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Уважаеми акционери, 

Изминалата 2007 г. можем да определим като година на предизвикателства и успехи. 

Предизвикателствата са резултат както от външни, така и от вътрешни за компанията факто-
ри. Първата година от пълноправното членство на България в ЕС наложи промени във всички сек-
тори на бизнеса в страната. В сферата на небанковите финансови услуги се запази очерталата 
се през последните години тенденция на стабилно нарастване на активите и засилена конкурен-
ция. Тази пазарна среда налагаше динамични, иновативни и изпреварващи управленски решения.

Вътрешните предизвикателства за компанията са свързани с обстоятелството, че 2007 г. е 
шестата поредна година, в която компанията, следвайки своята дългосрочна стратегия, се раз-
вива с темпове на растеж, изпреварващи ръста на българския общозастрахователен пазар. Това 
доведе до значително нарастване на портфейла на компанията и необходимостта от увелича-
ване на капацитета, осигуряващ качествено обслужване. Изграждане на екип от професионални 
служители, внедряване на нови технологични решения и подобряване на организацията на дей-
ността са основните насоки, в които се концентрираха нашите усилия. 

Обръщение до акционерите1

Румен Георгиев

Председател на УС и  
Изпълнителен директор

Цветанка Крумова

Член на УС и  
Изпълнителен директор
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Подкрепата на акционерите, екипът от професионалисти, работещи в компанията и доверие-
то на клиентите спомогнаха да се справим успешно с тези предизвикателства и да определим  
2007 г. като успешна.

Реализираният ръст на премийния приход за годината е в размер на 57% спрямо 2006 г. Компа-
нията увеличи пазарния си дял с два процентни пункта и направи своята категорична заявка да 
бъде един от лидерите на българския общозастрахователен пазар. Същевременно на база финан-
совото състояние и инвестиционната дейност на ЗПАД „Армеец” дългосрочният му рейтинг за 
способност за изплащане на искове беше повишен от BB+ на iBBB-. Друг показател за дейността 
през изминалата година е реализираната печалба от близо 15 млн. лв., представляващи 16% от 
премийния приход на компанията.

Тези резултати ни дават основание да си поставим още по-високи цели за настоящата 2008 
година. Те могат да бъдат накратко формулирани с няколко основни насоки в дейността ни, а 
именно – иновации и качество във всичко, което правим, диверсификация на застрахователния 
портфейл и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни. От тези фактори 
ще зависи постигането на по-голям пазарен дял и висока финансова и социална ефективност за 
компанията.

Намеренията ни са през тази година да подготвим и отпочнем работа по реализирането на ця-
лостна програма за корпоративна социална отговорност с множество значими проекти както за 
клиентите и партньорите ни, така и за служителите в компанията. 

Вярваме, че досегашните ни резултати са залог за добро бъдеще, защото днешният ден се опре-
деля от това, което се е случило вчера. 

Румен Георгиев 
Председател на Управителния съвет и  

Изпълнителен директор

Цветанка Крумова 
Член на Управителния съвет и  

Изпълнителен директор

1 Обръщение до акционерите

София, 29 февруари 2008 г.
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9 април 1996г.    Застрахователно и презастрахователно дружество „Армеец” е създадено с ос-
новни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от 
системата на Министерството на отбраната.

юни 1998г.    ЗПАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в  
областта на общото застраховане с Разрешение № 7 за извършване на застра-
хователна дейност, издадено от Националния съвет по застраховане. 

юли 2002г.     „Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерство-
то на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% 
акционерно участие. 

6 юли 2005г.    ЗПАД „Армеец” получава лиценз за презастраховане.

юни 2006г.       ЗПАД „Армеец” получава рейтинг за способността си за изплащане на искове ВВ+ 
от Българската агенция за кредитен рейтинг, съвместно с Международната 
агенция за кредитен рейтинг ICRA, член на Мoody’s Investors Service

ноември 2007г.  Дългосрочният рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗПАД „Армеец”  
е повишен от BB+ на iBBB-.  

Kратка история2
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Към 31 декември 2007 г. внесеният капитал на ЗПАД ”Армеец” е 15 019 000 лв.

Акционери и акционерен 
капитал3

Акционери брой акции % участие  капитал (лв)

“ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД 125 562 83.602% 12 556 200

“Централна кооперативна банка” АД 13 601 9.056% 1 360 100 

“Химимпорт Инвест” АД 6 920 4.607%  692 000 

ФБК “Логос-ТМ” АД 1 376 0.916% 137 600 

“Интендантско обслужване” ЕАД 1 376 0.916% 137 600

“Военно строителство инженеринг” ЕООД 1 030 0.686% 103 000 

Футболен клуб “ ЦСКА” 306 0.204% 30 600

“Електрон Консорциум” АД 19 0.013% 1 900

Общо: 150 190 100% 15 019 000
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Членство на ЗПАД „Армеец”4
ЗПАД „Армеец” e член на:

Асоциация на българските застрахователи 

 

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи 

 

Българската търговско-промишлена палата 

Софийска търговско-промишлена камара 

Българо-руска търговско-промишлена палата

Български национален застрахователен ядрен пул
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ЗПАД „Армеец” има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Упра-
вителен съвет.

Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителен съвет. Управителният съ-
вет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

Надзорен съвет

Председател:

„Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членове:

Соня Янкулова

„Централна кооперативна банка” АД, представлявано от  
Георги Константинов, Лазар Илиев, Виктор Мечкаров и Тихомир Атанасов

Управителен съвет

Председател:

Румен Георгиев

Членове:

Валентин Димов 
Александър Керезов 
Цветанка Крумова

Представляващи

Изпълнителни директори:

Румен Георгиев 
Цветанка Крумова

Управленски екип5
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Застрахователни продукти 
и презастрахователна 
програма6

Компанията предлага следните застрахователни продукти:

Автомобилно застраховане 

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите и гранична застраховка”; „Зелена 
карта”; застраховка „Каско на МПС”; „Каско Удължена гаранция”; „Злополука на пътниците в об-
ществения транспорт”

Имуществено застраховане 

Застраховка “Защитен дом”; застраховка “Защитена фамилия”; застраховка “Защитено имуще-
ство”; застраховка “Индустриален пожар” 

Технически застраховки

Застраховка “Електронна техника”; Авария на машини” и др.; „Прекъсване на производството” 

Застраховки, предназначени за строителни предприемачи

Застраховка „Всички рискове на предприемача”; застраховка „Строителни и монтажни работи”; 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”

Селскостопански застраховки 

Застраховка “Земеделски култури”; застраховка “Животни, птици и кошери с пчели”; застраховка 
“Трайни насаждения” 

Туристически и лични застраховки

 Индивидуални и групови застраховки: “Злополука и медицински разноски”; “Злополука и заболяване”; 
“Трудова злополука”; “Злополука на учащи”; “Злополука на спортисти”; “Медицинска застраховка за 
чужденци в България”; Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” 

Застраховане на отговорности 

Застраховка “Гражданска отговорност на юридически лица”, включително “Отговорност на из-
делието”; застраховка “Гражданска отговорност на физически лица”; застраховка “Отговорност 
на работодателя”;

Професионални отговорности: застраховки на професионалната отговорност на адвокати, но-
тариуси, експерт-счетоводители и финансови одитори, туроператори, застрахователни брокери 
и застрахователни агенти, медицински персонал, хотелиери и ресторантьори, синдици, частни 
съдебни изпълнители, учители и възпитатели и др. 
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Застраховки на отговорности, свързани с определени дейности като проектиране и строител-
ство, сертифициране, лицензиране и контрол, притежаване и употреба на огнестрелно оръжие и др. 

Застраховки на финансови и търговски рискове 

Застраховка на кредити; застраховка на лизингови договори; застраховка на гаранции; застра-
ховка на разни финансови загуби 

Транспортно застраховане 

Застраховка на товари по време на превоз - “Карго”; застраховка “Отговорност на превозвача на 
товари по шосе”; застраховка “Отговорност на спедитора”; застраховка „Пари по време на път” 

Морско застраховане 

Застраховка “Каско на плавателни съдове”; застраховка “Гражданска отговорност, свързана с 
притежаването и използването на плавателни съдове”; застраховка на малки плавателни съдове – 
комплексна застраховка “Каско и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използва-
нето на малки плавателни съдове” 

Авиационно застраховане 

Застраховка “Каско на летателни апарати”; застраховка “Гражданска отговорност, свързана с 
притежаването и използването на летателни апарати”; застраховка “Отговорност на собстве-
ници и оператори на летища - Ариел” 

Компанията предлага и други застрахователни продукти, осигуряващи специфични  
застрахователни покрития.

Презастрахователна програма

За да гарантира сигурността на своите клиенти, ЗПАД „Армеец” има стабилна и адекватна 
презастрахователна програма. Последната е основана на няколко вида презастрахователни дого-
вори – комбиниран квотно-ексцедентен, няколко ексцесни договора, два катастрофични и редица 
пропорционални факултатива – предимно авиационни.

Традиционно ЗПАД „Армеец” пласира своята презастрахователна програма през такива големи 
и световно известни презастрахователни брокери като AON, MARSH, WILLIS и други, базирани в 
Лондон, Великобритания. 

Презастрахователните компании, с които работи ЗПАД „Армеец”, са от най-висок клас, а именно: 
Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd, Япония; Hannover Re, Германия; Munich Re, Германия и др. 

6 Застрахователни продукти и презастрахователна програма
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Икономиката на България 
през 2007 г.7

През 2007 г. икономиката на България продължава да реализира висок и устойчив ръст, наблю-
даван през последните 5 години. Стойността на брутния вътрешен продукт, произведен през 
годината, възлиза на 56 520 млн. лв. и достига реален ръст от 6,2% спрямо предходната година. 
Брутният вътрешен продукт на глава от населението за 2007 г. е 7 379 лв., с което отбелязва 
15,1% ръст на годишна база.

