонд 
по застраховката в размер на 865 хил. лв. 
 
В резултат на цялостното влошаване на пазарната и регулаторна среда, както и „опашката“ от бизнеса, 
записван в периода 2014 г. и 2015 г., застраховка „ГО, свързана с МПС“ е с отрицателен брутен и нетен 
резултат съответно с минус 10 795 хил. лв. и минус 6 011 хил. лв. Подвид застраховка, на който основно 
се дължи резултата по застраховката като цяло е задължителната застраховка „ГО на автомобилиста“. 
Застраховка „ГО на автомобилиста“ е с отрицателен брутен и нетен резултат съответно минус 11 057 
хил. лв. и минус 6 018 хил. лв. Това е застраховката с най-голям отрицателен резултат за целия 
портфейл на Дружеството. Разликата между нетния и брутния резултат в размер на 6 018 хил. лв. се 
дължи на презастрахователните договори, покриващи щети над 300 хил. евро и действащия квотен 
презастрахователен договор при самозадържане 75%. Загубата по застраховката се дължи на 
нарасналите през годината плащания, както и на увеличението на резерва за висящи плащания. 
Увеличението по застраховката на резерва за предявени щети е 3 307 хил.лв., а на резерва за 
възникнали, но непредявени щети е 4 020 хил. лв. 
 
  
 

Общ размер на застрахователните резерви 
 
 Общият размер на заделените застрахователни резерви от ЗАД Армеец към 31.12.2018 г. възлиза 
на 267 683 хил. лв. От тях 89 574 хил. лв. са пренос-премиен резерв, 173 945 хил. лв. са резерв за 
висящи плащания, 2 687 хил. лв. резерв за неизтекли рискове и 1 478 хил. лв. резерв за бонуси и 
отстъпки. Частта на презастрахователя в застрахователните резерви е 87 083 хил. лв. Спрямо 2017 г. 
общият размер на резервите се е увеличил със 7 254 хил. лв. или с 2,79%.  
 В Таблица 5 са дадени резервите по видове, а чрез Графика 10 се онагледява размерът на 
видовете резерви. Като цяло резервите за неизтекли рискове (пренос-премиен резерв и резерв за 
неизтекли рискове) представляват 34.5% от общия размер на резервите, а резерва за висящи плащания 
(предявени и непредявени) 65% от общия им размер. Делът на презастрахователя в резервите е 
32.50%. 
 

Таблица 5 
 

Видове резерви Сума Дял на презастрахователя 
Резерви пренос-премия 89 573 828 17 720 418 

Резерви висящи плащания 173 944 538 68 696 768 

   в т.ч. Резерви предявени претенции 134 784 854 53 404 656 

  в т.ч. Резерви непредявени претенции 39 159 685 15 292 113 

Резерв за неизтекъл риск 2 686 806 0 

Резерв за бонуси и отстъпки 1 477 684 665 720 

Общо резерви 267 682 857 87 082 907 
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Графика 10 
 

ВИДОВЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАД "АРМЕЕЦ" В ХИЛ. ЛЕВА КЪМ 31.12.2018 г. 
 
 

 
 
 
 

Стратегически насоки за развитие на основните бизнес линии през 2019 г.  
 

През цялата 2018 г. основните бизнес единици в Дружеството работиха за подготовка за въвеждане на 
новата Информационна система на ЗАД „Армеец“ АД. Стартът на системата през 2019 г. е най-важната 
задача пред компанията и има за цел да постави основата за бъдещо надграждане с иновации по всички 
основни продуктови линии и процеси. Успоредно с работа по новата система, редица бизнес процеси и 
информационни потоци се оптимизират. Успешната имплементация ще освободи ресурс за 
автоматизиране на процесите. 

 
По-нататъшно балансиране и подобряване на застрахователния портфейл за сметка на намаляване 
дела на застраховка „ГО на автомобилистите“ е фокус на бъдещото развитие на Дружеството. 
Продуктовото развитие и регулярен преглед на подписваческите процеси ведно с постоянен контрол на 
квотата на щетите и адекватна тарифна политика, особено по застраховка „ГО на автомобилистите“ са 
сред основните приоритети на работа в следващия отчетен период.  

Цялостната програма за дейността на Дружеството се определя от политиката за управление на риска, 
продажбената и подписваческа политика, насочени към спазване на капиталовите изисквания и 
гарантиране на финансова стабилност, открита и прозрачна политика на разпространение на 
застрахователните продукти. Работата по постоянното оптимизиране на презастрахователната програма 
на Дружеството е залог за постигане на още по-благоприятни нива на показателите по директивата 
„Платежоспособност II“.  
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ЗАД „Армеец“ АД залага повече от 5% средногодишен ръст на продажбите за следващия тригодишен 
период. Този ръст ще гарантира на дружеството запазване на лидерските позиции на 
общозастрахователния пазар в България. ЗАД „Армеец“ АД ще запази позицията на най-предпочитан 
застраховател по застраховка „Каско“, застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и ще повиши 
пазарния си дял по имуществената линия бизнес, включваща застраховки „Пожар и природни бедствия“ 
и „Щети на имущество“. Прогнозата се базира на умерен риск апетит, при спазване на капиталовото 
изискване и подписваческите правила на дружеството.  

Стратегически цели на ЗАД „Армеец“ АД за следващия отчетен период са повишаване на клиентската 
удовлетвореност чрез модернизиране и подобряване качеството на предлаганата застрахователна 
услуга, продуктово развитие и иновации на база нова и стабилизирана информационна система.  

 
Автомобилно застраховане 

 
През 2019 г. автомобилно застраховане ще се насочи към ускоряване на иновациите в действащите 
застрахователни продукти, насочени към бързо и адекватно обслужване на клиентите както на етап на 
сключване на застраховките, така и при оценка и изплащане на обезщетения. Постигане и запазване на 
стабилен технически резултат по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и през 2019 
г. е фактор с основно влияние върху всички индикатори на Дружеството и неговото подобряване е 
главният приоритет пред Управителния съвет и в следващия 3-годишен период.  

 
„Каско“ на МПС 

 
По застраховка „Каско“ на МПС Дружеството си поставя задачата за запазване на водеща пазарна 
позиция в условията на агресивна конкуренция на пазара, целенасочена политика по стабилизиране на 
квотата на щетимост на благоприятните нива от 2018 г., завишен контрол върху подписваческия процес, 
мониторинг на процеса по обработка на преписки по щети и коректността на изплащаните обезщетения. 
 
Въвеждане на новия иновиран продукт, заедно с подобряване качеството на обслужване и облекчаване 
на процедурите за клиентите е основен приоритет за 2019 г. Мерките, предприети през 2018 г., ще 
продължат да се прилагат и развиват, в съчетание с нови такива, насочени към повишаване на 
клиентската удовлетвореност. Ще се работи в посока на автоматизиране на подписваческия процес, с 
което да се облекчи работата на дистрибуторите. Предстои въвеждането на нови подписвачески 
правила, съобразени изцяло с презастрахователната програма на Дружеството по този клас 
застраховане. Ще завърши въвеждането на допълнителни услуги към основния продукт по 
застраховката „Каско“ на МПС. 

 
 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите 

 
Консервативната подписваческа и продажбена политика по застраховката ще се запази в следващия 
тригодишен период, чрез прилагане на адекватна тарифна политика с фокус върху нискорисковите 
клиентски групи, развитие на селекцията на риска с помощта на информационните системи, активни 
ликвидационни мерки за подобрение на квотата на щетимост, като крайната цел е оздравяване на 
портфейла по застраховката и трайно подобряване на техническия резултат. Неизбежно е отложеното 
през 2018 г. за целия пазар въвеждане на системата „бонус-малус“, което следва да има положителен 
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ефект върху развитието на риска. В същото време регулаторните и презастрахователни изисквания 
вероятно ще натоварят с нови тежести процеса на подобряване на техническия резултат по 
застраховката.  

 
Имуществено застраховане 

 
Резултатите на ЗАД „Армеец“ АД през 2018 г., независимо от плащанията по щети от предходни 
периоди, продължават традиционно да гарантират положителен технически резултат на портфейла. 
Освен от вътрешни фактори, като наличието все още на резистентност на собствената мрежа, 
продажбените резултати са отражение на закономерности и обективни фактори с разнопосочно влияние, 
като стабилизиращи се макроикономически показатели и банкова система от една страна, от друга 
страна пренасочване на портфейли към други компании с програми за допълнително стимулиране на 
посредниците, високи нива на комисионни възнаграждения и ценова нелоялна конкуренция. 
Продажбените резултати по имуществени и инженерни застраховки се определят в голяма степен от 
действието на фактори, които са в съответствие с капиталовите изисквания по „Платежоспособност 2“ 
във връзка със записване на големи рискове и осигуряване на достатъчност на премията. Друга група 
фактори, които оказват влияние на резултатите на Дружеството са пазарни, повлияни от 
макроикономическата среда и агресивната продажбена политика на основните играчи. 
Застрахователните продукти от клас „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ попадат в 
предпочитан от всички участници на пазара сегмент поради умереното и прогнозируемо проявление на 
рисковете и добрите технически резултати.  
 
Като първи етап на стратегическата програма за балансиране на портфейла чрез увеличаване на дела и 
пазарната позиция по имуществено застраховане, през 2019 г. следва да приключи цялостното 
продуктово обновяване, като се запазват всички застрахователни покрития, предлагани на българския 
застрахователен пазар и се гарантира международен стандарт на застрахователни и 
презастрахователни решения.  
 
Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД поставя амбициозна задача за увеличение на портфейла през 
следващите три години чрез увеличаване на продажбите на стратегическите за Дружеството продукти, 
като Домашно имущество и Имущество за малък и среден бизнес чрез всички канали за продажби. 
Банковото застраховане в сътрудничество с ЦКБ е канал, на който Дружеството залага през следващия 
отчетен период.  
 
През 2019 г. Дружеството ще продължи да прилага прецизна подписваческа политика по отношение на 
селскостопанските застраховки и при записване на специфични и големи рискове и/или надвишаващи 
фирмения капитал на Дружеството.  

 
Транспортно застраховане 

 
Планът за 2019 г. в клас „Транспортно застраховане“ е да отчита възприетата политика на внимателна 
селекция на рисковете, дала положителен резултат през 2018 г. Основните цели за следващия 
тригодишен период са запазване на тенденцията за сравнително стабилна насока в премийния приход 
при прилагане на подход за прецизиране на приетия риск. 

 
Авиационно застраховане 

 
Авиационно застраховане е важна бизнес линия за ЗАД „Армеец“ АД и в следващите три години 
компанията си поставя за цел да запази стабилен премиен приход. Брутният технически резултат е 
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силно зависим от цената на факултативно презастраховане на международните пазари. Авиационно 
застраховане е логично включено в структурата на управление по презастрахователната дейност на 
Дружеството. 

 
Морско застраховане 

 
Решението на мениджмънта за ограничаване на активното презастраховане, ограничени възможности за 
записване на рискове от презастрахователите по отношение на флаг/мениджмънт на кораб и строга 
подписваческа дисциплина ще продължат и през 2019 г. Умереният риск апетит по тази бизнес линия ще 
се запази в следващия тригодишен период.  

 
 
Застраховане на Отговорности 

 
Добрите продажбени резултати и положителен технически резултат през 2018 г. дават право на 
Управителния съвет на ЗАД „Армеец“ АД да възприеме подход на управление на продажбите за 
следващия три годишен период, като ограничава експозицията към нежелани рискове, но планира 
умерено позициониране на пазара по отговорности като Професионална отговорност на адвокати и 
нотариуси, Обща гражданска отговорност /ОГО/ и други. Основната цел е да се запази доброто пазарно 
присъствие на Дружеството и положителния техническия резултат на продуктовата линия. 
Непосредствените задачи, които Управителният съвет на Дружеството е заложил за решаване са 
актуализиране и иновиране на продуктовата гама, актуализиране на подписваческите лимити и 
оторизации и ограничаване на високо рискови полици.  

 
Рисково застраховане 

 
Рисково застраховане е важен сегмент от портфейла на ЗАД „Армеец“ АД, като по застраховка „Помощ 
при Пътуване“ Дружеството е пазарен лидер с традиционно добри пазарни показатели. Управителния 
съвет на ЗАД „Армеец“ АД си поставя за цел да запази водещата първа пазарна позиция по застраховка 
„Помощ при пътуване“, но с подобряване квотата на щетите посредством по-консервативната 
подписваческа политика по отношение на някои канали на продажби. В условията на наложени пазарни 
високи стойности на аквизиционни разходи, неизбежният изход и стриктен контрол върху щетимостта и 
възпрепятстване на некоректните пазарни практики. Дигитализация на продажбите и позициониране в 
он-лайн сегмента е приоритет за 2019 г. 
 
Застраховка „Злополука”, в т.ч. задължителната застраховка „Трудова злополука“ все още не носи 
очаквания положителен технически резултат. Ведно с фокус върху запазване обема на премийния 
приход през 2019 г., ще бъде подобряване на техническия резултат. Същият е повлиян от плащания в 
отчетния период по полици от предходни подписвачески години в рамките на давностни срокове и 
съдебни искове.  

 
Финансови рискове 

 
Консервативната подписваческа политика, въведена през 2018 г. ще се запази в следващия отчетен 
период.  

 
 
А.3 Резултати от инвестиции  
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Дружеството прилага консервативен подход при инвестиране, съчетан с трайно и постоянно 
оптимизиране на застрахователния портфейл. Концентрацията на инвестиции в държавни облигации, 
издадени от Република България, е в съответствие с инвестиционната политика на ЗАД „Армеец“ АД, 
целяща намаляване на пазарния риск и съответно на капиталовите изисквания за Платежоспособност 
(КИП). 

 
 

Резултатът от инвестициите на ЗАД „Армеец“ АД през 2018 г. в  хил. лв. са представени в таблицата по-
долу: 
 

Таблица №6 
  Хил. лв. 
Приход от наем на инвестиционни имоти 273 
Лихвени плащания от ценни книжа 1 699 
Лихвени плащания по депозити и заеми 3 654 
Приходи от дивиденти 298 
Положителни разлики от преоценка на ценни книжа 16 430 
Общо 22 354 
Отрицателни разлики от преоценка на ценни книжа 12 783 
Нетен резултат /печалба/ 9 571 

 
 

А.4  Резултати от други дейности 
 
Точката не е приложима за ЗАД ”Армеец” АД. 

 
А.5  Друга информация 

 
В следващия тригодишен период дейността на Дружеството ще се определя от политиката за 
управление на риска, продажбената и подписваческа политика, насочени към спазване на капиталовите 
изисквания и гарантиране на финансова стабилност, открита и прозрачна политика на разпространение 
на застрахователните продукти. 

 
Главните стратегически цели на ЗАД „Армеец“ АД за следващия отчетен период са: 

o Подобряване на техническия резултат на целия застрахователен портфейл; 
o Блансиране на портфейла с ръст в имущественото и корпоративното застраховане, 

позициониране в печеливши пазарни сегменти, селекция на рисковете и активно 
управление на застрахователния портфейл;  

o Поддържане на адекватна резервираност и презастрахователна защита на дружеството; 
o Оптимизиране на разходите чрез комплекс от мерки в областта на застрахователните 

плащания и на аквизиционните и административни разходи. 
 
Политиката на продажби и в бъдеще ще се базира на пазарната статистика с отчитане на регулаторните 
корективи, както и на историческия опит, резултатите и стратегическите цели на дружеството. 
Дистрибуционните канали, чрез които дружеството разпространява застрахователни продукти, ще 
продължат да бъдат собствени канали, агенции и застрахователни агенти, както и външни канали. 
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Брокерите са основен външен канал за дистрибуция, като дружеството ще продължи да развива банкови 
канали и да се позиционира в банково застраховане.  
 
Дружеството планира да оптимизира квотите на щетимост и бъдеща селекция на записваните рискове. 
Очакванията на Управителния съвет са през 2019 г. да бъде преодоляно негативното влияние на 
бизнеса, записван в предходни периоди, върху квотата на щетите и брутния резултат по застраховка  
„Гражданска отговорност на автомобилистите“.   
 
Селекцията на риска и активните мерки по отношение намаляване на застрахователните обезщетения 
ще доведат до реално подобрение на квотите на щетите по автомобилно застраховане, като при 
застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ това подобрение ще бъде по-видимо към 
края на 2020 г.   
 
ЗАД „Армеец“ АД залага повече от 5% средногодишен ръст на продажбите за следващия тригодишен 
период. Този ръст ще гарантира на дружеството запазване на лидерските позиции на 
общозастрахователния пазар в България. ЗАД „Армеец“ АД ще запази позицията на най-предпочитан 
застраховател по застраховка „Каско“ на МПС, застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и ще 
повиши пазарния си дял по имуществената линия бизнес, включваща застраховки „Пожар и природни 
бедствия“ и „Щети на имущество“. Прогнозата се базира на умерен риск апетит, при спазване на 
капиталовото изискване и подписваческите правила на дружеството.  

 
ЗАД „Армеец“ АД не планира да развива активни продажби по линията на финансови рискове и активно 
презастраховане.  

 
Б. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
Б.1 Обща информация относно системата на управление 
 

През 2018 г. няма промени в органите на управление. 
През 2018 г. няма промени в основните принципи на управление. 
ЗАД „Армеец“ АД е дружество, в което съществува ангажимент относно определяне на политики и 
принципи, към които ще се придържат управителните органи на Дружеството, за да бъдат създадени 
необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражняват в пълна степен 
своите права, при пълното спазване на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от 
управителните и надзорни органи, в съответствие с приетите мисия, визия, цели и стратегии на 
Дружеството и интересите на акционери 
 
Към 31 декември 2018 г. акционерният капитал на ЗАД „Армеец“ АД е 33 019 000 (тридесет и три 
милиона и деветнадесет хиляди) лева, разпределeн в 330 190 (триста и тридесет хиляди сто и деветдесет) 
броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева. 
 
Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет. 

 
Общо събрание 

Общо събрание на акционерите може по всяко време да взема решения по въпроси от кръга на своята 
компетентност, като не е необходимо да бъде сезиран, нито предварително да уведомява другите 
органи на Дружеството за намеренията си. Кръгът от компетентности на Общото събрание включва 
взимането на решения по следните въпроси: 

• изменение и допълнение на устава на Дружеството; 
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• увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; 
• преобразуване и прекратяване на Дружеството; 
• назначаване и освобождаване на регистрирани одитори; 
• одобряване на годишните счетоводни отчети след заверка от назначените регистрирани 

одитори, разпределението на печалбата, определяне на размера на дивидентите и вноските към 
Фонд „Резервен”; 

• избиране и освобождаване на членовете на Надзорния съвет, определяне на възнаграждението 
им; 

• освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. 
 