Поради изпреварващия ръст на вноса над този на износа, салдото по текущата сметка остава 
отрицателно и през 2007 г., като достига стойност от 6 219,9 млн.евро или 11% от БВП. Поло-
жителното салдо по финансовата сметка нараства до 10 129,4 млн. евро, като преките чужди 
инвестиции за 2007 г. възлизат на 6 108,9 млн. евро. 

През 2007 г. годишната инфлация достига средно ниво от 8,4%, което е с 1,1 процентни пункта 
по-високо от средногодишното ниво на инфлацията за 2006 г.

Сравнително нараства основният лихвен процент, като в края на 2007 г. той възлиза на 3,9% при 
2,7% средно за 2006г.

Наблюдаваният през последните пет години спад в нивото на безработицата продължава и през 
2007 г. Средното равнище на безработицата за годината е 6,1% или 1,3 процентни пункта по-
ниско от това за 2006 г. По данни на НСИ средната годишна заплата за 2007 г. възлиза на 5 174 
лв. и бележи 19,66% ръст на годишна база в номинално изражение.

Основни макроикономически показатели

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

РЕАЛЕН СЕКТОР хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

Национални сметки

БВП в текущи цени 34 627 545   38 822 636   42 797 407   49 360 950   56 519 818   

Крайно потребление 30 921 876   34 069 790   37 742 097   42 963 571   48 208 883   

Бруто образуване в основен 
капитал

6 694 368   7 969 398   10 346 504   12 805 199   16 832 494   

Износ на стоки и услуги 18 445 934   22 123 042   25 765 854   31 861 424   35 830 730   

Внос на стоки и услуги 22 174 458   26 603 075   32 692 326   41 131 447   48 317 462   

Реален ръст на БВП на годишна 
база

5.0%   6.6%   6.2%   6.3%   6.2%   

БДС текущи цени 29 604 494   32 437 092   35 220 410   40 350 296   46 400 728   

Селско и горско стопанство 3 477 704   3 559 923   3 322 232   3 444 018   2 897 646   

Индустрия 8 620 450   9 486 953   10 343 645   12 473 138   14 985 498   

Услуги 17 506 340   19 390 216   21 554 533   24 433 140   28 517 584   

Инфлация

Инфлация в края на годината 5.6%   4.0%   6.5%   6.5%   12.5%   

Средногодишна инфлация 2.3%   6.2%   5.0%   7.3%   8.4%   
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2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Пазар на труда

Средногодишен брой на заетите 
(брой)

3 166 499   3 226 343   3 253 518   3 349 199   - 

Средномесечна работна заплата 
(лв.)

273.3   292.0   323.8   360.3   431.2   

Брой регистрирани безработни  
(брой)

500 664   450 566   397 340   337 796   255 910   

Ниво на безработица - средно за 
периода

12.7%   11.8%   9.9%   8.4%   6.1%   

     

ФИСКАЛЕН СЕКТОР   млн.лв.  млн.лв.  млн.лв.  млн.лв.  млн.лв.

Приходи на консолидирания бюджет 14 069.7   15 855.4   18 012.2   20 034.0   24 063.0   

Разходи на консолидирания бюджет 14 068.8   15 198.9   16 678.5   18 286.4   22 103.4   

Касово салдо 0.9   656.4   1 333.7   1 747.7   1 959.6   

Вътрешен държавен дълг 2 224.4   2 511.8   2 782.4   2 960.4   3 199.9   

Външен държавен дълг 15 119.0   14 005.9   11 232.0   9 537.1   7 967.3   

ФИНАНСОВ СЕКТОР  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.  хил.лв.

Широки пари (М3) 16 566 457   20 394 366   25 259 580   32 061 383   42 061 610   

Годишна промяна 19.6%   23.1%   23.9%   26.9%   31.2%   

Кредит за неправителствения 
сектор

9 487 449   14 109 843   18 662 582   23 255 949   37 783 019   

Годишна промяна 48.3%  48.7%   32.3%   24.6%   62.5%   

Основен лихвен процент 2.7%  2.6%    - 2.7%   3.9%   

Валутен курс USD/BGL (среден за 
периода)

1.7   1.6   1.6   1.6   1.4   

ВЪНШЕН СЕКТОР  млн.евро   млн.евро   млн.евро   млн.евро   млн.евро

Текуща сметка -972.3   -1 306.9   -2 705.7   -4 490.4   -6 219.9   

           Износ 6 668.2   7 984.9   9 466.3   12 011.9   13 473.6   

           Внос -9 093.8   -10 938.4   -13 876.1   -17 574.1   -20 830.6   

Финансова сметка 2 325.1   2 294.9   3 739.4   6 843.2   10 129.4   

Преки чуждeстранни инвестиции в 
страната

1 850.5   2 735.9   3 152.1   5 961.0   6 108.9   

Общ баланс 630.3   1 414.6   569.3   1 785.6   3 163.7   

 Източник: НСИ, АЗ, МФ, БНБ

7 Икономиката на България през 2007 г.
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Застрахователен пазар 
през 2007 г.8

Към края на 2007 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище Република Бъл-
гария е 37 (20 общозастрахователни дружества, 15 животозастрахователни дружества и 2 жи-
вотозастрахователни кооперации). През 2007 г. 164 застрахователи със седалище в държави–
членки на Европейското икономическо пространство са изпратили нотификации до КФН, че ще 
извършват дейност в България при ползване правото на свободно предоставяне на услуги.

Дейността по застрахователно посредничество към края на 2007 г. се осъществява от 234 
брокери и 49 802 агенти. Броят на застрахователните посредници от държави-членки, нотифи-
цирали КФН за извършване на дейност по застрахователно посредничество на територията на 
Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, към края на 2007 г. възлиза 
на 417. 

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в Република 
България, възлиза на 1 505 070 хил. лв. при 1 246 949 хил лв. kъм края на 2006 г., или се наблюдава 
нарастване от 20,7% на годишна база.

Показатели за мястото на общото застраховане в българската икономика

Показатели  2003 2004 2005 2006 2007

БВП (лв)

Ръст

34 627 545 000

 5.00%

38 822 636 000

6.60%

42 797 407 000

6.20%

49 360 950 000

6.30%

56 519 818 000

6.20%

Население

Ръст

7 801 300

 -0.52%

7 761 049

-0.55%

7 718 750

-0.51%

7 679 290

-0.51%

7 640 240

-

Премиен приход (лв)

Ръст

 591 608 369

 26.75%

733 214 257

23.94%

919 189 396

25.36%

1 060 137 931

15.33%

1 268 582 389

19.66%

Застрахователно 
проникване

 1.71% 1.89% 2.15% 2.15% 2.25%

Промяна  - 0.18% 0.26% 0.00% 0.10%

Застрахователна 
плътност

76 94 119 138 166

Промяна - 19 25 19 28

Източник: КФН
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Към края на 2007 г. относителните дялове на общото застраховане и животозастраховането в 
брутния премиен приход са съответно 84,35% и 15,65% при отчетени 85,07% и 14,93% за 2006 г. 

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от общозастрахователните компании 
в Република България, възлиза на 1 268 582 389 лв., като достига 19,66% ръст на годишна база. 
Показателят „застрахователно проникване” е в размер на 2,25% при 2,15% за 2006г., а застрахо-
вателната плътност – 166 лв. на човек от населението при 138 лв. за 2006г. 

Средногодишната инфлация в България за 2007 г. е 8,4% спрямо 7,3% за 2006 г. Реалният ръст на 
брутния премиен приход възлиза на 10,41% в общото застраховане. Отчетеният реален ръст на 
брутния премиен приход в общото застраховане е над отчетения реален ръст на БВП на годишна 
база от 6,2%.

8 Застрахователен пазар през 2007 г.
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Преглед на дейността9
2007 г. е поредната успешна година за ЗПАД „Армеец”. Компанията приключи 2007 г. с премиен 
приход от 90,7 млн.лв., което й отрежда пазарен дял от 7,15% и шеста позиция на общозастра-
хователния пазар. 

Резултатите за 2007 г. са логично продълже-
ние на тенденцията за развитие на компания-
та през последните шест години. 

Дългосрочната пазарна стратегия, следвана 
от мениджмънта през този период, се основа-
ва на иновативна продуктова политика, съче-
тана с бързо и адекватно клиентско обслужва-
не, непрестанно развиваща се дистрибуционна 
мрежа и стабилно финансово управление. 

В резултат на успешното си развитие през по-
следните години компанията се определя като 
най-динамично развиващото се дружество на 
небанковия финансов пазар.

Премиен приход на ЗПАД „Армеец” и на общозастрахователния пазар в лв.

Застрахователен пазар 2003 2004 2005 2006 2007

Премиен приход 591 608 369 733 214 257 919 189 396 1 060 137 931 1 268 582 389

Ръст 26.75% 23.94% 25.36% 15.33% 19.66%

AРМЕЕЦ - пазарен дял 3.10% 3.76% 4.87% 5.46% 7.15%

Премиен приход 18 323 969 27 544 968 44 745 668 57 888 798 90 725 000

Ръст 90.45% 50.32% 62.45% 29.37% 56.72%

2003 2004 2005 2006 2007

Брутен премиен приход  
на ЗПАД “Армеец” (млн. лв)

18.3
27.5

44.7

57.9

90.7
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        2007         2006
 (+/-)