ЗАД „Армеец” АД има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и 
Управителен съвет. При изпълнение на своите задачи и задължения Надзорният и Управителният 
съвети се ръководят от законодателството, устройствените актове на Дружеството и стандартите за 
почтеност и компетентност. 
 

Надзорен съвет 
Надзорният съвет се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на 
изискванията на Кодекса за застраховането. Те подлежат на одобрение и са получили такова одобрение 
от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление 
„Застрахователен надзор”, преди вписването им в търговския регистър. Най-малко една трета от НС се 
състои от независими членове – физически лица, отговарящи на изискванията на Кодекса за 
застраховането.   
 
Мандатът на НС е пет години. След изтичане срока на мандата, НС продължава да изпълнява 
функциите си до избирането на нов състав на съвета. Членовете на НС могат да бъдат освободени от 
длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани. Членовете на Надзорния съвет могат да 
бъдат преизбирани без ограничения.  
 
Надзорният съвет изпълнява своята дейност в съответствие с действащите в Дружеството Устав и 
Правилник за дейността на Надзорния съвет. Надзорният съвет контролира дейността на Управителния 
съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството. Надзорният съвет на ЗАД „Армеец“ АД 
се състои от трима члена, избирани от акционерите с определен мандат. В състава на Надзорния съвет 
е спазено законовото изискване за включване на независими членове. Членовете на Надзорния съвет 
имат право на информация за цялостната дейност на Дружеството и право на достъп във всички 
помещения на Дружеството. Надзорният съвет има следните компетентности: 

• избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 
• одобрява номинираните за председател на Управителния съвет, както и за изпълнителен 

директор на Дружеството; 
• контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по 

всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството; 
• представлява Дружеството във взаимоотношенията с Управителния съвет. 
Към 31.12.2018 г. членове на Надзорния съвет на ЗАД „Армеец“ АД са: "Химимпорт" АД, ЕИК 

000627519, "Централна кооперативна банка" АД, ЕИК 831447150 и Иванка Данева Гайдарджиева. 
През годината не са осъществени персонални промени в състава на Надзорния съвет. 

 
Управителен съвет 

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, като същият може да ги заменя по 
всяко време. Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години, като след изтичане на срока 
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на мандата, Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов състав 
на съвета.  
 
По отношение на членовете на Управителния съвет действат ограниченията за извършване на 
конкурента на Дружеството дейност и те нямат право от свое име или от чуждо име да извършват 
търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и 
да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва 
дейност, конкурентна на дружеството без изричното съгласие на Надзорния съвет на дружеството.  
 
Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, избира от състава си изпълнителни 
директори, като ги овластява да представляват дружеството и определя обема на представителната им 
власт. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да 
представляват и управляват дружеството се вписват в Търговския регистър. 
Управителният съвет на ЗАД „Армеец“ АД съвет изпълнява своята дейност в съответствие с 
действащия в Дружеството Устав и приетия Правилник за работата на Управителния съвет. 
Управителният съвет управлява Дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото 
събрание на акционерите и на Надзорния съвет на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са 
свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, 
които по закон или по устава са възложени за решаване изключително от Общото събрание на 
акционерите или на Надзорния съвет. В Устава са предвидени решения от изключителните правомощия 
на Управителния съвет, както и такива, които той може да взима, след одобрението на Надзорния съвет. 
 
Управителният съвет информира Надзорния съвет редовно и подробно за всякакви въпроси, засягащи 
развитието на бизнеса, включително излагане на риск и управление на риска в Дружеството. 
Управителният съвет координира стратегическата ориентация на Дружеството с Надзорния съвет и 
обсъжда изпълнението на стратегията с Надзорния съвет на регулярни интервали. В случай на значими 
отклонения от целевите стойности в корпоративната стратегия, Управителният съвет информира 
Надзорния съвет незабавно. 
 
Членовете на Управителния съвет имат пълен достъп до мениджмънта на Дружеството. 
Изпълнителните директори на Дружеството се отчитат редовно за дейността си пред членовете на 
Управителния съвет. 
 
Управителният съвет осъществява следните функции и правомощия: 

• организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет; 
• организира дейността на Дружеството, определя застрахователната и финансовата политика в 

съответствие с действащото законодателство, Устава и решенията на Общото събрание; 
• приема управленска и организационна структура на Дружеството; 
• приема програма за дейността на Дружеството за срок от три години, която актуализира 

ежегодно; 
• приема вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори; 
• приема политики, процедури и вътрешни правила необходими за дейността на Дружеството; 
• приема правилник за работата си;  
• приема общи условия, тарифи и застрахователно-технически планове по класовете застраховки 

и отделните застрахователни продукти; 
• предлага на общото събрание на акционерите да вземе решения за увеличаване и намаляване 

на капитала; 
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• избира, назначава и освобождава лицата, осъществяващи ръководството на следните ключови 
функции:  

− функция по управление на риска - риск мениджър; 
− функция по вътрешен одит – директор на дирекция „Вътрешен одит”; 
− актюерска функция – отговорен актюер; 
− функция за съответствие – ръководител на функцията за съответствие. 

• обсъжда и решава всички въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание и 
Надзорния съвет. 

 
УС на Дружеството представя пред Общото събрание на акционерите годишен отчет за изпълнението на 
програмата за дейността на Дружеството и на приетите политики. 
 
През годината не са осъществени персонални промени в състава на Управителния съвет и на 
изпълнителните директори: 
 
Към 31.12.2018 г. членове на Управителния съвет на ЗАД „Армеец“ АД са: Александър Керезов, 
Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова – Моллова, Валентин Димов и Галин 
Горчев.  

 

Г-н Миролюб Иванов е член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-н Константин Велев е член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-жа Диана Манева е член на Управителния съвет и изпълнителен директор; 
Г-жа Вася Кокинова – Моллова е член на Управителния съвет и изпълнителен директор. 

Дружеството се представлява заедно от двамата изпълнителни директори. Каквото и да е еднолично 
представителство на Дружеството е изключено. 
 
Членовете на управителните органи са дали необходимите декларации относно участията си в 
управителни и контролни органи на други търговски дружества. 
 
Членовете на управителните органи изпълняват съвестно своите отговорности при взимане на решения 
се отнасят справедливо към акционерите, присъстват редовно на заседанията, предварително се 
запознават с материалите и безпристрастно изразяват своето мнение, спазват стандартите за делово 
поведение и етика, избягват действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на 
дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт. 
Изпълнителните директори се отчитат редовно за дейността си пред Управителния съвет. 
 
Спазва се изискването Управителният съвет да заседава най-малко един път в месеца. Директорите 
присъстват на заседанията при необходимост. Спазват се установените процедури по определяне на 
датата, мястото, часа и дневния ред на заседанията, обсъждане на материалите, вземане на решенията 
и водене на протокола на заседанията. 
 
Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети за дейността да се изготвят 
прецизно и своевременно, да се обсъждат задълбочено от управителния орган на дружеството и да се 
изпращат в определените срокове на Комисията за финансов надзор. 
 
В страницата на дружеството в Интернет се съдържат данни за дружеството и телефоните за 
комуникация с него, годишният финансов отчет на дружеството и други данни за дружеството, които 
представляват интерес за потребителите. 
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Членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения за 2018 година. 
 
Членовете на Надзорния и Управителния съвет не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции 
на дружеството  през 2018 година. 
 
За 2018 г. няма придобити или прехвърлени собствени акции, посмисъла на чл. 187д от ТЗ. 
 
Уставът на дружеството не съдържа ограничение за членовете на Надзорния съвет и Управителния 
съвет да придобиват акции на дружеството. 
 
През 2018 година дружеството не е сключвало с членове на Надзорния съвет и Управителния съвет или 
свързани с тях лица договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се 
отклоняват от пазарните условия. 
 
Членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и всички служители в ЗАД „Армеец“ АД в 
дейността си прилагат законоустановения принцип за избягване конфликт на интереси и опазване на 
застрахователна тайна. В Дружеството са приети, действат и се прилагат вътрешни правила в тази 
област. 

 
Б.2 Изисквания за квалификация и надеждност 

 
През 2018 г. ЗАД “Армеец“ АД съблюдава политика за квалификация и надеждност, изградена като 
„Вътрешни правила за квалификация и надеждност“ на ЗАД „Армеец“ АД. Тези Правила допринасят за 
осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и 
независимост. 
 
Дружеството оценява квалификацията и надеждността, съгласно изискванията на действащия Кодекс за 
застраховането (КЗ) на:  

1.1. членовете на Надзорния и Управителния съвети, вкл. независимите членове на Надзорния 
съвет;  

1.2. прокурист/и;  
1.3. търговски пълномощник / пълномощници;  
1.4. други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството /ако има такива/, 

извън тези по предходните точки 1.1- 1.3;  
1.5. лицата, ръководещи звената, изпълняващи ключовите функции по смисъла на чл. 78, ал. 1 

от КЗ /управление на риска, функция за съответствие, функция по вътрешен одит, актюерска функция/; 
1.6. лицата, заемащи ръководни длъжности, съгласно организационната структура на 

дружеството;  
1.7. служителите в дирекция „Вътрешен одит”.  

 
Служители на ключови функции са лицата, които ръководят ключовите функции по чл. 78, ал. 1, т. 1 - 4 
от КЗ. Тези служители трябва да отговарят на изискванията на КЗ и подлежат на оценка за тяхното 
спазване. Управителният съвет може да определи и други служители на ключови функции, които да 
бъдат включени в обхвата на приложение на Вътрешните правила.  
 
Като ръководни длъжности по смисъла на чл. 85, ал. 1 от КЗ, организацонната структура на дружеството 
и т. 1.6 по-горе се определят следните длъжности, извън ключовите ръководни длъжности:  

а) Длъжностите директори на дирекции, които по организационна структура докладват 
непосредствено на Общото събрание, Управителния съвет или на член на Управителния съвет–ниво B1;  



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2018 г.  28 

б) Длъжностите заместник – директори на дирекции, ръководители на направления в структурата 
на дирекции, които по организационна структура докладват на директор на дирекция – ниво В-2;  
 
При избор на членове на управителни и надзорни органи на Дружеството се прилагат стриктно 
изискванията на Кодекса за застраховането в тази му част (добра репутация, професионален опит и 
управленски умения), като при този избор, както и при подбор и назначаване на служители не се 
въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, етнос, религия и др. Целта на ЗАД 
„Армеец“ АД е постигане на непрекъснат баланс между опита, професионализма и познаването на 
дейността, от една страна и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на 
решения, от друга. Членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЗАД „Армеец“ АД могат да бъдат 
преизбирани без ограничения. 
 

Б.3 Система за управление на риска, включително собствена оценка на риска и 
платежоспособността 
 
Целта на системата за управление на риска е да даде сигурност, че всички рискове, на които е изложено 
дружеството, са подходящо и ефективно управлявани на база определената стратегия, следвайки набор 
от процеси и процедури, основани на ясни управленски разпоредби. Принципите, определящи системата 
за управление на риска са изложени в политика на ЗАД ”Армеец” АД за управление на риска, която 
политика е основополагаща за всички останали политики и насоки, свързани с риска.  
 
Управлението на риска в Дружеството е основна функция и централна част от ежедневната оперативна 
дейност. Действащата система за управление на риска е систематична, широкообхватна, ориентирана 
към постигане на бъдещите цели дейност, която спомага за идентифициране, измерване, анализиране и 
контрол на цялостната рискова изложеност на Дружеството. Управлението на риска, както и пълната 
идентификация на рисковете, в ЗАД „Армеец“ АД се осъществява от служителите на всички нива на 
управление и е неразделна част от системата за корпоративно управление на Дружеството. 
 
Рамката за управление на риска се основава на следните четири процеса: 

 
Идентифициране на рисковете  

 
Целта на процеса на идентифициране на рисковете е да даде сигурност, че всички съществени рискове, 
на които е изложено дружеството, са надлежно идентифицирани. За тази цел дирекция „Управление на 
риска“ взаимодейства с основните бизнес направления, като по този начин идентифицира основните 
рискове, оценява тяхната значимост и осигурява адекватни мерки за смекчаване съгласно устойчив 
управленски процес. Процесът се съобразява и с възникващите рискове.  

 
 Измерване на рисковете  

 
След идентифициране на рисковете се преминава към тяхното измерване съгласно приноса им към 
КИП, използвайки качествени и количествени методики, които са съответстващи на пазара и подходящи 
за рисковия профил на дружеството. Използването на еднакви данни за измерване на рисковете и КИП, 
осигурява адекватно покритие за всеки отделен риск в случай, че той бъде материализиран.  
 
Количествената оценка на рисковете се основава главно на резултатите от изчислението на 
стандартната формула. Извършва се анализ на адекватността на резултатите от оценката на рисковете, 
за да се прецени целесъобразността на използването на стандартната формула. Резултатите от 
процеса на инвентаризация на риска са обобщени в доклад и представляват съществена основа на 
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процеса по собствена оценка на риска и платежоспособността. 
 
Рисковете се идентифицират и анализират с участието на първо и второ управленско ниво, както и на 
функцията по управление на риска. 

 
Управление и контрол на рисковете 

 
С оглед сигурността, че рисковете се управляват съгласно заложена стратегия, дружеството следва 
рамка на склонността за поемане на рискове и  подпомага ефективния подбор на рисковете, които 
Дружеството желае да поеме, избегне, задържи или смекчи, както и процедурите за мониторинг и 
докладване. Целта на рамката е да зададе желаното ниво на риск, като по този начин ограничи 
прекомерно поемане на риск. Въведени са процеси на ескалиране, които са пропорционални на степента 
на нарушение на допустимата стойност, с цел да се осигури, че на подходящо ниво се предприемат 
действия по възстановяване.  

 
Докладване на рисковете  

 
Мониторингът и докладването е ключов процес при управление на риска, като по този начин бизнес-
направленията, висшето управленско ниво, УС, както и Надзорният орган са надлежно информирани 
относно развитието на рисковия профил на компанията, тенденциите и степента на нарушение на 
допустимите стойности за риск.  
 
Собствената оценка на риска и платежоспособността е основен доклад за рисковете, като процесът се 
координира от дирекция „Управление на риска“. Целта е да се представи оценка на рисковете и 
необходимото покритие в настояща и бъдеща перспектива.  

 
Рискът и управлението  

 
Дирекция „Управление на риска“ е отговорна за запознаването на Управителния съвет с най-значимите 
рискове, както и за координирането на Собствена оценка на риска и платежоспособността /СОРП/ 
процеса. Дирекция „Управление на риска“ има задачата да:  

- подпомага административен, управителен или надзорен орган и други функции за ефективната 
работа на системата за управление на риска;  

- осъществява мониторинг на системата за управление на риска и внедри политика за 
управление на риска;  

- осъществява мониторинг на рисковия профил на компанията и координира докладването му, 
включително при нарушаване на допустимите стойности;  

- съветва ръководните органи и подпомага основните бизнес процеси, включително и тези от 
стратегическо значение.  
 
Дирекция „Управление на риска“ е пряко подчинена на Управителния съвет, като докладва регулярно на 
заседания на същия. 

 
Б.4 Система за вътрешен контрол 

 
Системата за вътрешният контрол в ЗАД „Армеец” АД е организирана като цялостен и непрекъснат 
процес, интегриран в дейността на Дружеството, включващ всички органи на управление и лицата, 
заемащи ръководни длъжности (директори на дирекции, ръководители на направления, управители на 
застрахователни агенции и служители на други ръководни длъжности). При внедряването и 
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поддържането на системата за вътрешен контрол са взети под внимание, както изискванията на Кодекса 
за застраховането, така и европейската регулация (в т.ч. Директива 2009/138/ЕС - „Платежоспособност 
II”). В Дружеството са създадени пълни условия за спазване на приложимото законодателство, въведена 
е ясна организационна структура, с разделяне на функциите и отговорностите, приет е пълен набор от 
вътрешни правила и процедури, създадени са и действат правила за координация и отчетност.  
 
Важно място в системата за вътрешен контрол на ЗАД „Армеец” АД заема службата за специализиран 
вътрешен контрол. При осъществяване на своята дейност, службата за специализиран вътрешен 
контрол използва утвърдени методи и процедури, чрез прилагането на които предоставя на 
ръководството на ЗАД „Армеец” АД обективна и независима оценка за: 

 - мониторинг на системите за управление и методите за оценка на риска, контрол на различните 
рискове и тяхното управление; 

 - адекватността и спазването на вътрешните актове на застрахователя, включително 
вътрешните правила и процедури, регламентиращи дейността на ЗАД „Армеец” АД; 

 -  икономичното и ефективно използване на ресурсите. 
  – осъществяването и ефикасността на процедурите за вътрешен контрол; 
  – системата за отчетност, информационната система и средствата за комуникация; 
 – точността, пълнотата и навременността на изготвяните счетоводни и други справки, документи 
и отчети; 
 – системата за управление и методите за оценка на риска; 
 – защитата на активите на дружеството от безстопанственост и злоупотреби; 
 – икономичното и ефективно използване на ресурсите; 
 – адекватността и спазването на вътрешните процедури за сключване на застрахователни и 
презастрахователни договори, за приемане и разглеждане на претенции, спазване на сроковете за 
определяне и извършване на плащанията по тях; 
 – осъществяването и отчитането на прехвърлените от застрахователя дейности, включително и 
дейността на застрахователните агенти; 
 – изпълнението на дейностите и процесите и постигането на целите. 
 
Системата за вътрешен контрол, установена в Дружеството, обхваща следните нива: 

• дейности по контрол, осъществявани от директорите и другите ръководители на дирекции и 
звена в Дружеството, за спазване на установените правила и процедури за осъществяване и 
управление на функциите на съответната дирекция или структурно звено и служителите в него; 

• дейността на функцията по вътрешен одит; 
• дейността на функцията, следяща за спазване на нормативните изисквания /функция за 

съответствие/; 
• Одитен комитет, наблюдаващ дейността по управление и контрол на Дружеството, независимо 

от управляващите го органи.  
 
В рамките на системата на управление е създадена функция, следяща за спазване на нормативните 
изисквания. Ръководителят на функцията за съответствие съветва управителните и надзорните органи 
на ЗАД „Армеец” АД относно спазването на законите, подзаконовите актове, непосредствено 
приложимите актове на компетентните органи на Европейския съюз и вътрешните актове на 
Дружеството и по-конкретно:  
 - действащото законодателство в областта на застраховането – Кодекса за застраховането и  
наредбите на КФН   
 - директивата „Платежоспособност II“ и свързаните регламенти към нея, приложими към 
цялостната дейност на дружеството; 
 - регламенти, свързани с капиталовите пазари, и най-вече, законови разпоредби, целящи 
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предотвратяване на пазарни злоупотреби; 
 - Закона за защита на конкуренцията, антитръстови регламенти и разпоредби, осигуряващи 
лоялна конкуренция;  
 - законови разпоредби, свързани с мерките за борба с изпирането на пари и финансирането 
на тероризма, както и мерките за предотвратяване на измами; 
 - законовите разпоредби за защита на личните данни и правото на лична неприкосновеност, 
разпоредби, уреждащи търговската тайна, опазването и съхраняването на класифицирана информация 
и други; 
 - разпоредби и изисквания за въвеждане на търговски санкции или ембарго, както и забрана 
или ограничаване на сътрудничеството с определени държави, физически или юридически лица; 
 - изискванията на Етичния кодекс на Дружеството, като система от правила за морално, етично 
и правомерно поведение от страна на служителите.  
 
Функцията за съответствие оценява възможния ефект от промени на правната среда върху дейността на 
Дружеството и идентифицира и оценява риска, произтичащ от неизпълнението на законите, 
подзаконовите актове, непосредствено приложимите актове на компетентните органи на Европейския 
съюз и вътрешните актове на Дружеството. Функцията за съответствие дава предложения и 
предписания за мерки за предотвратяване на действия в нарушение на нормативните изисквания. 
Функцията за съответствие периодично докладва на УС на дружеството. 

 
Б.5  Функция за вътрешен одит  
 

В ЗАД „Армеец“ АД има изграден и функциониращ Одитен комитет. 
 
В ЗАД „Армеец“ АД  е изготвена и приета Политика за вътрешен одит, в която вътрешният одит се 
разглежда като независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране чрез 
оценка на адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол и другите елементи от 
системата на управление, процесите и дейностите в дружеството, предназначена да допринася за 
тяхното подобряване.  
 
В този смисъл, вътрешният одит подпомага акционерите, Надзорния и Управителния съвети на 
дружеството за постигане целите на дружеството чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран 
подход за оценяване и повишаване на ефективността на управленските процеси, като: 
 – идентифицира и оценява рисковете във всички процеси, структурни звена и дейности; 
 – оценява адекватността и ефективността на системите за управление и контрол; 
 – дава препоръки за подобряване на системите, процесите и дейностите по управление и 
контрол. 
 Основни принципи на вътрешния одит са: 
 – независимост и безпристрастност; 

– обективност на оценките; 
– професионална квалификация и надеждност на ръководителя на функцията и служителите, 

които я осъществяват; 
– планиране на одитната дейност; 
– документиране и докладване на одитната дейност.  

 
Принципът за независимост и безпристрастност означава осигуряване на гаранции, че при извършване 
на одит и при оценяване и докладване на резултатите от одита, функцията по вътрешен одит няма да 
бъде предмет на въздействие от страна на съответното одитирано структурно звено или неговия 
ръководител, или от страна на управителен или контролен орган на дружеството, което може да накърни 
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обективното формиране на вътрешното убеждение на одиторите при оценката на съответната система, 
процес или дейност.  
 Независимостта на вътрешния одит в ЗАД „Армеец” АД се обезпечава чрез: 
 а) пряко подчинение на структурното звено, осъществяващо функцията по вътрешен одит на 
Управителния съвет на дружеството; 
 б) установяване на директна линия на докладване от ръководителя на функцията по вътрешен 
одит на Управителния съвет на дружеството; 
 в) установяване на директна линия на докладване от ръководителя на функцията по вътрешен 
одит на Одитния комитет на дружеството, независимо от докладването пред Управителния съвет; 
 г) осъществяване на функции и дейности в дружеството, свързани само с дейността по вътрешен 
одит, без да се допуска намеса от или ангажиране на служителите, осъществяващи функцията, с други 
дейности или процеси /възлагане на неодиторски функции на вътрешния одит и вътрешните одитори/; 
 д) задължение на управителните органи на дружеството да осигурят автономност и ненамеса при 
планиране, извършване и докладване на резултатите от вътрешния одит; 
 е) пълен одитен обхват на всички системи, дейности, процеси и структурни звена в дружеството; 
 ж) свободен достъп до управителните органи на дружеството, до всички служители и всички 
активи на дружеството и цялата документация и информация и осигуряване на съдействие на 
вътрешните одитори при изпълнение на дейността им от страна на всички длъжностни лица в 
дружеството, включително и от Управителния съвет. 
 
Принципът на обективност на оценките се изразява в това, лицата, които осъществяват функцията по 
вътрешен одит да изграждат мнението и оценките си на базата на задълбочен анализ на констатираните 
и доказани факти, които да бъдат подкрепени с достатъчно количество доказателствен материал, без да 
се ръководят от каквито и да било други съображения.  
 Обективността на оценките се постига чрез спазването на следните изисквания: 
 а) вътрешните одитори искрено да вярват в резултатите и констатациите от своята работа; 
 б) вътрешните одитори да не подчиняват своята преценка по одиторски въпроси на чужда 
преценка или внушение от други лица; 
 в) да се избягват потенциални и реални конфликти на интереси и субективни пристрастия при 
разпределението на задачите между вътрешните одитори; 
 г) да не се допуска преназначаване на служители от други звена на дружеството на длъжност 
„вътрешен одитор” с цел избягване наличието на нежелателна обремененост от предишните им 
задължения и отговорности; 
 д) извършената одитна работа и нейните констатации и препоръки да бъдат детайлно 
прегледани преди да се представят резултатите от одитния ангажимент, с цел да се придобие 
достатъчна увереност, че работата е извършена обективно. 
 
Професионална квалификация и надеждност на ръководителя на функцията по вътрешен одит се 
осигурява, като за тази позиция Управителният съвет номинира и назначава лице, което има подходяща 
квалификация и опит в областта на вътрешния одит и отговаря на изискванията на Кодекса за 
застраховането и на „Вътрешните правила на ЗАД „Армеец” за квалификация и надеждност“.   
 
Изискванията за подходяща квалификация и опит са валидни и по отношение на останалите служители 
от звеното по вътрешен одит на дружеството и са приложими не само при първоначалния подбор и 
назначаване на съответните служители, а и в процеса на тяхното развитие и усъвършенстване. 
 
Планиране на одитната дейност: 
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Отговорността за планирането, както и за организирането и осъществяването на цялата дейност по 
вътрешен одит, носи ръководителят на функцията по вътрешен одит. Това предполага неговото лично 
участие, но не означава, че единствено той извършва тази дейност. Отговорността на ръководителя 
включва и създаване на подходяща организация за ефективно извършване на планирането в частност и 
на одитната дейност като цяло. 
 
Планирането на одитната дейност включва изготвянето и приемането на стратегически план за 
дейността по вътрешен одит, на годишен план за дейността по вътрешен одит и на одитен план 
(програма) за осъществяването на конкретните одитни ангажименти. 
 
Дружеството има Стратегически план за одитната дейност за периода 2016 г.- 2018 г. и Годишен план за 
одитната дейност за 2018 г., които се изпълняват. 
 
Документиране и докладване: 
 
Принципно изискване е дейността по вътрешен одит да бъде надлежно документирана и докладвана, в 
съответствие с Кодекса за застраховането и другите нормативни документи. 
 
Докладите на вътрешните одитори са основните документи, с които приключват извършените от тях 
процедури. Те задължително се оформят на хартиен носител и включват не само данните, които 
вътрешните одитори са обработили, но и документите, използвани като доказателства и на базата на 
които са направени съответните оценки и изводи за констатираните слабости и начините за тяхното 
отстраняване. 
 
Докладването на резултатите от цялостната дейност по вътрешен одит е отговорност на ръководителя 
на функцията по вътрешен одит. Докладването е процесът на запознаване на управителните органи и 
Одитния комитет на дружество с резултатите от извършените контролни дейности от вътрешните 
одитори. Докладването се извършва от ръководителя на функцията по вътрешен одит, а не от 
конкретните вътрешни одитори, които са извършили съответните проверки. 
 
Докладването има за цел: 
 – да се запознае ръководството с реалното състояние на съответната система, процес или 
дейност и начина, по който те се администрират или реално протичат в дружеството; 
 – да се предприемат действия (включително и превантивни такива), насочени към отстраняване 
на причините за установените слабости и недостатъци, като се ограничат потенциалните рискове и се 
предотвратят вредите, и се повиши ефективността на управлението; 
 – да се предприемат ефективни действия по изпълнение на препоръките в одитния доклад и да 
се пристъпи към търсенето на съответната отговорност в случаите, когато това е необходимо. 

 
Осъществяване на функцията по вътрешен одит: 

 
Функцията по вътрешен одит на дружеството се осъществява от дирекция „Вътрешен одит” в централно 
управление на дружеството, пряко подчинена на Управителния съвет, а ръководителят на функцията е 
директор на дирекцията. 
 
Директорът на дирекция „Вътрешен одит” отговаря за цялостната дейност на дирекцията; за 
организирането, координирането и разпределението на задачите (одитните ангажименти) за изпълнение 
от вътрешните одитори; за одобряване на плановете (програмите) за извършване на отделните одитни 
ангажименти за оценка или за консултиране/мониторинг; за изпълнението на стратегическия и годишния 



 

 

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние на ЗАД “АРМЕЕЦ” за 2018 г.  34 

план за дейността, която ръководи; за докладването на резултатите от изпълнените одитни ангажименти 
и за изготвянето и представянето пред Управителния съвет на дружеството на годишен отчет за 
дейността на дирекцията. 
 
Вътрешните одитори изпълняват възложените им одитни ангажименти и съставят доклади за 
получените резултати, които представят на директора на дирекцията и на ръководителя на 
проверяваното от тях звено или функция/дейност. 
 
Директорът на дирекция „Вътрешен одит” и служителите в нея не могат да съвместяват други 
длъжности, както и да участват в колективните органи за управление и контрол на дружеството. 
 
Широкият обхват на работата на вътрешните одитори е гаранция за предоставяне на обективна и 
всеобхватна оценка относно това, дали въведените в дружеството система за управление на риска и 
система за вътрешен контрол са адекватни и ефективни. 

 
Б.6  Актюерска функция  
 

Актюерската функция е една ключовите функции и е част от Системата за управление на Дружеството 
по смисъла на  Директива Платежоспособност II. Актюерската функция на ЗАД „Армеец“ АД се извършва 
от отговорен актюер, който организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на Дружеството. 
Отговорният актюер на Дружеството е избран в съответствие с изискванията на българското 
законодателство. 
 
Съгласно изискванията на Директива „Платежоспособност II”, актюерската функция изпълнява 
изискванията за наличие на адекватна система за управление, като се покриват всички бизнес линии.  
Основната роля на актюерската функция е в изпълнението на следните задачи: 

• Координиране и одобряване изчисленията на техническите резерви (коректност на 
методологиите, съобразност и качество на използвана информация, съпоставка с наблюдавания 
опит); 

• Даване на становище във връзка със застрахователната и презастрахователната политика; 
• Съдействие за ефективното приложение на системата за управление на риска; 
• Изготвяне на Годишни вътрешни доклади за управителния или надзорния орган. 

Актюерската функция създава предпоставки за адекватност и гарантира, че определени дейности при 
извършването на контрола се основават върху експертни технически и актюерски разчети. 

 
Б. 7 Възлагане на дейности на външни изпълнители 

 
ЗАД „Армеец“ АД има приета Политика за прехвърляне на дейности и функции на външни изпълнители, 
която се изпълнява и през 2018 г.  
 
С политиката са определени дейностите, функциите или процесите, обект на прехвърляне, които могат 
да бъдат основни или спомагателни. Основните са свързани с предмета на дейност на дружеството по 
общо застраховане. Спомагателни дейности, функции или процеси са тези, които имат обслужващо 
основния предмет на дейност значение /основно административни/. По смисъла на тази политика, 
прехвърлянето на дейност или функция има смисъла по чл. 110, ал. 1 от Кодекса за застраховането. 
 
Политиката има за цел да създаде единна система от изисквания за прехвърляне на дейности, функции 
и процеси към външни изпълнители, както и ефективна организация за контрол върху изпълнението им, 
да гарантира изпълнението на законовите изисквания и съответствието с тях на дейностите, функциите 
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и процесите, обект на прехвърляне, да осигури безпроблемното и ефективно осъществяване на 
прехвърлените дейности, функции и процеси съгласно правилата и изискванията на дружеството, да 
гарантира интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството, като същите не търпят 
неблагоприятни последици от решението на компанията да възложи осъществяването на съответна 
дейност, функция или процес на външен изпълнител. Същата гарантира безпроблемното 
осъществяване на застрахователния надзор върху дейностите, функциите или процесите, които са обект 
на прехвърляне. 
 
Създадената с Политика система от правила е основана на принципите за законосъобразно и 
съответстващо на изискванията и правилата на компанията осъществяване на дейностите, функциите 
или процесите, обект на прехвърляне; за ефикасен контрол върху изпълнението на дейностите, 
функциите или процесите, обект на прехвърляне; за непрепятстване на държавните органи, 
упражняващи надзор върху дейността на дружеството, при изпълнение на техните правомощия; за 
качество и ефективност на дейностите, функциите и процесите, обект на възлагане и за защита на 
интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството. 
 
Не подлежат на прехвърляне на външен изпълнител и се извършват само в дружеството ключовите 
функции и дейности по чл. 78, ал. 1, т. 1-4 от Кодекса за застраховането /КЗ/, а именно: функция по 
управление на риска;  функция по съответствие /compliance/; функция по вътрешен одит и актюерска 
функция. 
 
Не се допуска прехвърлянето на дейност, функция или процес на външен изпълнител, който ще ползва 
подизпълнител/и при нейното изпълнение, освен ако това е включено като възможност в предложението 
и в договора за прехвърляне. 
 
Не се допуска прехвърлянето на основна дейност, функция или процес, когато това ще влоши 
съществено качеството на системата за управление на дружеството; необосновано ще се увеличи 
оперативният риск за дружеството; би се възпрепятствало упражняването на застрахователния надзор 
или поне не може да се гарантира безпрепятственото му упражняване; се застрашават или могат да се 
застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в дружеството; дружеството няма да 
бъде в състояние да упражнява ефективен и постоянен контрол върху дейността, функцията или 
процеса, които се предлага да бъдат прехвърлени; прехвърлянето на съответната дейност, функция или 
процес не е икономически изгодно за дружеството или би влошило качеството на предлаганите от него 
услуги и не може да бъде гарантирано законосъобразното осъществяване на съответната дейност, 
функция или процес, които се предлага да бъдат прехвърлени на външен изпълнител. 
 
С политиката е уредена процедурата за прехвърляне на дейности, функции или процеси. Процедурата 
за прехвърляне на дейности, функции или процеси се открива с писмен доклад – предложение от 
директора на дирекцията, в чийто ресор е дейността, функцията или процеса, чието прехвърляне се 
предлага. В доклада се излагат причините и аргументите за прехвърлянето, като се прави и 
икономическа обосновка на предложението. Предложението следва да бъде обосновано и от гледна 
точка на начина, по който прехвърлянето ще се отрази на качеството на управление на съответната 
дейност, функция или процес и как ще се осъществява контролът върху изпълнението им. Въз основа на 
предложението се извършва оценка за спазване на изискванията на политиката. Оценката се извършва 
от дирекция „Контрол за съответствие” и от риск мениджъра на дружеството. 
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При прехвърляне на дейност, функция или процес в случаите по чл. 111, ал. 4, изр. първо, от КЗ 
дружеството предоставя проекта на договора за прехвърляне на заместник – председателя на КФН, 
ръководещ управление „Застрахователен надзор”, преди негово сключване. 
 
Дружеството отговаря за изпълнението на всяка прехвърлена дейност, функция или процес, така, както 
би отговаряло, ако ги извършва то самото, поради което трябва да бъде осигурена ефективна система 
за мониторинг и контрол върху осъществяването на прехвърлената дейност, функция или процес. 
 
Дружеството във всеки един момент съблюдава прехвърлените дейности, функции или процеси да се 
осъществяват според изискванията, които нормативната уредба или актовете на надзорните органи 
поставят, като системата за контрол осигурява тази увереност. 
 
Дейността по информационното обслужване на ЗАД „Армеец“ АД е прехвърлена на „Техно Каритал“ АД, 
ЕИК 202934262 с договор от 23.12.2014 г. Юрисдикцията, в която е разположен доставчикът е Република 
България. 

 
В. РИСКОВ ПРОФИЛ 
 
При оценката на капиталовите си нужди, Дружеството прилага стандартната формула съгласно 

Директива 138/2009, както и Регламент 35/2015 и приложенията към тях. Съответно се наблюдават 
рискове като цяло и по отделни рискови модули със съответните капиталови изисквания: 

• Подписвачески риск общо застраховане; 
• Подписвачески риск здравно застраховане; 
• Пазарен риск; 
• Кредитен риск; 
• Ликвиден риск; 
• Операционен риск; 
• Риск на нематериалните активи; 
• Други значими рискове. 

 
 

В.1. Подписвачески риск  
 
Подписваческият риск отразява както техническия риск, така и риска от събития с възможен 

катастрофичен характер, където ключова роля играе презастрахователната програма и политика на 
дружеството. Подписваческият риск в общото застраховане произлиза от задължения по полици, 
покриващи рискове, които се реализират с течение на дейността. Включва минимум риска от 
подценяване на честотата и/или тежестта на претенциите при ценообразуването и заделянето на 
резерви и риска от загуби следствие на екстремни събития. Компанията не може да избегне експозиции 
към потенциални загуби, които произлизат от рискове, присъщи за дейността. Рискът се управлява, чрез 
определяне на стандарти и поставяне на лимити за тези рискове, което осигурява устойчивост при 
неблагоприятни обстоятелства. ЗАД ”Армеец” АД привежда подписваческата си дейност в съответствие 
със склонността за поемане на рискове и  действа в съответствие с риск стратегията си, записвайки 
рискове, които познава и разбира. 

Презастраховането е основното средство за изглаждане на финансовите резултати на 
компанията, произлизащи от подписваческата й дейност.  

Действащите презастрахователни договори поддържат онези нива на защита от катастрофични 
събития, при които застрахователят може да осъществява застрахователната си дейност, запазвайки 
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консервативни нива на катастрофични нетни експозиции, които са над презастрахователните покрития 
по действащите договори. 