%
премиен 

приход
лева

дял
%

премиен 
приход

лева

дял 
%

Злополука 2 501 282 2.8% 2 308 393 4.0% 8.36%

Каско 52 453 079 57.8% 30 705 802 53.0% 70.82%

Авиационно застраховане 6 068 961 6.7% 3 688 911 6.4% 64.52%

Морско застраховане 416 165 0.5% 154 661 0.3% 169.08%

Карго 575 508 0.6% 338 275 0.6% 70.13%

Имущество 6 439 233 7.1% 3 953 132 6.8% 62.89%

ГО на автомобилистите 18 197 897 20.1% 13 822 008 23.9% 31.66%

Отговорности 1 026 413 1.1% 878 095 1.5% 16.89%

Финансови рискове 1 289 235 1.4% 676 089 1.2% 90.69%

Помощ при пътуване 1 756 829 1.9% 1 363 431 2.4% 28.85%

Общо: 90 724 602 100.0% 57 888 797 100.0% 56.72%

Реализираният допълнителен премиен приход през 2007 г. в сравнение с 2006 г. е в размер на 
близо 33 млн. лв. Прегледът по видове бизнес показва, че най-голям е делът на застраховки Каско 
на МПС, Гражданска отговорност на автомобилистите (ГО), Имуществено и Авиационно застра-
ховане. На тази база има известна промяна в разпределението на портфейла на компанията. 
Най-значително нараства делът на застраховка Каско на МПС за сметка на ГО на автомобили-
стите и Злополука. Останалите застраховки запазват своя относителен дял в портфейла на 
компанията.

9 Преглед на дейността

Премиен приход на ЗПАД “Армеец” по видове бизнес (2006-2007) 

2007       2006
Отговорности

2%

Злополуки
6%Авиационно 

застраховане
 6%

Имущество
7%

Каско
53%

Карго
 1%

Финансови 
рискове 1%

ГО на автомоби- 
листите 24%

Отговорности
1%

Злополуки
5%

Авиационно 
застраховане 7%

Имущество
7%

Каско
58%

Карго
 1%

Финансови 
рискове 1%

ГО на автомоби- 
листите 20%
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През 2007 година ЗПАД „Армеец” се утвърди като безспорен лидер на пазара на авиационното 
застраховане с пазарен дял от близо 35% и премиен приход в размер на 6,1 млн.лв. Компанията за-
твърди своите водещи пазарни позиции при застраховки Каско на МПС, ГО на автомобилистите, 
Злополука (включително Помощ при пътуване) и Отговорности. Реализираният премиен приход по 
Каско на МПС е в размер на 52,5 млн.лв и осигурява близо 10% пазарен дял на ЗПАД „Армеец”. Ком-
панията е на трета позиция на пазара на застраховки Злополука и Помощ при пътуване с пазарен 
дял от 14%.

Реализираният премиен приход от имуществено застраховане през 2007 г. е в размер на 6,4 млн. 
лв, спрямо 3,9 млн.лв. за 2006 г. или ръст от 63% при ръст на пазара от 6%.

9 Преглед на дейността

                  2007                   2006

изплатени 
обезщетения

лева

дял
%

изплатени 
обезщетения

лева

дял 
%

Злополука 264 493 0.9% 296 095 1.7%

Каско 20 476 139 73.1% 12 721 183 74.9%

Авиационно застраховане 176 030 0.6% 163 246 1.0%

Морско застраховане 66 719 0.2% - -

Карго 365 769 1.3% 1 730 0.0%

Имущество 727 603 2.6% 1 168 641 6.9%

ГО на автомобилистите 5 709 852 20.4% 2 388 263 14.1%

Отговорности 61 701 0.2% 23 603 0.1%

Финансови рискове 42 233 0.2% 104 443 0.6%

Помощ при пътуване 122 865 0.4% 126 536 0.7%

28 013 404 100.00% 16 993 740 100.0%

Изплатени обезщетения от ЗПАД “Армеец” по видове бизнес (2006-2007)
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Резултатите при застраховки Финансови рискове се отчитат като добри, независимо от рес-
триктивната политика на компанията по отношение на този вид бизнес. Премийният приход за 
2007 г. възлиза на 1,3 млн. лв. при 676 хил.лв. през 2006 г.

Премийният приход от застраховки Отговорности реализира ръст от 17% при липса на ръст 
на пазара, като премийният приход за 2007 г. надвишава 1 млн.лв., при приход от 880 хил. лв. 
за 2006 г. Значителен ръст е постигнат и при застраховка  Карго, както и при Морско  
застраховане. 

Продуктово развитие 

В изпълнение на приетата от дружеството стратегия за разработване и внедряване на актуал-
ни застрахователни покрития през 2007 г. ЗПАД „Армеец” предложи няколко нови продукта.

Автомобилно застраховане

От началото на 2007 г. се прилагат европейски практики при автомобилните застраховки чрез 
безплатното разширяване на покритието по застраховка Каско на МПС за корпоративни клиен-

9 Преглед на дейността

Пазарен  дял на ЗПАД “Армеец” по основните видове бизнес към 31 декември 2007 г.

  Пазарен дял на ЗПАД”Армеец”           Пазарен дял на останалите 19 общозастрахователни компании

Имущество

Финансови рискове

Каско Авиационно застраховане

ГО на автомобилистите

Помощ при пътуване

Злополука

Карго

Отговорности
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ти. Предложеното на пазара покритие Автокаско PLUS осигурява за клиентите на компанията 
продължаване на пътуването или при невъзможност на автомобила да продължи пътуването – 
възможност за обратно пътуване, пренощуване или автомобил под наем и оказване на помощ при 
специални спешни случаи.