Основните катастрофични рискове, на които е изложено дружеството, са следните: 
●   Риск от земетресение; 
●   Риск от наводнение; 
●   Риск от пожар, причинен от човешка дейност; 
●   Авиационен риск; 
●   Риск от възникване на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства. 
При изчисляването на риска премии-резерви (техническият застрахователен риск) се прилагат 

стандартните параметри, зададени от техническите спецификации на стандартната формула.  
В допълнение, Риск мениджърът следи за уместността на използваните параметрите за 

изчисление на КИП. 
 

В.2. Пазарен риск 
 
Пазарният риск се разглежда като риск от промяна в стойността на финансовите инструменти в 

резултат на промяна в лихвените проценти, цените на ценните книги, стойностите на индексите или 
валутните курсове, служещи като базови инструменти, въз основа на които са конструирани.  

Дружеството следи за лихвените равнища, цените на ценните книги и валутните курсове, като 
спазва стриктно изискванията на Кодекса за застраховането за дисперсия и диверсификация на 
финансовите си инструменти, при съблюдаване на принципите на сигурност, доходност и ликвидност.   

Пазарните рискове, включени в платформата на рисковете на ЗАД „Армеец“ АД са следните:  
●   Лихвен риск; 
●   Ценови риск; 
●   Валутен риск; 
●   Инфлационен риск; 
●   Концентрационен риск. 
- Лихвен риск (включително промяната на пазарните рискови спредове): рискът от загуби в 

резултат на промени в лихвените проценти и тяхното влияние върху бъдещите парични потоци. При 
положение, че има разминаване в структурата на активите и пасивите, промените на лихвените 
проценти могат да имат неблагоприятен икономически ефект. Лихвеният риск се проявява във връзка с 
портфейла от ДЦК, корпоративни облигации и заеми, както и с дюрацията на техническите резерви. 

- Ценови риск, промяна в цените на акциите, недвижимите имоти и други активи: рискът от загуби 
в резултат от промени в цените на акциите, имотите и други активи. Дружеството  може да бъде 
изложено на неблагоприятни икономически последици, доколкото пазарните цени на акциите или други 
активи, в които дружеството е инвестирало, не се движат в съответствие с пасивите на дружеството. 

- Валутен риск: рискът от загуби от промени във валутните курсове. При положение, че активите 
и пасивите са деномирани в различни валути промените на валутните курсове може да окажат 
неблагоприятно въздействие върху дружеството. Валутният риск е хеджиран и е основно в евро и рубли. 
ЗАД „Армеец“ АД прилага консервативен подход и спазва валутната структура на техническите резерви 
за погасяване на бъдещи задължения в чужда валута, които ще се покриват с подходящи размери на 
активи в същата валута. 

- Инфлационен риск: Рискът от намаление на собствените средства на дружеството поради 
промяна в инфлационните очаквания.  

- Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на 
експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл или 
географска област. ЗАД „Армеец“ АД следи постоянно концентрацията на експозиците към свързани 
контрагенти, с цел поддържане  на КИП за Риск от пазарна концентрация под определената от 
дружеството горна граница.  
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В.3. Кредитен риск и риск на контрагента 
 
Кредитен риск е възможността насрещната страна по  дадена сделка да не изпълни своите 

договорни задължения или възможността за намаляване на стойността на позицията в един финансов 
инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови 
инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те 
извършват дейност. 

Разграничаваме следните видове кредитен риск: 
a) Кредитен риск от контрагента / риск от неизпълнение – вероятността насрещната страна по 

дадена сделка да не изпълни своите договорни задължения. 
б) Инвестиционен кредитен риск – рискът от загуба поради намаляване на стойността на 

инвестицията в дадена ценна книга поради кредитно събитие при емитента на този инструмент. 
Кредитното събитие може да бъде обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, значителна 
промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг и др. 

в) Остатъчен риск – рискът, който остава, ако признатите техники за редукция на кредитния риск 
покажат по-ниска ефективност от очакваната. 

Дейността на ЗАД „Армеец” АД по същество е събиране на премии от застрахованите субекти 
срещу изплащане на обезщетения при възникване на застрахователни събития. Дружеството инвестира 
част от получените премии във финансови инструменти, като целта е по възможност да могат да 
генерират добавена стойност. 

Кредитният риск се разглежда като риск за вземанията или капитала, възникващ поради 
невъзможността на длъжника да изпълнява задълженията си по договор или да действа според 
уговореното. Той може да възникне и в комбинация с най-различни типове дейност, включително при 
избора на инвестиционни продукти за инвестиционния портфейл на дружеството, контрагенти по 
застрахователни операции и др. 

Дружеството прилага следните действия за управлението му, включващи:  
- текуща и последваща оценка на кредитния риск на финансови инструменти в портфейла на 

дружеството, чрез качествен и количествен анализ или чрез използване на присъден външен кредитен 
рейтинг на контрагента за целите на оценката;  

- текуща и последваща оценка на кредитния риск на насрещната страна, посредством качествен 
и количествен анализ на базата на финансовите отчети на контрагентите;  

-  проследяване стойността и честотата на неприключените сделки с даден контрагент;  
- постоянно наблюдение на развитието и взаимовръзките между пазара и икономиката, 

идентифициране на потенциални рискове от концентрации на кредитен риск (както на ниво група 
свързани лица, така и на основа конкретна позиция) и факторите, които ги предизвикват.  

Особено внимание се отделя на:  
- Активи, които се представят под нивото на очакване и установено влошаване на 

кредитоспособността на контрагента;  
- Презастрахователни договори, които се представят под нивота на очакваното и влошаване 

на кредитоспособността на контрагента.  
Дружеството е устойчиво на краткосрочни спадове и колебания в пазарната стойност на своите 

финансови и други активи.  В случай, че стойността на дадени финансови инструменти претърпи спад в 
същия момент, когато трябва да бъдат изплатени и задължения към застрахованите лица, съществува 
риск от загуби. ЗАД „Армеец” АД следи стойността на инвестициите, покриващи застрахователните 
договори, да не пада под стойността на задълженията. Компанията заделя необходим капитал съгласно 
изискванията на Платежоспособност II, като по този начин гарантира устойчивост при неблагоприятни 
пазарни промени. Важна част от дейността е установяване на риска от неизпълнение от страна на 
контрагент по облигации, както и риска от неизпълнение по депозити, договори за презастраховане на 
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риска и други видове експозиции, предмет на риска от неизпълнение от страна на контрагент. 
Консервативният подход при инвестиране върви „ ръка за ръка” със стремежа за трайно и постоянно 
оптимизиране на портфейла в т.ч. и риска от неизпълнение на контрагента.  
 

В.4. Ликвиден риск 
 
Ликвидният риск се разглежда като риск за вземанията и капитала, възникващ поради 

невъзможност на дружеството да изпълни свои задължения, без да възникнат неприемливи загуби. Този 
риск възниква и когато дружеството не реагира адекватно на промени в пазарните условия и не успява 
да замени активите си бързо с минимална загуба при нужда. 

Дружеството измерва ликвидния риск чрез т.н. „liquidity gap“ анализ, с допускането, че активите и 
пасивите, както и генерираните от тях парични потоци падежират на падежната им дата. Предмет на 
„liquidity gap“ анализ са всички активи и пасиви, както и генерираните от тях парични потоци. Ежедневно 
се извършва мониторинг на нуждата от ликвидни средства и тяхното съответствие с наличностите. 

Ликвидният риск трябва да се разглежда в пряка връзка със застрахователния риск и пазарния 
риск, особено по отношение на въздействието, което различните стрес тестове и сценарии могат да 
окажат върху ликвидните  позиции на дружеството и неговата способност за изплащане на претенции. 
Най честите събития, които могат да доведат до застрахователни загуби, квалифицирани като ликвиден 
риск са следните: 

● Липса на средства поради лошо прогнозиране на входящите и изходящите парични потоци; 
● Лош кредитен контрол на контрагентите, включително управление на възникнали спорове; 
● Изпълнение на регулаторните изисквания за финансиране; 
● Закъснение в събирането на презастрахователните обезщетения; 
● Промени в регулаторните изисквания; 
● Катастрофични събития с голям брой на изплатените претенции; 
● Период на устойчива загуба на дружеството, водещ до голям отлив на клиенти; 
● Кратки срокове за изплащане на  претенции и премии по записан бизнес или прехвърлен бизнес 
на презастрахователи  с особено големи обеми; 
● Цената на кредита, ако се използва такъв за посрещане на затруднението в ликвидността на 
дружеството; 
● Крайната неликвидност на финансовият пазар в България, водеща до невъзможност да се    
получи справедлива пазарна цена на даден актив или дори изобщо да бъде продаден при 
необходимост от неговата продажба; 
● Въздействието върху ликвидността на разпределението на печалбата; 
● Наличностите в каса и Cash Call депозитите (овърнайт или седмични) на дружеството. 
 
В.5. Операционен риск 
 
Операционният риск се определя като риск от загуба поради неподходящи или неуспешни 

вътрешни процеси, персонал или системи, или от външни събития. Рисковете от съответствие и 
финансово отчитане попадат също в тази категория. Операционният риск се разглежда като риск от 
загуба, произтичаща от неадекватни или недобре функциониращи вътрешни процеси, хора и системи, 
или от външни събития. Той включва в себе си и правен риск. 

Включва следните рискове, които са обект на наблюдение, анализ и контрол:  
- Вътрешна измама: събития, породени от умишлени действия, извършени в нарушение на 

закона от един или повече членове на персонала;  
- Външна измама: събития, породени от актове на измама, кражба или присвояване, в които 

участват само външни страни, с намерението да нарушат закона, политиките и разпоредбите на 
компанията, както и да извлекат лична изгода;  
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- Трудови практики: събития, породени от действия или бездействия, умишлени или 
непреднамерени, в нарушение на действащите закони за труда, здравето и безопасността, както и от 
претенции за телесни повреди или дискриминиращи действия; 

- Клиенти и продукти: събития, породени от непреднамерено или небрежно неизпълнение на 
професионални задължения спрямо отделни клиенти или пазара като цяло; 

- Щети на физически активи: събития, породени от природни бедствия, тероризъм или 
нарушаване на нормите на обществения ред;  

- Изпълнение и управление на процеси: събития, произтичащи от неподходящо дефиниране, 
управление или изпълнение на процесите и оперативните практики, или от взаимоотношения с 
търговски контрагенти и доставчици.  
ЗАД „Армеец” АД се стреми да смекчава оперативните рискове, като прилага най-добрите пазарни 
практики и следвайки методиките за управление на оперативния риск. Това включва дейности по 
събиране на данни за загуби от оперативни събития, оценка на риска и анализ на възможни сценарии.  
 

Риск на нематериалните активи 
 
Рискът на нематериалните активи е рискът от невъзможност да се реализира материална 

стойност от този вид активи. Тъй като считаме, че за нашите нематериални активи няма пазарни условия 
и реализуема стойност, поради тяхната специфичност, ЗАД „Армеец” АД не включва тези активи в 
сумата за покритието на задълженията си, респективно не изчислява капиталови изисквания. 
 

В.6. Други значими рискове 
 
Дружеството разглежда и отчита изложеността си на  други специфични рискове като: 
-  Репутационен риск; 
-  Риск от напускане на ключови служители; 
- Риск от настъпване на застрахователно събитие и изплащане на големи застрахователни 

обезщетения; 
-  Риск от предсрочно прекратяване на застраховки от страна на клиентите; 
-  Риск от застрахователни измами. 

 
Г. ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА 
 
Оповестяванията, които Дружеството извършва, се основават на регулаторната рамка по 

Платежоспособност II, която стандартизира оценявания и измервания на активи и пасиви в баланса по 
пазарна стойност, най-вече отнасяща се до и в съответствие с принципите на МСФО, приети от 
Европейската комисия. За по-голяма яснота общите съответни регулаторни препратки и оповестителни 
бележки са описани, както за активите, така и за другите пасиви, докато специфичните регулаторни 
изисквания, които следва да се прилагат само върху активи или върху други пасиви, са оповестени в 
съответната част за оценяване или измерване. С цел да се определи Балансът по пазарна стойност на 
ниво ЗАД ”Армеец” АД, всички активи и пасиви в баланса са отчетени по справедлива стойност в 
съответствие с чл. 75 от Директива 2009/138/ЕО. Оценката е направена чрез икономически, 
съответстващ на пазара, подход за оценка на активите и задълженията. ЗАД „Армеец“ АД прилага 
подхода на Платежоспособност ІІ, според който, когато се оценяват балансовите позиции на 
икономическа база, рисковете, които възникват от дадена балансова позиция, се преценяват, като се 
използват допусканията, които участниците на пазара биха използвали за оценката на активите или 
задълженията.  

 
Според този подход, активите и задълженията се оценяват по следния начин:  
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1. Активите са оценявани по сумата, за която те биха могли да бъдат заменени в сделка при 

справедливи пазарни условия между осведомени и желаещи страни;  
2. Задълженията са оценявани по сумата, за която те биха могли да бъдат прехвърлени или 

уредени в сделка при справедливи пазарни условия между осведомени и желаещи страни.  
Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват активите и пасивите, освен 

ако в регламента не е изрично указано друго, в съответствие с:  
1.  Международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1606/2002 г., при условие че тези стандарти включват методи за оценка, които са съгласувани с 
подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Когато тези стандарти позволяват 
използването на повече от един метод за оценка, застрахователните и презастрахователните 
предприятия използват единствено методи за оценяване, които са съгласувани с член 75 от Директива 
2009/138/ЕО;  

2. Други методи за оценка, за които се счита, че са съгласувани с член 75 от Директива 
2009/138/ЕО, когато методите за оценка, включени в приетите от Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 международни счетоводни стандарти, временно или постоянно не съответстват на 
подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО.  

Застрахователните и презастрахователните предприятия признават и оценяват даден актив или 
пасив на основата на метода за оценка, който използват за изготвянето на своите годишни или 
консолидирани финансови отчети, при условие че: 

a) методът за оценка е:  
- съгласуван с член 75 от Директива 2009/138/ЕО;  
- пропорционален на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на 

дружеството; 
 б) в своите финансови отчети дружеството оценява този актив или пасив посредством 

международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1606/2002; 

в) оценката на активите и пасивите посредством международните счетоводни стандарти би 
създала разходи за предприятието, които са непропорционални по отношение на общите 
административни разходи.  

В МСФО се предвиждат също няколко основни предположения:  
- Допускането за действащо предприятие.  
- Отделните активи и задължения се оценяват по отделно.  
- Прилагането на съществеността, като пропуските или неточностите в позициите са съществени, 

ако те заедно или по отделно влияят на икономическите решения, които ползвателите взимат въз основа 
на счетоводния баланс по „Платежоспособност ІІ“. Съществеността зависи от размера и естеството на 
пропуска или неточността, преценени при конкретните обстоятелства.  

МСФО 13 дава насоки за оценяване на справедливата стойност, включително:  
- Предприятието взима предвид характеристиките на оценявания актив или пасив, които един 

пазарен участник би взел предвид, когато ценообразува актива или пасива към датата на оценяване;  
- Оценката на справедливата стойност предполага обичайна сделка между пазарни участници 

към датата на оценката при съществуващите пазарни условия;  
- Оценката на справедливата стойност предполага сделка, която се осъществява на основния 

пазар за актива или пасива, а при липсата на основен пазар – най-изгодния пазар за актива или пасива;  
- Оценката на справедливата стойност на нефинансов актив отчита неговата най-висока и най-

добра употреба;  
- Оценката на справедливата стойност на финансов или нефинансов пасив или капиталов 

инструмент на предприятието предполага, че той е прехвърлен на пазарен участник към датата на 
оценката, без уреждане, погасяване или анулиране към датата на оценката;  
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- Справедливата стойност на един пасив отразява риска от неизпълнение (риска, че 
предприятието няма да изпълни свое задължение), включително собствения кредитен риск на 
предприятието, и предполага същият риск от неизпълнение преди и след прехвърляне на пасива. 

 
Техники за оценка 
  
Целта на употребата на техники за оценка е да се определи цената, при която би се сключила 

обичайна сделка за продажба на актив или прехвърляне на пасив между пазарни участници към датата 
на оценка при текущите пазарни условия. Трите използвани техники за оценка са:  

- Пазарен подход – използва цени и друга относима информация, генерирана при пазарните 
сделки, в които участват идентични или съпоставими (сходни) активи, задължения или група активи и 
задължения.  

- Разходен подход – отразява сумата, която би била необходима в момента за подмяна на 
капацитета на даден актив.  

- Приходен подход – преобразува бъдещи суми (парични потоци или приходи и разходи) в една 
текуща (дисконтирана) сума, отразяваща текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми.  

В някои случаи е подходящо да се използва една техника за оценка, а при други – комбинация от 
техники за оценка.  
 

Г1.  Активи 
Отсрочени данъчни активи 
Отсрочените данъчни активи не се нуждаят от коментар, тъй като тяхната стойност е под прага 

на същественост. 
 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване 
 

Към 31 декември 2018 г. общата отчетена от ЗАД „Армеец“ АД стойност съгласно 
Платежоспособност II на позиция „Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за 
собствено ползване“ е в размер на 13 349 105 лв. Тази стойност е базирана на оценка на справедливата 
стойност на активите към 31.12. 2018 г. 

Към 31.12.2018 г. позицията „Недвижимата собственост, машини  и съоръжения, притежавани за 
собствено ползване“ включва следните компоненти: 

в лв. 
Недвижимата собственост, машини и съоръжения, 

притежавани за собствено ползване 

Стойност към % от 

31-12-2018 общата ст-ст 

Сгради 7 613 813 57.04% 
Оборудване 942 064 7.06% 
Транспортни средства 2 431 441 18.21% 
Компютърна техника 2 359 731 17.68% 
Други дълготрайни материални активи 2 056 0.02% 
Общо 13 349 105 100% 

 
            

Определянето на справедливата стойност на „Недвижимата собственост, машини и съоръжения, 
притежавани за собствено ползване“ на ЗАД Армеец към 31.12.2018 г. е изготвено от независим 
оценител, член на Камарата на независимите оценители в България – Консултантска къща Амрита ООД,  
Регистрационен Nо 900500064 от 20.07.2010 г., правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини 
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и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост, търговски предприятия и вземания. 
Оценителските доклади са изготвени към месец декември 2018 г.  