От средата на 2007 г. ЗПАД “Армеец” предлага новата за застрахователния пазар застраховка 
Каско удължена гаранция. Познатото за европейския пазар застрахователно покритие е разрабо-
тено в сътрудничество с водеща международна компания и осигурява застрахователна защита 
за механични и електрически аварии на леки и товарни автомобили до 3,5 т.

През годината са внедрени и няколко нови системи, осигуряващи преференции за клиентите на 
компанията: Бонус – Лоялен клиент и Преференциален клиент.

Застраховки на отговорности

През 2007 г. компанията предложи и два нови продукта, осигуряващи покритие на професионална 
отговорност :

  Професионална отговорност - дейности по сертифициране, лицензиране и контрол; 

  Професионална отговорност на инвестиционни посредници.

Злополука 

През годината на пазара се предлагат продуктите:

  Загуба на летателна правоспособност на професионален пилот;

  Злополука на местата във въздухоплавателни средства; 

  Спасителни разноски.

Бъдещо развитие

В конкурентната пазарна среда философията на дружеството се базира на осъзнатата необхо-
димост от иновативност, търсене и предлагане на най-добрите решения, както и бързо и навре-
менно адаптиране към променящите се изисквания на клиентите.

Посредством своите продукти и услуги дружеството осигурява качество и висок професионали-
зъм. Стратегията на мениджмънта е да се предлага най-доброто за клиентите и партньорите 
и по този начин компанията да се наложи като водещ застраховател на българския пазар.

Компанията предвижда и множество проекти, с които да доизгради своята Програма за корпора-
тивна социална отговорност, насочена към служителите и обществото като цяло.

9 Преглед на дейността
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Баланс
2007

’000 лв
2006

’000 лв

Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване 1 723 1 443

Инвестиционни имоти 11 582 11 572

Нематериални активи 535 278

Инвестиции в асоциирани предприятия 300 300

Инвестиции в дъщерни дружества 50 50

Активи по отсрочени данъци 47 26

14 237 13 669

Текущи активи

Вземания по застрахователни и презастрахователни договори 21 989 13 551

Краткосрочни финансови активи 54 821 43 293

Вземания от свързани лица 3 130 415

Други текущи активи 3 541 4 474

Пари и парични еквиваленти 20 268 5 474

103 749 67 207

Общо активи 117 986 80 876

Отчет на финансовите 
резултати10

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  
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Баланс
2007

’000 лв
2006

’000 лв

Капитал

Акционерен капитал 15 019 15 019

Други резерви 18 459 962

Неразпределена печалба 14 910 17 497

Общо капитал 48 388 33 478

Застрахователни резерви 58 460 37 787

Пасиви

Нетекущи пасиви

Пасиви по отсрочени данъци 14    68

Финансов лизинг 128 113

Задължения към персонала 91 -

233    181

Текущи пасиви

Задължения по застрахователни договори 4 533    2 376 

Задължения по презастрахователни договори и други застрахователни задължения 3 312    659 

Данъчни задължения 1 116    2 965 

Задължения към персонала и осигурителни институции 628 756 

Задължения към свързани лица 1 176 1 355 

Други текущи пасиви 140 1 319 

10 905 9 430

Общо пасиви 11 138     9 611 

Общо капитал, застрахователни резерви и пасиви 117 986     80 876 

10 Отчет на финансовите резултати

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  



Годишен отчет 2007 // 23

Отчет за доходите                 
2007

’000 лв
2006

’000 лв

Приходи от застраховане 134 286 83 733    

Разходи по застраховане (114 083) (68 709)

Приходи от презастраховане 7 171    3 954    

Разходи по презастраховане (11 816) (8 282)

Технически резултат 15 558    10 696    

Други приходи 97    70    

Административни разходи (11 993) (9 556)

Разходи за персонала (6 426) (4 560)

Разходи за обезценка на финансови активи (340) (855)

Печалба от увеличение на справедливата стойност на инвестиционните имоти - 8 846    

Печалба от операции с финансови инструменти 18 454    15  404    

Разходи за лихви, нетно (2) (8)

Други финансови разходи, нетно (225) (92)

Печалба за годината преди данъци 15 123    19 945    

Разходи за данъци, нетно (213) (2 448)

Печалба за годината 14 910 17 497

2007 2006

Доход на акция 99.28 лв 142.79 лв

10 Отчет на финансовите резултати

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  
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Отчет за паричните потоци 
2007

’000 лв
2006

’000 лв

Парични потоци от застрахователна дейност

Получени застрахователни премии 80 064    52 931    

Изплатени застрахователни обезщетения (28 013) (15 510)

Плащания за данъци (298) (325)

Други постъпления от застрахователна дейност 73 54 

Други плащания за застрахователна дейност (25 893) (31 908)

Нетен паричен поток от оперативна дейност     25 933    5 242    

Инвестиционна дейност

Получени лихви 795    33    

Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване (716) (718)

Придобиване на нематериални активи (391) (116)

Придобиване на финансови активи (10 289) (1 213)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (10 601) (2 014)