Пазарната стойност на сградите е определена посредством метода на пазарните аналози 
(използват се пазарните цени на сходни имоти, като се коригират спрямо големината, локацията, 
изградената инфраструктура в района и други фактори, за да се постигне сравнимост между двата 
актива), като неговата относителна тежест при изчисляване на пазарната цена е 80%. ЗАД „Армеец“ АД 
притежава масивна административна сграда, намираща се в кв. Изгрев, ул. Жолио Кюри № 20, с 
допълнително застроени: алуминиев павилион, навес от към ул. Жолио Кюри, навес с рампа, парко 
места и сглобяема постройка (конструкция тип „сандвич“). Имотите са с обща площ 2 946.47 кв.м. 

При определяне справедливата стойност на имотите, лицензираният оценител на Дружеството е 
използвал и приходния метод, като неговата относителна тежест при изчисляване на пазарната цена е 
само 20%. В резултат на извършената оценка, оценителите са определили пазарна стойност на сградите 
с 2 459 664 лв. по-висока от нейната балансова стойност.  

Пазарната стойност на компютърна техника, транспортни средства и друго оборудване се 
определя  въз основа на метода на пазарните аналози, където са използвани пазарни цени на сходни 
активи и се определя най-вероятната цена за даден актив, на която той може да бъде продаден, при 
спазване на всички условия за коректна продажба и при добре осведомени заинтересовани лица.  

В оценителския доклад, използваният метод за оценка на компютърна техника, транспортни 
средства и друго оборудване е методът на амортизираната възстановима стойност. Чрез използването 
на този метод е определена пазарна цена с цел бърза ликвидация на активите. При оценка на отделните 
активи, оценяващите са следвали логиката за техническото им състояние (зависещо от съответната 
марка) и условията на експлоатация. Подходът се основава на принципа на субституцията и хипотезата, 
че купувачът не би платил повече за даден актив, отколкото би му струвало закупуването на друг 
подобен актив със същото предназначение и полезност. Този метод се основава на допускането, че 
стойността на даден актив не може да струва повече от заместването му с нов, със същите или подобни 
технологични, икономически и технически параметри. Това е горна граница за оценка на всеки актив, 
която се нарича „Нова възстановителна стойност“ и зависи дали моделът на оценявания актив все още 
се произвежда. В резултат на извършената оценка, оценителите са определили нова възстановителна 
стойност на компютърна техника, транспортни средства и друго оборудване в посока увеличение с 
3,140,934 лв.  
 

Инвестиции 
 

ЗАД „Армеец“ АД притежава инвестиции в размер на 157 мил. лв., включващи инвестиционни 
имоти, участия в свързани предприятия и дялови участия, акции, корпоративни и държавни облигации, 
депозити и колективни инвестиционни схеми, със следната структура:  

 

Структура на инвестициите СУМА (BGN) Дял в 
портфейла (%) 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 28 776 600.00 18.33% 
Дялово участие в свързани предприятия, включително участия 0.00 0.00% 
Акции 54 412 903.76 34.66% 
Държавни облигации 32 918 142.27 20.97% 
Корпоративни облигации 100 479.00 0.06% 
Колективни инвестиционни схеми 39 704 169.15 25.29% 
Депозити, различни от парични еквиваленти 1 091 692.59 0.70% 
ОБЩО 157 003 986.77 100% 
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1. Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 
 
Към 31 декември 2018 г. общата отчeтeна от ЗАД „Армеец“ АД стойност съгласно 

Платежоспособност II на позиция „Недвижима собственост – различна от тази за собствено ползване“ е 
в размер на 28,776,600 лв. Тази стойност е базирана на оценка на справедливата стойност на активите 
към 31.12. 2018 г. 

Към 31.12.2018 г. позицията „Недвижима собственост – различна от тази за собствено ползване“ 
се състои от земя и сгради в следните 8 локации: София, Хасково, Пловдив, Сливен, Велико Търново, 
Благоевград, Шумен и Русе. 

Определянето на справедливата стойност на „Недвижима собственост – различна от тази за 
собствено ползване“ на ЗАД „Армеец“ АД към 31.12. 2018 г. е изготвена от независим оценител, член на 
Камарата на независимите оценители в България – Консултантска къща Амрита ООД, Регистрационен 
Nо 900500064 от 20.07.2010 г., правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
права на интелектуална и индустриална собственост, търговски предприятия и вземания. Оценителските 
доклади са изготвени към месец декември 2017 г.  

В оценителските доклади, изготвени към 31.12.2018 г., оценителят посочва справедлива 
стойност на инвестиционните имоти, определена на база следните методи: 

- Метод на вещната стойност – технологично вещната стойност на всеки обект се определя от 
нормативната и експлоатационна годност, остатъчна експлоатационна годност, физически 
показател, окрупнени текущи и актуализирани цени, инвестиционна стойност и техническо 
обезценяване. Стойността на обезценяването е определена посредством ползването на 
квадратичен процент на овехтяване, отчитащ износването на сградите;  

- Сравнителен метод – определянето на справедливата стойност се прави чрез пряко 
сравнение на пазарни аналози, като се сравняват само онези фактори, имащи най-голямо 
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влияние върху определянето на стойността. Използваната информация за пазарни аналози е 
взета от реално извършени сделки или оферти от последните три до шест месеца; 

- Приходен метод – пазарната стойност се определя по метода на очакваните парични потоци, 
което включва: определяне на брутен годишен приход, който е най-вероятно да се получи от 
имота при отдаването му под наем, определяне на приспаднат брутен паричен поток (риск от 
отпадане на наем, несъбрани наемни вноски и др.), определяне на чист паричен поток, 
определяне на периода, през който ще носи приходи активът, определяне на нормата на 
възвръщаемост от очаквания доход, превръщане на очакваните бъдещи чисти приходи от 
наем в нетна настояща стойност, която се явява пазарната стойност на имота, определена 
чрез приходния метод. 

 
2. Дялово участие в свързани предприятия, включително участия в свързани предприятия. 

 
През отчетния период, ЗАД „Армеец“ АД  прекласифицира инвестицията си в „Армеец Лизинг“ ЕООД от 
дъщерно предприятие във финансов актив по справедлива стойност в печалбата или загубата, поради 
прехвърляне на контрол във връзка с продажба в рамките на следващите дванадесет месеца.  

 
3. ЗАД „Армеец“ АД притежава инвестиции в акции, оценени по изискванията на 

„Платежоспособност II“ (ПII), в размер на 54 млн. лв. Допълнителен анализ на Акциите, притежавани от 
Дружеството, е представен по-долу:  

в лв. 

Акции 
Нормативно 

отчетена 
стойност по IFRS 

Стойност 
Платежоспособност 

II 

Източник за 
ценова котировка 
за същите активи 

Описание на използваната 
котировка 

Акции - листвани 39,669,010 39,598,676 Борсов бюлетин; 
Пазарна оценка 

Последна цена затваря; 
Метод на пазарните 
множители на дружества 
аналози. 

Акции- нелиствани 14,743,228 14,814,228 Пазарна оценка Dividend Discount Model; 
Asset-Based valuation 

Общо 54,412,238 54,412,904     
 

Акции – листвани 
 

Към 31 декември 2018 г. портфейлът на ЗАД „Армеец“ АД включва акции, емитирани от 
български компании, които се търгуват на Българска фондова борса („БФБ“). За инвестициите, за които е 
установено наличието на активен пазар за целите на оценка на тези инвестиции за БПII Дружеството е 
използвало „Последна цена затваря“, обявена в борсовия бюлетин на БФБ към 31 декември 2018 г. 
(последна сесия за годината). Информацията за цената на затваряне, използвана от Дружеството, е 
взета от Ежедневен бюлетин на БФБ 246-28/12/2018. За инвестициите, за които не е установено наличие 
на активен пазар – не попадат в основните индекси, ЗАД „Армеец“ АД е възложило извършването на 
оценки от независими оценители за определяне на справедливата им стойност. 

При използването на цени, публикувани в борсовия бюлетин на БФБ, ние вземаме предвид, дали 
е имало сделки с дадената акция в последните 30 дни. Ако не е имало сделки през този период, ние не 
считаме пазара за активен. За 60% или 32,752 хил. лв. от стойността на листваните акции има сделки на 
сесията от 28 декември 2018 г. За останалите публични дружества публикуваните цени са от сесии през 
последните 30 дни. В следствие на това можем да заключим, че цените, публикувани в бюлетина на БФБ 
представляват справедливата стойност на инвестициите в акции на застрахователното дружество. 
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Оценка на активността на пазара и съображения за оценяване 
 
При оценката на инвестициите в капиталови инструменти, ЗАД „Армеец“ АД използва „Цена затваря“, 
обявена в бюлетина на БФБ. За извадка от акции извършихме анализ на сделки за всяка капиталова 
инвестиция, дали пазарната цена при обичайна транзакция за продажба на актив между пазарните 
участници на датата на оценка при настоящи пазарни условия, отразява нейната справедлива цена (т.е. 
пазарът е активен).  
 
Дали дадена сделка се извършва с достатъчна честота и обем е въпрос на преценка на Дружеството, 
като се взима предвид предишния опит, познанията за местния пазар и професионална преценка и 
зависи от конкретните факти и обстоятелства на пазара на актива (конкретната акция). Тъй като МСФО 
13 разглежда честота и обем за определяне на активния пазар, ЗАД „Армеец“ АД извърши проучване за 
обема на продажби за всяка акция.   
 
Вземайки предвид съществуващата публично достъпна информация, нашата оценка за 
активността/неактивността на пазара за всяка отделна инвестиция се позовава от една страна на 
честота на сделките, но от друга на флуктуациите в стойностите. 
 
За тези акции, за които не е имало активен пазар, са оценени от независим оценител (Консултантска 
къща Амрита ООД, със сертификат № 901700064 в Камарата на независимите оценители в България), 
чрез използване на метод на пазарните множители на дружества аналози. Съответно представените 
стойности от инвестиции в акции са в унисон с методологията и изискванията на ПII. Доказателство за 
това е сравнително стабилната цена на акциите и фактът, че редовно се извършват сделки, които са в 
състояние да осигурят непрекъсната ценова информация за стойността на дружествата, търгувани на 
БФБ. 

 
 
Акции – нелиствани 
 

Позицията се състои от притежаваните от ЗАД „Армеец“ АД акции както следва: 
- 19,4% от капитала на СК „Армеец“;   
- 17,52% от капитала на „Био агро къмпани“ АД;  
- 7,26% от капитала на ПОАД ЦКБ Сила; 
- 100% от капитала на „Армеец Лизинг“ ЕООД. 

в лв. 

Дружество Участие 
Нормативно 

отчетена 
стойност по 

IFRS 

Стойност по 
Платежоспособност II 

СК „Армеец“  19.40% 2 994 099 2 994 099 
„Био агро къмпани“ АД 17.52% 3 469 539 3 469 539 
ПОАД ЦКБ Сила 7.26% 8 229 590 8 229 590 
„Армеец Лизинг“ ЕООД  100.00% 50 000 121 000 
Общо   14 743 228 14 814 228 
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Към 31.12.2018 г. акциите на СК „Армеец“, в размер на 2 994 099 лв. представляват 19.4% от 
капитала на руското дружество. 

За определяне на справедливата стойност на инвестицията на 1 март 2019 г. е изготвена 
пазарна оценка към 31 декември 2018 г. Оценката е направена от независим оценител Владимир 
Вълчев, със сертификат № 500100491/14.12.2009 г. в Камарата на независимите оценители в България. 

Използвани са два метода на оценка: Asset-Based valuation и Discounted cash flow valuation. 
Пазарните стойности по двата метода могат да се обобщят както следва: 

 
  BGN Тежест 
Asset-Based valuation 17 540 098 50% 
Discounted cash flow valuation 13 326 902 50% 
Общо пазарна стойност 15 433 500   

 
 
Пазарната стойност е определена посредством среднопретеглената стойност от двата метода, като 
съобразена с дяловото участие на Дружеството в инвестицията е изчислена на 2,994,099 лв. Discounted 
cash flow valuation метод отоговаря на заложените в Наредба 53/23.12.2016 г. нормативно изискуеми 
алтернативни методи за оценка за инвестиции, които не са борсово търгуеми Asset-based valuation 
метода е подход, който е базиран върху нетната стойност на активите на Дружеството или определяне 
на справедливата пазарна стойност на общите активи на Дружеството минус общите пасиви. Този метод 
се използва често, когато се реализират загуби или стойността на действащото предприятие изглежда 
по-малка от възстановимата стойност при ликвидация на предприятието. Този метод е подходящ и за 
определени видове предприятия, включително застрахователни компании, компании за недвижими 
имоти или инвестиционни дружества. Asset-based valuation метода също е регламентиран в Наредба 
53/23.12.2016 г., като алтернативен метод, подходящ да се използва при липса на други пазарани 
аналози. 
 
Акциите на Био агро къмпани АД, са оценени в размер на 3 469 539 лв. За определяне на справедливата 
стойност на инвестицията на 5 март 2019 г. е изготвена пазарна оценка на 100% от капитала на Био агро 
къмпани АД към 31 декември 2018 г. Оценката е изготвена от Апис Трейд ЕООД, със сертификат № 
900300024 в Камарата на независимите оценители в България.  Използван е метод за оценка на база на 
нетната балансова стойност на активите, според който стойността на дяловото участие на Био агро 
къмпани АД, възлиза на 3,469,538 лв. 
 
Акциите на ПОАД ЦКБ Сила са оценени в размер на 8 229 590 лв. За определяне на справедливата 
стойност на инвестицията на 5 март 2019 г. е изготвена пазарна оценка на 100% от капитала на ПОАД 
ЦКБ Сила към 31 декември 2018 г. Оценката е изготвена от Консултантска къща Амрита ООД, със 
сертификат № 901700064 в Камарата на независимите оценители в България. Използван е метод за 
оценка на база на нетната балансова стойност на активите, според който стойността на дяловото 
участие на ПОАД ЦКБ Сила, възлиза на 8 229 590 лв. 
 
Акциите на „Армеец Лизинг“ ЕООД са оценени в размер на 121 000 лв. За определяне на справедливата 
стойност на инвестицията е изготвена пазарна оценка на 100% от капитала на „Армеец Лизинг“ ЕООД 
към 31 декември 2018 г. Използван е метод за оценка на база на нетната балансова стойност на 
активите, според който стойността на дяловото участие на „Армеец Лизинг“ ЕООД, възлиза на 121 000 
лв.Така определената стойност по Платежоспособност 2  е с 71,000лв. по-висока от неговата балансова 
стойност от 50,000 лв. Сумата на участието не надвишава прага от 0.5% от общата сума на активите 
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4. Инвестиции в облигации 
 
Инвестициите на Дружеството в облигации се състоят от 7 емисии  държавни облигации и 1 емисия 
корпоративни облигации. Структурата на експозициите по валути (в левова равностойност) може да 
бъде представена, както следва: 

 
в лв. 

 BGN EUR Общо 
Държавни облигации 32,918,142 - 32,918,142 
Корпоративни облигации - 100,479 100,479 
Общо 32,918,142 100,479 33,018,621 

 
Концентрацията на инвестиции в държавни облигации, издадени от Република България, е в 
съответствие с инвестиционната политика на ЗАД „Армеец“ АД, целяща намаляване на пазарния риск и 
съответно на капиталовите изисквания за Платежоспособност (КИП). 
 
Прилаганата от Дружеството оценка на справедливата стойност за правителствени облигации, издадени 
от Република България и емитирани на вътрешния пазар, както за Платежоспособност II, така и за 
баланса по МСФО, се базира на цените, предоставени от Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Цените на БАДДПО, предоставени от българските 
банки, са подходящи да бъдат определени като справедливи стойности. Ако бъдат използвани 
котировките на Bloomberg за оценка на правителствени облигации, издадени от Република България и 
емитирани на вътрешния пазар, възниква несъществена разлика в стойността съгласно 
„Платежоспособност II“. Основните притежатели на ДЦК са банките - 65%, вземайки предвид и 
застрахователните компании, този дял достига почти 90%. Следователно, на този пазар доминират 
гореспоменатите участници и почти всички сделки са осъществени от тях. Също така банките имат 
разрешение за придобиване на тези облигации и тяхното разпространение на други участници на 
първичния пазар като посредник с изключително важна роля. Влиянието на банковия сектор за 
търгуването на тези облигации може да се приеме като най-изгодния пазар съгласно МСФО 13. 
Следователно цените, предоставени от БАДДПО могат да се считат като подходящи справедливи 
стойности, които в същото време представляват и индикативни стойности на извънборсовите пазари. В 
допълнение се покриват и качествените характеристики за ликвиден пазар (поддържане на конкурентна 
пазарна структура, ниско ниво на фрагментация, наличие на сигурна и стабилна пазарна 
инфраструктура, разнообразие на участниците, сигурност и стандартизация на търговия и уреждане). 
 
Прилаганата от Дружеството оценка на справедливата стойност за емисията от корпоративни облигации, 
както за „Платежоспособност II“, така и за баланса по МСФО, е определена по  с изпозването на 
котирани пазарни цени на алогични активи ДЦК емитирани от Министерство на финансите на Р. 
България, с добавянето фундаментален  спред за нефинансови корпоративни облигации с матуритет - 7 
год. и  с 5-то кредитно качество  от 3.13% и Премия за ликвидност - 1.45% 

 
 
Инвестиции в колективни инвестиционни схеми  

 
Към 31.12.2018 г. Дружеството притежава инвестиции в 19 колективни инвестиционни схеми /КИС/  в общ 
размер по БП II 39,704,169 лв.  
За целите на МСФО инвестициите в /КИС/ са класифицирани като финансови активи държани за 
продажба и се оценяват по справедлива стойност съгласно МСФО 13. За целите на оценка на тези 
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инвестиции както за  Баланса по Платежоспособност II, така и за баланса по МСФО Дружеството 
използва „Последна цена на обратно изкупуване“, публикувана от фонда  към 31 декември 2018 г. 
 
Допълнителен анализ на притежавани от Дружеството инвестиции в колективни инвестиционни схеми по 
Управляващи Дружества, е представен по-долу: 
 
 

Име на Управляващо дружество Валута 
Обща стойност по 

Платежоспособност 
II 

Елана Фонд Мениджмънт АД BGN 363 611 

Златен лев Капитал АД BGN 1 955 780 
Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт 
ЕАД BGN 469 124 

Капман Асет  Мениджмънт АД BGN 413 332 

Компас Инвест АД BGN 4 374 003 

Конкорд Асет Мениджмънт АД BGN 8 834 446 
Реал Финанс Асет Мениджмънт 
АД BGN 8 750 046 

Селект Асет Мениджмънт ЕАД BGN 550 773 

Стратегия Асет Мениджмънт АД BGN 799 411 

Тексим Асет Мениджмънт ЕАД BGN 2 457 824 

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД BGN 2 939 939 

FII Omnihedge BGN 7 795 880 

    39 704 169 

 
 
5. Депозити, различни от парични еквиваленти 
 
Към 31.12.2018 г. общата стойност на депозитите съгласно Платежоспособност II на ЗАД 

„Армеец“ АД е 1,091,693 лв. Депозитите, различни от парични еквиваленти, са представени  както в 
Баланса по Платежоспособност II, така и в баланса по МСФО по номиналната им стойност. 
 

6. Презастрахователни вземания и задължения 
 
Към 31 декември 2018 г. общата сума на презастрахователните разчети в съответствие с 

Платежоспособност II може да бъде представена, както следва: 
 

   Стойност 
по МСФО  

Преход от 
МСФО 
към ПII  

 Корекция 
от ПБ  

 Стойност 
в БПII  

Презастр. вземания      
       
Пасивно презастраховане 3,013,087 - - 3,013,087 
  3,013,087 - - 3,013,087 
Презастр. задължения      
Пасивно презастраховане 14,994,290 (8,429,486)  6,564,804 
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Активно презастраховане 28,846 - - 28,846 
  15,023,136 (8,429,486) - 6,593,650 

          
 
В намаление на презастрахователните задължения са отнесени само задължения с ненастъпил падеж, 
фигуриращи в пасива по МСФО.  За договори, различни от фронтинги и факултативи, при които 
уреждането на разчетите се извършва на месечна или тримесечна база  в намаление са отнесени 
единствено делът на презастрахователите по непадежирали вноски.  

 
Г2.  Технически резерви 
 

1.  Проверка на документацията на процеса за събиране и обработка на данни.  

В ЗАД ”Армеец” АД са въведени и се съблюдават процедури, които гарантират че:   
 
 При изчисляването на техническите резерви, данните се използват последователно във времето. 

Дружеството разполага с еднородна и съпоставима информация за изчисляване на техническите 
резерви, използвайки модел, позволяващ съпоставка на развитието на изплатените претенции за 
период от 16 години, а на предявените претенции за период от 11 години;  

 Данните съответстват на целите, за които ще се използват. Използваните данни са с достатъчно 
висока степен на детайлност, така че да позволяват да се извърши анализ на развитието на 
портфейла и да се изведат необходимите тенденции и причини за промяна;  

 Размерът и характерът на данните гарантира, че в оценките, направени при изчислението на 
техническите резерви на базата на данните, няма съществени грешки;  

 Данните съответстват на допусканията, залегнали в основата на актюерските и статистическите 
техники, които се прилагат при изчислението на техническите резерви;  

 Данните отразяват по подходящ начин рисковете, на които дружество е изложено по отношение 
на своите застрахователни и презастрахователни задължения. 

 
2.   За пълнотата на данните, използвани за изчислението на най-добрата прогнозна оценка,  

ЗАД ”Армеец” АД следи: 

 Данните да включват достатъчно историческа информация, за да може да се оценят 
характеристиките на основните рискове и да се определят тенденциите в рисковете;       

 Данните да са достъпни за всяка от съответните хомогенни рискови групи, които са 
използвани при изчисляване на техническите резерви и няма съотносими данни, които са 
изключени и не се използват при изчисляване на техническите резерви без обосновка; 

 Във всяка съответна област да е включено специфично сверяване с оборотната 
ведомост или Баланса по Платежоспособност II на получените бази данни.  

Историческите данни за платени щети, ликвидационни, административни и аквизиционни разходи, 
резерва за предстоящи плащания, приходи от регреси и презастрахователни възстановявания, 
използвани при изчисляването на техническите резерви, се равняват на оборотна ведомост, отчета и 
баланса по Платежоспособност II.  

 
3. Точност на данните 

 
Във връзка с точността на данните, използвани за изчислението на най-добрата прогнозна оценка, ЗАД 
„Армеец“ АД извършва самооценка, като периодично тества справките, с които се извлича информация 
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за полици и щети,  чрез проследяване на резултатите за полиците или щетите, които евентуално биха 
създали проблем. В случай на констатирани несъответствия, същите се отстраняват.    
 

4. Външни данни   
 

Като цяло Дружеството не използва външни данни при оценката на техническите резерви.  
 

Оценка на баланса  
 
A. Технически резерви  
  
Дружеството формира техническите резерви съгласно „Платежоспособност II“  като сума от най-добрата 
прогнозна оценка на резерва за претенции, най-добрата прогнозна оценка на премиен резерв и добавя 
добавка за сигурност. Изчисленията се извършват поотделно за всеки вид резерв. Най-добрата оценка 
се изчислява брутно от презастраховане по отделни хомогенни рискови групи или видовете застраховки, 
съгласно отчетите за целите на МСФО, след което резултатите се сумират по видовете застраховки по 
„Платежоспособност II“. Дружеството разделя изчисленията по директен бизнес, активно 
пропорционално презастраховане и активно непропорционално презастраховане. Моделът е базиран на 
прогноза на всички очаквани входящи и изходящи бъдещи парични потоци, необходими за покритие на 
задълженията за периода на договорите. 
 
Презастрахователните вземания се изчисляват отделно за резервите за премии и резервите за щети. 
Презастрахователните възстановявания са включени в активите на баланса. 
 
За рисковете по даден вид застраховка, чието развитие във времето протича по различен начин 
/характеризират се с различно забавяне на предявяването и изплащането на щетите/, които се 
различават по честота и среден размер на претенциите, Дружеството разделя претенциите на хомогенни 
рискови групи. Например по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са използвани 
отделни триъгълници за щети, изплатени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, претенции 
по събития, настъпили в България и извън България. 
 
Дружеството оценява бъдещите парични потоци, базирани на моделите на плащане по линии бизнес и 
прилага съответната крива на доходността, предоставена от EIOPA по валути. Не се прилагат корекции 
за волатилност и изравнителни корекции. 
 
Размерът на техническите резерви се определя като сума от най-добрата прогнозна оценка (Вest 
Еstimate) и добавка за риск (Risk Margin). Добавката за риск се изчислява отделно и на нетна база. 
Изчисляването на най-добрата прогнозна оценка на техническите резерви се основава на исторически 
данни и използва актюерски методи и допускания в съответствие с изискванията на „Платежоспособност 
II“. 
 
Дружеството извършва изчисления на база на триъгълници на изплатените и предявени претенции, като 
при избора на метод се взема предвид обемът на данните, откога се предлага всяка една застраховка, 
специфичното проявление на риска през различни години и пълнотата на данните. 
Като входни данни за моделите за оценка на премиите и щетите се използват следните данни по видове 
застраховки: 

- Триъгълници на изплатените и възникналите претенции; 
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- Триъгълници на предявените, неизплатени към 31. декември на съответната година 
обезщетения за 11 годишен период; 

- Данни за премиен приход и спечелени премии за 10 годишен период; 
- Данни за извършени разходи и разпределението им по видове застраховки за последната 

година; 
- Данни за предсрочно прекратени полици за 10 годишен период; 
- Икономически допускания – крива на доходност по отделни валути, публикувана от EIOPA; 
- Други допускания – коефициент на щетимост, коефициент на разходи, коефициент на 

презастраховане.  

Резервът за премии покрива задълженията по събития, които ще настъпят след датата на оценка и по 
време на оставащия период, в който действащите към 31.12.2018 г. договори са в сила.   
 
Резервът за щети се отнася до събития, които са настъпили към момента на оценка, но които все още не 
са уредени, независимо от това дали са предявени пред застрахователя. 
 
При определянето на най-добрата прогнозна оценка (НПО) на резерва за щети Дружеството проектира 
всички бъдещи парични потоци на база на триъгълници на развитие на претенциите, като изгражда 
отделни триъгълници за:  

-  изплатените претенции;  
-  предявените претенции; 
-  приходи от регреси; 
- брой на изплатените щети с оглед определяне на бъдещите парични потоци, свързани с 

разходите за ликвидация на щети, на база броя на щетите и средния разход на една щета. 
 
При определянето на НПО на премийния резерв Дружеството проектира всички бъдещи парични потоци 
на база: 

-  очакван коефициент на щетимост;  
-  очаквани административни и аквизиционни разходи;  
-  очакван коефициент на прекратяване на сключените договори.  

 
Най-добрата прогнозна оценка на премийния резерв е определена на база на опростен метод съгласно 
Приложение №3 на „Насоки за изчисляване на техническите резерви“ –  EIOPA-BoS-14/166 EN, 
представен със следващата формула: 

 
BE = CR * VM+ (CR-1) * PVFP + AER * PVFP * (1-lapse ratio), 
 
където: 
 

BE  =
  

най-добра прогнозна оценка на премийния резерв.  

CR  =
  

оценка на комбинирания коефициент за вида дейност на база, включваща 
аквизиционните разходи т.e. CR = (претенции + свързани с претенциите разходи) / 
(спечелените премии, включително аквизиционните разходи).  

VM  =
  

мярка за обема на неспечелените премии. Отнася се за приетия бизнес към датата на 
резерва и представлява премиите за линията бизнес минус спечелената премия от 
тези договори до датата на резерва. Тази мярка се изчислява като се включват и 
аквизиционните разходите.  
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PVFP  =
  

настояща стойност на бъдещите премии, включително и комисионните (дисконтирани 
чрез използването на съответните безрискови лихвени проценти).  

AER  
 
Lapse  
ratio 
 

= 
 
=
  

оценка на коефициента на аквизиционните разходи за всяка линия бизнес 
  
вероятността за неплащане и прекратяване на договорите по линия бизнес 
 
 
 

За изчисляване на най-добрата прогнозна оценка на резервите по различните видове застраховки, 
Дружеството използва различни методи и данни, които са описани по-долу: 
 

Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите (MTPL): 
 
Най-добрата прогнозна оценка за щети за този вид дейност е равна на сбора на резерв за предявени, и 
резерва за непредявени претенции дисконтирани с безрисковата крива на EIOPA към 31.12.2018 г. 

 
Резерв за предявени, но неизплатени претенции 
 
Метод на изчисление – претенция по претенция.  

 За предявените щети по съдебни искове, по които няма влезли в сила решения за застраховки с 
достатъчен обем на съдебните щети се прилагат корекционни коефициенти, изчислени съгл. чл.90, ал. 
12 от Наредба №53.  

 Предявените щети по съдебни искове по застраховки „Каско”, „Гражданска отговорност на 
автомобилиста”, „Пожар и природни бедствия” и „Обща гражданска отговорност” са изчислени съгласно 
чл. 90, ал.11 от Наредба №53.  Приложените корекционни коефициенти са изчислени съгл. чл. 90, ал. 12 
от Наредба №53. Стойностите на тези коефициенти са 90% за застраховка „Каско”, 53% за 
неимуществени вреди и 79% за имуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилиста, 93% за застраховка „Пожар и природни бедствия” и 30% за застраховка „Обща 
гражданска отговорност”.  

 Когато обезщетението за вреда се изплаща във вид на анюитет, сумите, които се заделят, се 
изчисляват по признати актюерски методи, отчитайки срока на анюитета и използващи таблици за 
смъртност по пол и здравословно състояние. Дисконтират се с безрисковата лихвена крива, 
предоставена от EIOPA. Анюитетите се изчисляват при възникването им и впоследствие се 
преизчисляват годишно. Към 31.12.2018 г. ЗАД „Армеец“ изплаща три анюитета съгласно съдебни 
решения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилиста. За изчисляване на резерва по тези 
щети са използвани вероятностите за преживяване и смърт съгласно таблиците за смъртност, 
публикувани с Решение №1195 ПОД/19.12.2018 г. на зам.председателя на КФН, ръководещ управление 
„Осигурителен надзор“. Избора на таблица за смъртност е съобразен със здравословното състояние и 
пола на лицето получаващо анюитет. Използван е дисконтиращ фактор съгласно безрисковата крива на 
EIOPA към 31.12.2018 г. 

 База за изчисляване – предварителна оценка и опис на щети. Пресмятанията се извършват на 
база данните въведени в информационната система – INSIS. Данните в системата се въвеждат от 
ликвидационните звена на дружеството и дирекция „Правна“ за съдебни искове, като всяка щета 
преминава през различни етапи на ликвидация и съответните стойности на оценката й се въвеждат 
своевременно от отговорните за това служители. За всяка щета в информационната система се 
завеждат и платените във връзка с обработването и разходи на външни лица. За съдебните щети се 
въвеждат съдебните разходи, адвокатските хонорари, предварителната лихва, ако има такава, както и 
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главницата и началната дата на олихвяване, на база на които се изчислява лихвата по съдебния иск към 
всяка една дата на формиране на резерви. Законовата лихва се изчислява от програма в 
информационната система INSIS. Оценката на анюитетните щети се извършва от актюер най-малко 
веднъж годишно и се въвежда от ликвидационните звена на дружеството. 

 Частта на презастрахователите в резерва за възникнали и предявени претенции е изчислена 
съгласно клаузите на презастрахователните договори за  полицата, по която е възникнала щетата. 
 
Резерв за възникнали, но непредявени претенции 

 
 За изчисляването на резерва за възникналите, но непредявени щети по застраховка „Гражданска 

отговорност” на автомобилистите резерва за непредявени претенции се смята отделно както за 
имуществени и неимуществени вреди, така и за малки и големи щети.  За резерва за възникнали, но 
непредявени имуществени малки щети ЗАД „Армеец“ използва комбинация от верижно-стълбов метод 
на база акумулирани исторически стойности на предявените претенции, при използване на средно 
претеглени коефициенти на развитие, получени по собствени данни на дружеството и верижно-стълбов 
метод на база акумулирани стойности на платените претенции,  при използване на средно претеглени 
коефициенти на развитие, получени по собствени данни на дружеството в съотношение 50/50. За 
резерва за възникнали, но непредявени неимуществени малки щети ЗАД „Армеец“ използва комбинация 
от верижно-стълбов метод на база акумулирани исторически стойности на предявените претенции, при 
използване на средно претеглени коефициенти на развитие, получени по собствени данни на 
дружеството и верижно-стълбов метод на база акумулирани стойности на платените претенции,  при 
използване на средно претеглени коефициенти на развитие, получени по собствени данни на 
дружеството в съотношение 50/50. Периодът, взет като база за изчисление на резерва е единадесет 
годишен - 2008 – 2018 г. Така описания метод е метода по чл. 92, ал. 11 на Наредба №53, който се 
използва за определяне на достатъчността на резерва по застраховката, като са използвани изгладени 
данни. Изглаждането на данните е съгласно чл. 92, ал. 9 на Наредба № 53 за изискванията към 
отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на 
застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, а именно не са взети под внимание 
щетите над 500 000 лв. от едно събитие.  

За щетите над 500 000 лв. от едно събитие се изчислява допълнителен резерв за големи щети, 
който се добавя към така изчислените стойности на резерва за имуществени и към резерва за 
неимуществени вреди с изгладени данни. 

За формиране на резерва за големи щети ЗАД „Армеец” използва метод на базата на средния 
предявен брой щети по година на събитие и предявяване и средния размер на предявената щета от 
едно събитие. 

 Методът е одобрен за метод за изчисление на резерва по застраховката към 31.12.2018 г. с 
Решение на КФН № 530 - ОЗ от 02.04.2019 г. Резервът е изчислен заедно за задължителната 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста и застраховка „Гранична гражданска 
отговорност на автомобилиста”. 

 За застраховка „Зелена карта” е изчислен отделно резерв за възникнали, но непредявени щети, 
като е използвана  комбинация от верижно-стълбов метод на база акумулирани исторически стойности 
на предявените претенции, при използване на средно претеглени коефициенти на развитие, получени по 
собствени данни на дружеството и верижно-стълбов метод на база акумулирани стойности на платените 
претенции, при използване на средно претеглени коефициенти на развитие, получени по собствени 
данни на дружеството в съотношение 50/50. Методът се използва отделно за имуществени и 
неимуществени вреди. Данните са за периода 2008-2018 г. 

Частта на презастрахователите в резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, където резерва за големи щети се смята отделно и дела 
на презастрахователите в ексес-лосовия договор е изчислен на база само резерва за големи щети. За 
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това изчисление е построено разпределението на големите щети по интервали и е определена средната 
ексес-лосова щета в зависимост от лимитите на самозадържане по съответните години на събитие. На 
база средния очакван брой на непредявените щети по година на събитие и средната ексес-лосова щета 
се определя и размера на презастрахователя в XL договора. За сключените пропорционални договори 
за самозадържането, делът на презастрахователите е изчислен като първо е изваден дела на база 
ексес-лосовото покритие, след това за остатъка са приложени 25% квотно покритие за 2016, 2017 и 2018 
години на събитие. При наличие на ограничение за щетимостта или цедираните резерви се прилагат 
ограниченията записани в презастраховатрелния договор.  

 
За изчисленията на най-добрата прогнозна оценка за премии за този вид дейност, Дружеството 

използва: 
- статистика на базата на акумулирани триъгълници за развитие на щетите – на платените претенции 

за период от последните 16 години и на възникналите претенции за период от последните 11 години; 
- използвани са квотите на щетимост, получени за последните 4 години, защото от 2015 г. има 

значителна промяна в проявлението на риска по застраховката, а използваната квота за изчисление на 
разходите е на база данните за 10 годишен период.  

 
Към този вид застраховка се включва и застраховка „Гражданска отговорност на превозвача за 

превоз на товари по шосе“, чиито резултати за резервите за щети и премии също се добавят към 
получените резултати по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилиста. 

 
Други автомобилни застраховки:  
 
За този вид дейност Дружеството извършва изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- използвайки верижно-стълбов метод, базиран на триъгълник на възникналите претенции през 

последните 11 години;  
-  не се извършват корекции на данните;  
-  изчислен е резерв за регресни искове, с който се намаляват резервите за щети, като по този 

начин се формират очакваните бъдещи входящите парични потоци в резерва за щети; 
- използвани са среднопретеглени стойности на факторите на развитие, без корекции и 

изглаждане;  
- резултатите са дисконтирани с крива на безрисков лихвен процент на EIOPA за лева. 
 
При изчисляване на резервите за премии, средната квота на щетимост, както и квотата на 

разходите са на база данните за последните 10 години.  
 
Морско, авиационно и транспортно застраховане:  
 
В тази линия бизнес Дружеството включва следните сегменти: Застраховка за плавателни 

съдове, Застраховка на летателни апарати, „Товари по време на превоз“ (карго застраховка), 
застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати“ 
и  „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“.  