Финансова дейност

Плащания на лихви (79) (40)

Други плащания за финансова дейност (410) (386)

Нетен паричен поток от финансова дейност (489) (426)

Загуба от валутна преоценка на парични средства, нетно (49) (17)

Нетно увеличение на парични средства 14 794    2 785    

Парични средства в началото на периода 5 474    2 689    

Парични средства и еквиваленти в края на периода 20 268    5 474    

10 Отчет на финансовите резултати

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  
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Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в ’000 лв
Акционерен

капитал
Други 

резерви

Неразпре-
делена 

печалба

Общо 
капитал

Салдо към 1 януари 2006 г. 8 591 685 6 705 15 981

Увеличение на капитала 6 428 - (6 428) -

Разпределение на печалбата - 277 (277) -

Печалба за годината до 31 декември 2006 г. - - 17 497 17 497
     

Салдо към 31 декември 2006 г. 15 019 962 17 497 33 478

Разпределение на печалбата - 17 497 (17 497) -

Печалба за годината до 31 декември 2007 г. - - 14 910 14 910

Салдо към 31 декември 2007 г. 15 019    18 459     14 910     48 388    

10 Отчет на финансовите резултати

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  
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Застрахователни резерви

Всички суми са в ’000 лв
Пренос 

премиен 
резерв

Резерв за 
предстоящи 

плащания

Запасен 
фонд

Общо 
резерви

Салдо към 1 януари 2006 г. 12 952 9 759 58 22 769

Изменения на брутните застрахователни резерви 6 525 8 272 68 14 865

Изменение в частта на презастрахователя (344) 497 - 153 
     

Салдо към 31 декември 2006 г. 19 133 18 528 126 37 787

Изменения на брутните застрахователни резерви  13 980 8 684 75  22 739 

Изменение в частта на презастрахователя (1 701) (365) - (2 066)
     

Салдо към 31 декември 2007 г. 31 412    26 847      201    58 460    

10 Отчет на финансовите резултати

Изготвил:   
                             Юлия Станева

Дата: 01 март 2008г. 

Изп. директор:  

                                Румен Георгиев

Заверил:  
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Доклад на 
независимия одитор11

Доклад върху финансовия отчет
До Акционерите на 
ЗПАД Армеец 
Гр. София

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ЗПАД Армеец, включващ баланс към 31 
декември 2007 г., отчет за доходите, отчет за паричните потоци, отчет за промените в собст-
вения капитал и изменение на застрахователните резерви за годината, завършваща на тази 
дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите  
пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съот-
ветствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от ЕС и националното 
законодателство се носи от ръководството. Тази отговорност включва:

   разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвя-
нето и достоверното представяне на финансови  отчети, които да не съдържат съществени 
неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на 
грешка;

  подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и

   изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обсто-
ятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, 
основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с про-
фесионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат 
спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да 
се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени 
неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства от-
носно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури 
зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточ-
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ности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на 
измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание 
системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне иа фи-
нансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са 
подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността 
на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на 
уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните сче-
товодни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във 
финансовия отчет.

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

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние 
на ЗПАД Армеец към 31 декември 2007 г., както и за финансовите резултати от дейността и за 
паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стан-
дарти за финансови отчети, приети от ЕС и националното законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания - Годишен доклад за  
дейността

Ние прегледахме приложения Годишен доклад за дейността на ЗПАД Армеец, който не е част от 
финансовия отчет. Историческата финансова информация, представена в Годишния доклад за 
дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си аспекти на финан-
совата информация, която се съдържа във финансовия отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в 
съответствие с Международните стандарта за финансови отчети, приети от ЕС и национално-
то законодателство. Отговорността за изготвянето на Годишния доклад за дейността се носи 
от ръководството.

 

11 Доклад на независимия одитор

24 март 2008 г.

Регистриран одитор

Мариана Михайлова

Специализирано
одиторско предприятие

Грант Торнтон ООД

Регистриран одитор

Марий Апостолов
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Дистрибуция и 
клонова мрежа12

Към 31 декември 2007 г. компанията присъства в 52 града чрез 42 агенции и 31 редставителства. 
В офисите на компанията и чрез застрахователните посредници, работещи за дружеството, 
могат да бъдат сключени полици за всички общозастрахователни продукти. 