Дружеството извършва изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- отделно за всеки сегмент, съответно: застраховка за плавателни съдове, застраховка на 

летателни апарати, „Товари по време на превоз“ (карго застраховка), застраховка „Гражданска 
отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати“ и  „Гражданска 
отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, след което резултатите 
за стойността на резерва се сумират;  
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- използва се верижно-стълбов метод, базиран на триъгълници с 16 годишно развитие на 
претенциите на база акумулирани платени претенции;  

-  не се извършват корекции на данните, като всички претенции са включени в триъгълника;  
- използват се среднопретеглени стойности на факторите на развитие без извършване на 

корекции и изглаждане;  
Изчисляване на дела на презастрахователите в резерва: 

По този вид застраховки Дружеството има пропорционални презастрахователни договори за Морско 
каско и отговорности и карго застраховане. По морско каско и отговорности има сключен и един 
факултативен презастрахователен договор за най-големия риск от портфейла на Дружеството. По 
авиационно каско и отговорности има сключени единствено пропорционални факултативни договори.  
Делът на презастрахователите в резервите по „Платежоспособност II“ е изчислен пропорционално на 
дела на презастрахователите в резервите за щети по МСФО и след прилагане на корекция с оглед на 
очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента и е получен по следната формула:    
Дела на презастрахователте в резерва за щети по SII (недисконтиран) = Брутен Резерв за щети по 
SII * (Дела на презастрахователите по МСФО/Брутни резерви за щети по МСФО) – Корекция с оглед 
на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента. 
 

Пожар и други щети на имущество:  
 
За този вид дейност Дружеството е извършило изчисленията на най-добра прогнозна оценка 

отделно на резерва по директен бизнес, включително пропорционално активно презастраховане и 
непропорционално активно презастраховане. Стойността на образувания резерв по директен бизнес и 
пропорционално активно презастраховане е определената съгласно стойността на предявените 
неизплатени претенции в отчетите по МСФО. За „Активно непропорционално презастраховане на 
имущество“ изчисленията на резервите за щети и премии се базират на статистиката за предявените 
претенции. Не са извършвани корекции на данни и изглаждания. 

 
Обща гражданска отговорност:  
 
В тази линия бизнес дружеството включва Обща гражданска отговорност към трети лица. 

Дружеството е извършило изчисленията на най-добра прогнозна оценка: 
- използвайки верижно-стълбов метод, базиран на триъгълници с 16 годишно развитие на 

претенциите на база акумулирани платени претенции;  
- при отделно изчисление на стойността на НПОЗ по директен бизнес и активно презастраховане; 
- без да извършва корекции на данните, като всички претенции са включени в триъгълника;  
- използвани са среднопретеглени стойности на факторите на развитие без извършване на 

корекции и изглаждане;  
- при дисконтиране на очакваните парични потоци с крива на безрисков лихвен процент на EIOPA 

за лева. 
 

Разни финансови загуби:  
 
В тази категория Дружеството включва застраховка Разни финансови загуби. Поради липса на 

платени претенции по събития от последните години верижно-стълбовият метод не е подходящ за 
прогнозиране на бъдещите задължения. Стойността на осчетоводения резерв за предявени неизплатени 
претенции е приета като най-добра прогнозна оценка към 31 декември 2018 г.  
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Следващите таблици обобщават стойността на брутния и нетен от презастраховане размер на 
най-добрата оценка на премийния резерв и резерва за щети, както и възстановяванията от 
пзастрахователи преди и след аджастване за риск от фалит на презастрахователя: 
 

     
в лв. 

Видове дейност по SII  
Брутен ВЕ 
на  резерва 

за щети 

Възстановявания от презастрахователи Нетен ВЕ на 
я резерва за 
щети след 

аджастване 
за риск на 

контрагента 

преди 
аджастване 
за риск на 

контрагента 

след 
аджастване 
за риск на 

контрагента 

аджаст-
ване 

Медицински разходи 0 0 0 0 0 
Защита на доходите 1,449,552 290,844 290,820 24 1,158,732 
Обезщетения  на работещи 0 0 0 0 0 
Гражданска отговорност на моторни 
превозни средства 130,662,137 58,534,617 58,499,453 35,164 72,162,684 

Други застраховки на моторни превозни 
средства 18,810,754 5,660,711 5,659,739 972 13,151,015 

Морско, въздушно и транспортно 
застраховане 1,354,783 387,073 386,959 114 967,824 

Пожар и други щети на имущество 11,597,324 8,745,216 8,738,538 6,678 2,858,786 
Обща гражданска отговорност 3,717,154 807,270 806,888 382 2,910,266 
Кредит и гаранции 0 0 0 0 0 
Правни разноски 0 0 0 0 0 
Помощ при пътуване 1,022,145 0 0 0 1,022,145 
Разни финансови загуби 0 0 0 0 0 
Непропорционално презастраховане по 
имуществено застраховане  38,527 0 0 0 38,527 

Общо  168,652,377 74,425,730 74,382,397 43,333 94,269,980 
 

     
в лв. 

Видове дейност по SII  
Брутен ВЕ на 
премийния 

резерв 

Възстановявания от презастрахователи Нетен ВЕ на 
премийния 

резерв след 
аджастване 
за риск на 

контрагента 

преди 
аджастване за 

риск на 
контрагента 

след 
аджастване 
за риск на 

контрагента 
аджаст-ване 

Медицински разходи 0 0 0 0 0 
Защита на доходите 914,802 0 0 0 914,802 
Обезщетения  на работещи 0 0 0 0 0 
Гражданска отговорност на 
моторни превозни средства 24,942,008 3,736,497 3,733,179 3,318 21,208,829 

Други застраховки на моторни 
превозни средства 28,448,451 7,112,084 7,110,855 1,229 21,337,597 

Морско, въздушно и транспортно 
застраховане -556,963 -320,060 -320,134 74 -236,829 

Пожар и други щети на имущество 3,038,066 1,769,143 1,768,472 671 1,269,595 
Обща гражданска отговорност 754,510 30,987 30,981 6 723,529 
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Кредити и гаранции 275,726 0 0 0 275,726 
Асистанс 502,850 0 0 0 502,850 
Разни финансови загуби 2,175,717 0 0 0 2,175,717 
Непропорционално 
презастраховане 957 0 0 0 957 

Общо  60,496,125 12,328,651 12,323,353 5,298 48,172,772 

 

6 . Други пасиви, различни от застраховки 
Счетоводната политика за признаване и оценяване на „Задължения (търговски, различни от 

застрахователните)“ беше получена и сравнена с изискванията на рамката ПII.  Задълженията 
(търговски, различни от застрахователните) са първоначално признати по цена на придобиване, която е 
справедливата стойност на възнаграждението, което ще бъде платено за получените стоки и услуги.  

Стойността на позиция „Задължения (търговски, различни от застраховки)“ в БПII към 31 
декември 2018 г. на ЗАД Армеец е в размер на 9 462 504 лв. и включва следните категории задължения: 

 
Задълженията (търговски, различни от 
застрахователните) Стойност по МСФО 

Преход от 
МСФО към 

ПII 
Стойност в 

БПII % 

Задължения към доставчици 11 736 674 (5 520 000) 6 216 674 66% 
Задължения към персонала и социално 
осигурителни институции  2 202 411  -    2 202 411 22% 

Задължения за данък върху застрахователните 
премии 899 072  -    899 072 10% 

Задължения към бюджета и други данъчни 
задължения 144 347  -    144 347 2% 

Общо 14 982 504 (5 520 000) 9 462 504 100% 

 
Салдото на позиция Задължения към доставчици към 31 декември 2018 г. е в размер на 6 216 

674 лв. и представлява 66% от общия размер на всички Задълженията (търговски, различни от 
застрахователните).  

Задълженията към доставчици се състоят от множество на брой незастрахователни задължения, 
вкл. задължение свързано с придобивне на ценни книжа, в размер на 1 917 123 лв. Елиминацията от 5 
520 000 лв. при прехода от МСФО към ПII представлява непадежирали и дължими при определни 
условия вноски по договор с Национална спортна база ЕAД от 14.03.2017 г. 
 
 
Д. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА  
 
Политиката за управление на капитала определя принципите за дейността по управление на капитала, 
на които трябва да отговаря ЗАД ”Армеец“ АД. Тези дейности засягат управлението и контрола на 
собствените средства и по-конкретно:  

- класификациране и периодичен преглед на собствените средства, за да се гарантира, че 
собствените средства отговарят на изискванията на действащите регулации към определената дата;  

- гарантиране, че на собствените средства не са наложени тежести, че всички необходими и 
позволени действия, свързани с управлението на собствените средства са завършени надлежно и, че 
договореностите и условията са ясни и недвусмислени, включително случаите, в които разпределения 
на елементите на собствените средства се очаква да се отложат или откажат;  

- за установяване на общи стандарти за ефективно изпълнение на тези дейности, в съответствие 
с приложимите регулаторни изисквания и законодателната рамка на групово и местно ниво;  
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Изпълнителните директори на Дружеството са отговорни за изготвянето на План за управление на 
капитала, както и за предоставянето му на управителен и надзорен орган. Ако по време на плановия 
период се предвиждат извънредни операции (сливания и придобивания, издаване на собствени 
средства), тяхното въздействие изрично се посочва в развитието на собствените средства и 
капиталовото изискване, а детайли се посочват и в съответната документация. Емитирането на 
собствени средства непременно се посочва в плана за управление на капитала в подробно описание за 
необходимостта от това.  

 
Д1. Собствени средства 

 
Собствените средства на Дружеството към 31.12.2018 г. възлизат на 99,717,284 лв. и се състоят изцяло 
от основни собствени средства, така както са определени в чл. 88 от Директива 2009/138/ЕК и са 
съставени от Превишение на активите над пасивите (представени в R2) и подчинен дълг както следва: 

 
 

Резерв за равняване Лева 
Активи – Пасиви* 86,174,115 
Собствени акции (държани пряко или косвено) (6,456,831) 
Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления - 
Други позиции от основни собствени средства – Подчинени задължения 20,000,000 
Корекция за ограничени елементи на собствени средства - 
Общо собствени средства 99,717,284 

 
 
Тъй като ЗАД „Армеец“ АД не поддържа допълнителни собствени средства, сумата на основните 
собствени средства се равнява на стойността на собствените средства на Дружеството. 
 
На 29.12.2016 г. е сключен договор за подчинен срочен дълг между Химимпорт АД и ЗАД „Армеец“ АД . 
Съгласно договора Химимпорт АД предоставя на ЗАД „Армеец“ АД кредит под формата на подчинен 
срочен дълг по смисъла и условията на Кодекса за застраховането и чл. 72 от Делегиран Регламент (ЕС) 
2015/35 в общ размер 20 000 000 лв. за срок от 10 години. Лихвата е в размер на 3.6% проста годишна 
лихва. Главницата на подчинения срочен дълг следва да бъде погасена изцяло еднократно на десетата 
година от датата на реалното предоставяне и не може да бъде връщана на Химимпорт АД под каквато и 
да е форма и поради каквото и да е обстоятелство преди изтичане на 5 години от датата на плащането 
й.  
Сумата е изцяло усвоена на 30 декември 2016 г. 
 
Този инструмент притежава характеристиките на собствени средства от втори ред, както е описано в 
член 73 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35: 
 Подчиненост – удовлетворяването на претенциите на заемодателя са последни по ред след всички 

одобрени на други кредитори искове в случай на несъстоятелност; 
 Поемане на загуби – сумата е напълно усвоена на 30 декември 2016 г.; 
 Достатъчна продължителност – договорът е сключен за срок от 10 години от датата на подписване; 
 Освободен от изисквания или стимули за погасяване – заемодателят няма право в никакъв случай да 

прекратява договора или да изиска предсрочно погасяване; 
 Освободен от задължителни фиксиран такси – в случай, че кредитополучателят не спазва 
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капиталовите изисквания за платежоспособност, заемодателят се съгласява да бъдат отложени 
лихвените плащания, докато капиталовите изисквания за платежоспособност отново са спазени; 

 Липса на тежести – заемът е предоставен на кредитополучателя без обезпечение от страна на 
кредитополучателя или от трети страни; 

 
Сумата на подчинение срочен дълг също така отговаря на критериите и ограниченията на член 82 от 
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 и следователно са напълно признати като допустими собствени 
средства за покриване на КИП и частично на МКИ. 
 
Съгласно изискванията на чл. 94., параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, в изпълнение на Делегиран 
Регламент (ЕС) 2015/35, чл. 71, параграф 1, буква „о“ и следвайки Насоките на ЕОЗППО, относно 
класификацията на собствените средства, Дружеството е коригирало Превишението на активите над 
пасивите в частта си на резерва за равнение със стойността на притежаваните акции на Химимпорт АД. 
притежаваните от него 3 236 507 броя акции на Химимпорт, на стойност 6 456 831 лв. 
 
ЗАД „Армеец“ АД не предвижда изплащания на дивиденти към собствениците и следователно не са 
необходими корекции на Собствените средства със тях. 
 
Сумата на допустимите собствени средства (СС) за покриване на КИП и МКИ може да бъдат 
представени както следва: 

 
в  лв. 

Собствени средства ОБЩО Ред 1 Ред 2 Ред 3 
Допустими СС за покриване на КИП 99,717,284 79,717,284 20,000,000 - 
Допустими СС за покриване на МКИ 84,178,519 79,717,284 4,461,235 - 

 
 

в лв. 
Капиталови изисквания   
КИП 81,591,245 
МКИ 22,306,177 
Коефициент на покритие КИП 122% 
Коефициент на покритие МКИ 377% 

 
За оценка на собствените средства и капиталовото изискване по „Платежоспособност II“, ЗАД „Армеец“ 
АД конструира балансов отчет за целите на „Платежоспособност II“, в съответствие с изискванията на 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година. Капиталовите изисквания 
за подписваческия риск в общото застраховане и подписваческия риск в здравното застраховане, са 
базирани на стандартната формула за „Платежоспособност II“, подробно описана в Делегиран 
регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година. За капиталовите изисквания за 
пазарния риск, риска от фалит на контрагента, операционния риск и риска, свързан с нематериалните 
активи, също се използва стандартната формула за „Платежоспособност II“. Капиталовото изискване за 
платежоспособност  представлява размерът на собствените средства, който е достатъчен, за да бъде 
дружеството защитено от неочаквани и извънредни загуби. За изчислението на капиталово изискване за 
платежоспособност ЗАД „Армеец“ АД използва стандартната формула по „Платежоспособност II“, която 
е с доверителен интервал от 99,5% за едногодишен времеви период. Изчисленията на капиталовото 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.ENG
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изискване за платежоспособност са направени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на 
Комисията от 10 октомври 2014 година. Използваната корекция на КИП за способността на отложените 
данъци да покриват загуби е направена в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.  

 
Д2. Капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово изискване 
 
Дружеството изчислява Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) и Минималното 
капиталово изискване (МКИ) в съответствие със стандартната формула. АРМЕЕЦ е закупило система за 
изготвяне на периодични отчети и справки във формат xbrl съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/2450 на Комисията софтуерния продукт „SAS® Firmwide Risk for Solvency II“ с доставчик „Аналитикс 
България“ АД. Този продукт се използва за наблюдение на целия процес по отчитане в съответствие с 
„Платежоспособност II“.  
 
Капиталовото изискване за платежоспособност към 31 декември 2018 г. възлиза на 81,591,245 лв. 
Стойността на собствените средства след прегледа на балансите, е 99,717,284 лв., което означава, че 
коефициентът на покритие на КИП към съответната дата е 122%. На следващата графика обобщено са 
представени изчисленията и резултатите за капиталовите изисквания: 

 
 
 
 

Капиталово изискване за платежоспособност (КИП) 
Стандартна формула 

КИП 122% 
 

 
 
            

в лв. 
Капиталово изискване за платежоспособност Нормативно установено Капиталово 

изискване към 31.12.2018г. 
Пазарен риск 43,749,477 
Риск от неизпълнение от страна на контрагента 11,915,065 
Подписвачески риск в животозастраховането 0 
Подписвачески риск в здравното застраховане 1,455,896 
Подписвачески риск в общото застраховане 44,091,291 
Диверсификационен ефект -25,099,030 
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ОКИП 76,112,699 
Корекция за способността на отсрочените 
данъци да покриват загуби (1,395,909) 

Операционен риск 6,874,455 
Капиталово изискване за платежоспособност 
(КИП) 81,591,245 

Капиталов излишък 18,126,039 
Собствени средства 99,717,284 
 

 .Основно капиталово изискване за платежоспособност 
 
Основните рискови категории, приложими за ЗАД „Армеец“ АД са Пазарен риск, Риск от неизпълнение от 
страна на контрагента и Подписвачески риск в общото застраховане и здравното застраховане, различно 
от животозастраховането. 
 

Пазарен риск 
 

За ЗАД „Армеец“ АД са приложими всички подмодули за пазарен риск – лихвен риск; риск, свързан с 
акции; риск, свързан с недвижими имоти; риск, свързан с лихвения спред; риск от пазарна концентрация 
и валутен риск.  
 
В следващата таблица са представени всички активи, които са чувствителни към измененията на 
пазарните условия, в зависимост от рисковата им категория. 
 

в лв. 

Позиция по БП II 
Коригирана ст-ст в 

БПII Рискова категория 
(в лева) 

Недвижима собственост, 
притежавана за собствено 
ползване 

13 349 105   

Недвижима собственост 
(различна от тази за собствено 
ползване) 

28 776 600 Риск, свързан с недвижими имоти 

Акции 54 412 904   
        Акции – листвани 39 598 676 Риск, свързан с акции – Тип 1 
Акции – нелиствани 14 814 228 Риск, свързан с акции – Тип 2 
Облигации 33 018 621   
        Държавни облигации 32 918 142 Риск, свързан с лихвения спред и лихвен риск 
Корпоративни облигации 100 479 Риск, свързан с лихвения спред и лихвен риск 

Колективни инвестиционни 
схеми (КИС) 39 704 169   

        КИС, инвестирани в листвани 
акции и дялове 24 771 121 Риск, свързан с акции – Тип 1 

КИС, инвестирани в депозити 3 460 964 Риск, свързан с лихвения спред 
КИС, инвестирани в облигации 10 281 182 Риск, свързан с лихвения спред 

КИС,  инвестирани в Парични 
еквиваленти и    вземания 1 190 902 Риск, свързан с пазарна концентрация 
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Депозити, различни от парични 
еквиваленти 1 091 693 Риск, свързан с лихвения спред 

Други заеми 52 483 594 Риск, свързан с лихвения спред и лихвен риск 

Общо активи за изчисление на 
пазарен риск 222 836 686   

 
Количествената оценка на пазарните рискове е получена с използването на Стандартната формула  в 
съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 
година, допълваща Директива 2009/ 138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2009 
година. 
 