Офиси

Балчик, ул. „Приморска” № 8; тел.: 0579/7-25-30

Банско, ул. ”Цар Симеон” № 56; тел.: 0749/8-85-73

Благоевград, ул. “Братя Китанови” № 7; тел.: 073/88-01-37

Бургас, ул. ”Александровска” № 1; тел.: 056/84-28-29; факс 056/84-31-14

Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 42; тел.: 062/60-02-38

Варна, ул. ”Цар Симеон I” № 31; тел.: 052/63-07-75, 60-24-60

Варна, ул. ”Капитан Петко войвода” № 13; тел.: 052/60-37-26

Варна, бул. ”Приморски” №27; тел.: 052/65-40-00; факс 65-46-00
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12 Дистрибуция и клонова мрежа

Видин, ул. ”Връшка чука” № 4; тел.: 094/60-04-34

Враца, ул. ”Кръстю Българията” № 7; тел.: 092/66-04-96

Габрово, ул. ”Брянска” №54, тел.: 066/80-48-97

Гоце Делчев, ул. ”Раковски” №10; тел.: 0751/6-09-64

Добрич, ул. ”Екзарх Йосиф” №7; тел.: 058/60-25-64, 60-22-10

Дупница, ул. “Хр.Ботев” №21А; тел.: 0701/5-11-51 

Кърджали, ул. ”Републиканска” № 47; тел.: 0361/6-58-17

Ловеч, бул. ”България” № 5 ет.1; тел.: 068/60-17-91

Монтана, ул. ”Васил Левски” №13; тел.: 096/30-43-05; факс 30-43-06

Пазарджик, ул. ”К. Величков” №3; тел.: 034/44-04-74, 034/44-36-73

Перник, ул. ”Юрий Гагарин” бл. 7; тел.: 076/67-20-90

Плевен, ул. ”Данаил Попов” № 7; тел.: 064/83-05-31

Пловдив, ул. ”Менделеев” №2А; тел.: 032/62-24-02, 63-30-61; факс 62-31-68

Пловдив, ул. ”Цариброд” №2 /Джумаята/; тел.: 032/63-85-65; факс 63-03-94

Пловдив, ул. ”Георги Комитата” №15, тел.: 032/99-00-09

Пловдив - ликвидация, ул. ”Менделеев” №2А; тел.: 032/63-30-61; факс 62-31-68

Разград, ул. ”Стефан Караджа” № 7; тел.: 084/66-06-38

Русе, пл.”Св.Троица” № 10, тел.: 082/83-43-77; факс: 082/83-46-40

Самоков, ул. ”Житна чаршия” №1; тел.:0722/6-61-94

Сандански, ул. ”Македония” №55; тел.: 0746/3-28-08, 0746/3-31-30

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” 81; тел.: 0631/4-00-70

Силистра, ул. ”Раковска” № 3; тел.: 086/82-16-75

Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 11; тел.: 044/66-29-62

Смолян, ул. ”Димитър Благоев” №1; тел.: 0301/6-39-37

София, ул. ”Ген.Гурко” № 21 - център; тел.: 02/981-11-12, 981-55-54

София, ул. “Хр.Смирненски” №78; кв. ”Лозенец”; тел.: 02/868-61-33; факс: 868-40-95

София, ул. ”Ж.Кюри” №20; тел.: 02/8190856

София, ул. ”Ж. Кюри” № 17, бл.156-2, кв.”Изток”; тел.: 02/870-30-38, 870-30-88

София, кв. ”Лозенец” ул. ”Кр.Сарафов” № 30, ет.1; тел.: 02/866-25-96; факс: 866-24-96

София, Аерогара София; тел.: 0888/16-61-69

София, бул. ”Гоце Делчев” №31, бл.76; тел.: 02/859-83-41
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София, ул. „Райко Алексиев” 46А, кв. “Изток”; тел.: 02/870-13-40, 870-13-41; факс: 870-12-54

София, ул. ”Хаджи Димитър” № 9-11; тел.: 02/986-77-84, 986-77-85

София, кв. ”Възраждане”,ул. ”Отец Паисий” № 22; тел.: 02/981-96-60

София, бул. ”Шипченски проход” бл.40, вх.А, ет.1; тел.: 02/979-70-11, 971-99-17

София, жк ”Разсадника” бул. “А.Стамболийски”, бл.65; тел.: 02/929-21-95

София, жк ”Младост”1 бул. ”А.Сахаров” № 47; тел.: 02/974-43-36

София, ул. ”Николай Хайтов” №2, вх. А ет. 6 ап. 10; тел.: 02/872-77-01; факс 872-77-02

София, ул. ”Обиколна” кв.”Овча купел 2”; тел.: 02/957-30-16, 02/956-22-75

Стара Загора, ул. ”Методи Кусев” № 7; тел.: 042/62-33-03, 62-03-33

Търговище, ул. ”В.Левски” № 2; тел.: 0601/6-16-06, 

Хасково, ул. ”Булаир”2; тел.: 038/62-25-84; 66-54-51

Шумен, ул. ”Цар Освободител” № 6; тел.: 054/83-08-49

Ямбол, ул. ”Страхил войвода” №44 ет.1 офис1; тел.: 046/66-58-58

***

Към 31 декември 2007 г. в компанията работят 364 служители.
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Премийният приход на служител е увеличен 
с  50% за последните 5 години, като от 123 
811 лева за 2003 г. е достигнал  
250 000 лв. за 2007 година.  

Дистрибуцията на застрахователните 
продукти се осъществява и от над  4000 
агенти и 190  брокери на територията на 
цялата страна. 

123,811 лв

144,974 лв

175,473 лв 181,470 лв

249,215 лв

2003 2004 2005 2006 2007

Брутен премиен приход на служител (2003-2007)
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