В следващата таблица са паказани Капиталовите изисквания за платежоспособност (КИП) по отделните 
пазарни рискове към 31.12.2018 г.  

           в лв. 
Видове Пазарни рискове  (КИП) към 31.12.2018 

Лихвен Риск 0 
Риск, свързан с акции 24 804 726 
Риск, свързан с недвижима собственост 9 097 603 
Риск, свързан с лихвения спред 3 942 302 
Риск от пазарна концентрация 25 557 030 
Валутен Риск  1 297 257 
Диверсификационен ефект - Пазарен Риск (20 949 441)  
Пазарен Риск 43 749 477 

 
Подмодул на лихвения риск 

 
Чувствителни към измененията в срочната структура на лихвените експозиции в ЗАД „Армеец“ 

АД са лихвоносните ценни книжа, други заеми и паричните потоци, използвани при изчислението на най-
добрата прогнозна оценка на Техническите резерви и презастрахователните възстановявания. За 
преизчислението на валутните експозиции са приложени обменните курсове към 31 декември 2018 г., 
публикувани от Българска народна банка. Стойността на активите, включени в изчислението на 
лихвения риск, отговаря на справедливата им стойност в резултата на извършените процедури в 
раздела „Оценка на баланса“. 
 

Позиция по БПII Стойност в лв. 

Държавни облигации 32 918 142 

Корпоративни облигации 100 479 

Други заеми 52 483 594 

Презастрахователни възстановявания 86 705 750 

Най-добра прогнозна оценка на задължението  (229 148 502) 

Общо активи за изчисление на лихвения риск (56 940 537) 

 
Лихвеният риск при шокирането на нетния пасив е определен като 0 лв. поради ниските стойности на 
лихвените криви използвани при шокирането на лихвоностните активи и пасиви.  
 

Подмодул на риска, свързан с акции 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.ENG
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Инвестициите в акции, емитирани на Българска фондова борса, дяловете в свързани дружества, 
включително участия, акциите и дяловете в Колективни инвестиционни схеми (където базисните 
инвестиции представляват акции, съгласно подхода на подробния преглед) са чувствителни към 
изменения в цените на акциите експозиции от инвестиционния портфейл на ЗАД „Армеец“ АД. 
 
Към 31.12.2018 г. Дружеството няма дялове в свързани дружества, включително участия (участия с 
повече от 20%), които да са категоризирани като Инвестиции от стратегически характер.  
 
За акции, както и за капиталовите инструменти, притежавани в рамките на предприятие за колективно 
инвестиране, закупени преди 01 януари 2016 г., които са класифицирани като капиталови инструменти 
„тип 1“, е приложена преходната мярка за стандартния риск, свързан с акции, предвидена в член 308б, 
параграф 12 от Директива 2009/138/ЕО. 

в лв. 
  Закупени преди 01.01.2016 Закупени след 01.01.2016 

Акции 15,254,354 24,344,322 
КИС, инвестирани в листвани акции и дялове 2,109,321 22,668,358 
Общо 17,363,675 47,012,680 

 
Акциите нетъргуеми на регулирани пазари, са класифицирани като капиталови инструменти „тип 2“. 
Балансовата стойност на нелистваните акции,  възлиза на 14 814 228 лв. 

 
Стойността на активите, включени в изчислението на риска, свързан с акции отговаря на справедливата 
им стойност и възлиза на 79 190 583 лв. 

 
 

Използвани параметри:  

- 22% за Инвестициите от стратегически характер;  
- 32,66% = 39% + симетрична корекция от - 6,34% за инвестиции тип 1, закупени след 01.01.2016 г.; 
- 25,20% = 70%*22% + 30%*(39% + симетрична корекция от – 6,34%) за инвестиции тип 1, закупени 

преди 01.01.2016 г.;  
- 42,66% = 49% + симетрична корекция от -6,34% за инвестиции тип 2, като размерът на 

симетричната корекция към 31 декември 2018 г., съответства на публикуваната от ЕОЗППО. 

  Подмодул на риска, свързан с недвижими имоти 

Категориите „Недвижима собственост, притежавана за собствено ползване“ и „Недвижима собственост 
(различна от тази за собствено ползване)“ в ЗАД „Армеец“ АД са чувствителни към волатилността на 
пазарните цени на недвижимата собственост. 
 

Позиция БП II Стойност в лв. 
Недвижима собственост за собствено ползване 7,613,813 
Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 28,776,600 
Общо активи за изчисление на риска, свързан с недвижими имоти 36,390,413 

 
При определянето на риска, свързан с недвижима собственост, на имотите е приложен непосредствен 
спад с 25 % в стойността им в съответствие с ДР (ЕС) 2015/35 (Глава V, Раздел 5, Подраздел 4). 
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Подмодул на риска, свързан с лихвения спред 

Чувствителни експозиции към промяната в нивото или волатилността на кредитните спредове в ЗАД 
„Армеец“ АД са притежаваните от Дружеството лихвоносни ценни книжа (държавни и корпоративни 
облигации), срочни депозити, заеми и инвестиции в капиталови инструменти, притежавани в рамките на 
предприятие за колективно инвестиране, инвестирано в депозити и облигации, и съгласно подхода на 
подробен преглед са взети предвид в изчислението на риска, свързан с лихвения спред. Експозициите 
могат да бъдат представени, както следва: 
 

Позиция БП II Стойност в лв. 
Държавни облигации 32 918 142 
Корпоративни облигации 100 479 
КИС, инвестирани в депозити 3 460 964 
КИС, инвестирани в облигации 10 281 182 
Депозити, различни от парични еквиваленти 1 091 693 
Други заеми 52 483 594 
Общо активи за изчисление на лихвения риск 100 336 054 

 
Съгласно чл. 180 от ДР (ЕС) 2015/35 към експозиции в държавни облигации на централни банки на 
правителствата на страните-членки от Европейския съюз, деноминирани и финансиране в местна валута 
на съответната страна-членка, се прилага рисков фактор 0%.  
Прилагайки тези рискови фактори върху цялата лихвоносна експозиция, влиянието на риска, свързан с 
лихвения спред, е в размер на 3 942 301 лв. 

 
Подмодул на риска от пазарна концентрация 

 
Активите, които са взети предвид при изчислението на риска от пазарна концентрация в ЗАД „Армеец“ 
АД се състоят от всички активи, които са включени при изчислението на подмодулите на лихвения риск, 
риска, свързан с акции, риска, свързан с недвижими имоти и риска, свързан с лихвения спред (без 
паричните потоци от презастрахователни възстановявания), както и цялата стойност на инвестициите в 
Колективни инвестиционни схеми, и възлиза на 217 101 394 лв.  
 
За преизчислението на валутните експозиции приложихме обменните курсове към 31 декември 2018 г., 
публикувани от Българска народна банка. 
 
Стойността на активите, включени в изчислението на риска от пазарна концентрация отговаря на 
справедливата им стойност в БП 2. 
 
Рискът от пазарна концентрация е изчислен на база на експозиции към едно лице, представляващи 
експозиции, които принадлежат към една и съща корпоративна група. 
 
Съгласно чл. 180 от ДР (ЕС) 2015/35 към експозиции в държавни облигации на централни банки на 
правителствата на страните-членки от Европейския съюз, деноминирани и финансиране в местна валута 
на съответната страна-членка, се прилага рисков фактор 0%. 
 

Подмодул на валутния риск  
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Основните салда, които са чувствителни към промяната в нивото или волатилността на валутните 
обменни курсове и съответните фактори/параметри за непосредствено изменение на чуждестранната 
валута могат да се представят, както следва (експозициите са представени в лева): 

 
 

Валута 
Експоз. Експоз. 

Хедж Нетна 
експозиция Шок Mktfx 

Активи Пасиви 
EUR 37,459,623 21,061,879 - 16,397,744 1.81% 296,799 
USD 20,678 1,028,410 - (1,007,732) 25.00% 251,933 
Други 2,994,099 - - 2,994,099 25.00% 748,525 
Общо 40,474,399 22,090,289   18,384,111   1,297,257 
 

Риск от неизпълнение от страна на контрагента 
 
Следните позиции в ЗАД „Армеец“ АД се включват в изчислението на риска от неизпълнение от страна 
на контрагента, в съответствие с чл. 196 от ДР (ЕС) 2015/35: Пари и парични еквиваленти във финансови 
институции (Паричните средства в брой в размер на 3 594 298 лв. не се включват), вземания от 
застраховани лица и посредници, други вземания и договори за смекчаване на риска 
(презастрахователни споразумения). 

 
Разпределението между експозициите по тип 1 или 2 е представено на таблицата по-долу: 
 

Позиция Експозиция Ефект от смекчаване на риска Класификация 
Парични средства 246,020 - Тип 1 
Пари и парични еквиваленти 3,840,318 -   
Парични средства в брой (3,594,298) -   
Вземания от застраховани лица (до 3 
месеца) 4,373,760 - Тип 2 (до 3 м) 

Други застрахователни вземания 4,637,601 - Тип 2 (до 3 м) 
Търговски вземания 59,718,168 - Тип 2 (до 3 м) 
Други активи и вземания 246,020 - Тип 2 (до 3 м) 
Презастрахователни договори 83,521,040 127,319,709 Тип 1 
Общо 152,742,608 127,319,709   

 
Дружеството идентифицира експозициите към всеки отделен контрагент и рискът от неизпълнение е 
изчислен единствено като експозиция към едно лице (съгласно чл. 190 от ДР (ЕС) 2015/35). Извършено е 
и съпоставимо нетиране на всички вземания, както следва: 

◘ Дружеството не отчита вземания от посредници и нетиране със съответните задължения към 
посредници въз основа на всеки отделен случай е неприложимо; 

◘ взаимоотношенията с презастрахователи се нетират въз основа на всеки отделен случай (вкл. 
презастрахователните депозити). 
 
При изчисленията се взимат предвид определянето на загубата при неизпълнение за всяка отделна 
експозиция, ефектът от смекчаването на риска и кредитната оценка на всеки контрагент. Ако няма 
достъпна кредитна оценка от номинирана институция за външен кредитен рейтинг (ECAI), експозицията 
се отбелязва като нерейтингована и за нея се прилага най-неблагоприятното ниво на вероятността за 
неизпълнение. 
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На следващата таблица са представени резултатите изчислението на КИП за риска от неизпълнение от 
страна на контрагента:      

в лв. 
Риск от неизпълнение от страна на 
контрагента SCR def 

КИП за експозиции тип 1 2,819,760 
КИП за експозиции тип 2 9,653,365 
Брутна ст/ст на риска от неизпълнение 12,473,125 
    
Диверсификация (558,060) 
    
Обща ст/ст на риска от неизпълнение на 
контрагента 11,915,065 

 
 
Подписвачески риск 
 
Застрахователният портфейл на Дружеството се състои от следните линии бизнес: общо 

застрахователни продукти и здравни застрахователни продукти, различни от животозастрахователните 
продукти.  
В рисковия модул за подписваческия риск в общото застраховане, включен в изчисленията за КИП се 
включват следните рискови подмодули:  

- подмодул за риска, свързан с определянето на премии и резерви; 
- подмодул за риска от прекратяване; 
- подмодул за катастрофичния (CAT) риск в общото застраховане. 

 
ЗАД „Армеец“ АД не използва специфични параметри за Дружеството или Вътрешни модели. 

Извършеното от Дружеството изчисление към 31.12.2018 г. на КИП за модула на подписваческия 
риск в общото застраховане/ здравното застраховане, различно от животозастраховането е в 
съответствие със Стандартната формула. 

Стойностите на КИП по отделни подмодули на подписваческия риск са представени в 
следващите таблици: 

 
 
 

Подписвачески риск в общото застраховане стойност в лв. 
Риск, свързан с определянето на премии и резерви 42,341,884 
Катастрофичен риск 5,606,940 
Риск от прекратяване 1,031,898 
Диверсификационен ефект (4,889,431) 
Капиталово изискване за подписвачески риск в 
общото застраховане 44 091 291 

 
Модулът на подписваческия риск в здравното застраховане е изчислен като съставен от следните 
подмодули: 

- подмодул на подписвачески риск в здравното застраховане различно от животозастраховането 
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- подмодул на подписвачески риск в здравното застраховане подобно на  животозастраховането 
- подмодул на катастрофичен риск 

 
Подписвачески риск в здравното застраховане стойност в лв. 

Риск, свързан с определянето на премии и резерви 1,376,518 
Риск от прекратяване 27,318 
Диверсификационен ефект (27,047) 
Подписвачески риск в здравното застраховане различно 
от животозастраховането  1,376,790 

    
Подписвачески риск в здравното застраховане различно 
от животозастраховането  1,376,790 

Подписвачески риск в здравното застраховане подобно на  
животозастраховането 0 

Катастрофичен риск 241,086 
Диверсификационен ефект (161,979) 
Капиталово изискване за подписвачески риск в 
здравното застраховане  1,455,896 

 
Подмодул на риска от прекратяване 
 
Многогодишните договори съставят незначителна част от портфейла на дружеството. За 

многогодишните договори се начислява премията за целия период от договора, когато същата е платена 
еднократно. Дружеството не е сключило полици с опция за автоматично подновяване. Всички прогнози 
при изчисляване на НПО на премийния резерв са извършени в рамките на едногодишен хоризонт. 
Въпреки това, рискът от прекратяване е приложим, поради установената практика за разсрочено 
плащане на премията - месечно или тримесечно плащане на вноски по застрахователните премии.  
Дружеството извършва изчисление по отделни линии бизнес, за да провери дали 40% прекратяване на 
застрахователните полици ще доведе до увеличаване на техническите резерви в съответствие с 
Делегирания регламент (ЕС) 2015/35. При изчисление на риска от предсрочно прекратяване е 
използвана формулата: 
КИП за риска от прекратяване = 40% * MAX {FP*(1-СR); 0}, където 
   - FP са бъдещите премии, които се очаква да бъдат получени,  

- СR е комбиниран коефициент, който взема предвид коефициент за щетимост, коефициент на 
административните разходи и, ако е приложимо, коефициент на комисионите.   

 
В следващата таблица е представено изчисленото към 31.12.2018 г. на капиталово изискване за 

под-модула на риска от предсрочно прекратяване.  
 

Риск от прекратяване 

Първоначална стойност 
преди шока Стойност след шока 

Активи Задължения Активи Задължения Капиталово 
изискване 

Здравно 
застраховане 0 914,802 0 942,120 27, 318 

Общо застраховане 0 6,082,666 0 7,114,564 1,031,898 
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Подмодул на катастрофичния риск в общото застраховане/здравно застраховане, различно от 
животозастраховането  
 
Дружеството прави изчисления за катастрофичен риск при природни бедствия – земетресение и 
наводнение. Катастрофични рискове, предизвикани от човешка намеса: отговорност МПС, 
корабоплаване и въздухоплаване, пожар и отговорност, кредити и гаранции и катастрафичния риск за 
непропорционално имуществено застраховане.  
 
В таблицата по-долу е представено изчислението на КИП за под-модула на катастрофичния риск по 
общо застраховане и приложените техники за намаляване на риска чрез презастраховане: 

 
в лв. 

Катастрофичен риск - общо застраховане КИП бруто общо намаляване 
на риска КИП нето 

Катастрофичен риск – природни бедствия 139 054 757 136 446 363 2 608 395 

Катастрофичен риск  непропорционално имуществено 
презастраховане 9 001 0 9 001 

Катастрофичен риск при човешка намеса 248 573 923 243 661 802 4 912 121 

Други катастрофични рискове 1 084 051 407 234 676 818 

Стойност преди диверсификация 388 721 732 380 515 398 8 206 334 

Общо катастрофичен риск свързан с общо застраховане 
след диверсификация 284 831 352 279 224 412 5 606 940 

        

Катастрофичен риск – природни бедствия       

Ураган 0 0 0 

Наводнение  24 021 480 21 786 706 2 234 774 

Земетресение 136 964 207 135 619 028 1 345 180 

Градушка 0 0 0 

Пропадане на земни маси 0 0 0 

Стойност преди диверсификация 160 985 687 157 405 734 3 579 953 

Катастрофичен риск – природни бедствия 139 054 757 136 446 363 2 608 395 

        

Катастрофичен риск  непропорционално имуществено 
презастраховане 9 001 0 9 001 

        

Катастрофичен риск при човешка намеса       

МПС 16 719 116 16 572 429 146 687 

Корабоплаване 0   0 

Въздухоплаване 62 853 375 62 853 375 0 

Пожар 239 855 115 238 983 275 871 840 

Отговорност 2 288 157 1 914 353 373 804 

Кредит и поръчителство 4 817 425 0 4 817 425 

Стойност преди диверсификация 326 533 188 320 323 432 6 209 756 

Катастрофичен риск при човешка намеса 248 573 923 243 661 802 4 912 121 
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Други катастрофични рискове несвързани с 
жинотозастраховане 1 084 051 407 234 676 818 

        

Диверсификация по рискове (103 890 380) (101 290 986) (2 599 394) 

Общо катастрофичен риск свързан с общо застраховане 
след диверсификация 284 831 352 279 224 412 5 606 940 

 
 
Подмодул Здравен катастрофичен риск 
 

Дружеството покрива само рисковете от концентрация по отношение на злополуки и масови злополуки.  
 
Резултатът от изчислението към 31.12.2018г. на под-модула Здравен катастрофичен риск е представен в 
следващата таблица:  

           в лв. 
Здравен катастрофичен риск  КИП бруто общо намаляване 

на риска КИП нето 

Масова злополука 706 921 543 892 163 029 
Концентрация на инциденти 790 967 613 360 177 607 
Пандемия - - - 
Диверсификация по рискове (437 055) (337 506) (99 549) 
САТ риск в здравното застраховане 1 060 833 819 746 241 086 
 
 
Способност за покриване на загуби на отсрочените данъци 
 

Корекцията за способността на отсрочените данъци да покриват загуби е равна на промяната в 
стойността на отсрочените данъци на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би 
възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, която в случая на ЗАД „Армеец“ е равна на 
сбора от основното капиталово изискване за платежоспособност и оперативния риск (чл. 207 от ДР (ЕС) 
2015/35).  
При изчислението на КИП, Дружеството следва рестриктивна политика за прилагането на способността 
за покриване на загуби на отсрочени данъци, която е ограничена до размера на отсрочените данъчни 
задължения, признати в нестресирания БП II. Дружеството не е оползотворило корекция във връзка със 
способността за покриване на загуби на отсрочените данъци, произлизаща от изменението в стойността 
на отсрочените данъци, което би възникнало в резултат от непосредствена загуба на сбора на ОКИП и 
ОР. 
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