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ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания и част от най-големия български холдинг „Химимпорт”. 

Създадена преди 18 години, днес компанията е утвърдена марка на българския застрахователен пазар.

2013 г. е единадесетата поредна година, през която „Армеец” бележи ръст в премийния приход. Със 

събраните 177 412 хил. лв. дружеството бележи 4% ръст спрямо предходната година и с пазарен дял от 

12,5% заема второ място на общозастрахователния пазар. 

ЗАД „Армеец” е безспорен лидер в автомобилното застраховане и заема водещо място в туристическото, 

имущественото и морско застраховане. 

За компанията работят повече от 630 служители в над 60 собствени офиса. Продуктите на „Армеец” се 

предлагат от 350 застрахователни брокери и 950 агенти на територията на цялата страна. 

Дружеството притежава дългосрочен кредитен рейтинг iBBB с положителни перспективи от 

Българската агенция за кредитен рейтинг и поддържа стабилна презастрахователна програма с водещи 

световни презастрахователи.

С добрите си резултати, иновационните застрахователни продукти и амбициозния си екип „Армеец” е 

сред водещите компании в българското застраховане и защитава името си на сериозен и надежден 

застраховател на българския пазар. 

ЗАД „АРМЕЕЦ“ – ВИНАГИ С ВАС! ЗАД „АРМЕЕЦ” В ЦИфРИ
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Цветанка Крумова

Уважаеми акционери,

Благодарим Ви, че и през 2013 г. запазихте интереса и подкрепата си към дейността на Армеец. Благодарни 

сме на клиентите и партньорите, чието доверие е жизнено важно за развитието на дружеството.  

Днес ЗАД „Армеец” има своя формула за успех, която е основана на устойчивост, стратегия, иновации, 

технологии, инвестиции, изпълнение, бързина, култура, страст и принадлежност. Всички тези елементи са 

динамични и благодарение на точния баланс между тях ние постигаме ръст в приходите за единадесета 

поредна година.

Ръст на приходите в дългосрочен план

През последните 18 години ЗАД „Армеец“ непрекъснато увеличава приходите си – записвайки през 2013 г. 

ръст от 4% спрямо 2012 г. С премиен приход 177 412 хил. лв. заема второ място на общозастрахователния 

пазар с дял от 12,5%.

Отличните резултати през годината се дължат на постигнатия ръст в премийния приход по основни 

видове бизнес, като най-значителен принос имат автомобилните застраховки. С конкурентни условия, 

високото качество на услугите и иновативни методи на продажба ЗАД „Армеец“ е неизменен лидер 

по продажби на застраховката „Каско на МПС“ от май 2011 г. С оглед натрупания опит през годините, 

реализираните инвестиции в развитието на софтуерни продукти и подбора на най-добрите специалисти, 

перспективите за следващите години остават оптимистични.

Утвърждаване на имиджа

Една от най-важните задачи в управлението на компанията е удовлетвореността на клиентите и 

постигането на стабилност за инвестициите на акционерите. В ежедневната си работа се стремим да 

поддържаме отличния имидж и високата стойност на марката „Армеец”. През 2013 г. няколко престижни 

награди добавиха „блясък“ към постиженията на дружеството. За трета поредна година ЗАД „Армеец” 

намери място в класацията на информационната агенция SeeNews – топ 100 на застрахователите в 

югоизточна Европа, заемайки 20-та позиция и класирайки се първи сред представените български компании.

За трета поредна година клиентите и партньорите оцениха продуктите на ЗАД „Армеец“ – в конкурс, 

организиран от „Българската асоциация на застрахователните брокери“ и „Асоциацията на застрахованите 

и пострадали при катастрофи“, дружеството получи приз за „Застраховател на годината“ с най-добри 

продукти в автомобилното застраховане.

През  2013 г. Армеец стана първият застраховател, номиниран в категорията „Любима българска марка” 

в ежегодната класация „Моите любими марки“. Дружеството достигна до финалния кръг и в своята 

традиционна категория – „Застрахователни компании”. 

Екип от професионалисти

ЗАД „Армеец“ е дружество, в което всеки служител поддържа високо ниво на професионализъм и 

отговорност и работи за удовлетвореността на клиентите. Стремежът на всеки от нас за напредък и 

израстване в личен и професионален план увеличава перспективите пред  цялата компания. Показателни 

са цифрите от анализа на структурата на персонала – над 60% от служителите са с висше образование, 

над половината от всички – на възраст до 40 години, сериозен е броят на наетите повече от 5 години 

в дружеството. Поколения служители ангажирано и с много страст привеждат в действие мотото на 

Армеец – „Винаги с Вас!”, превръщайки марката в любима и разпознаваема. 

Управлението на Армеец днес не е просто огромна задача, а мисия, която сме приели с уважение и 

отдаденост. фактът, че хиляди хора всеки ден използват продуктите и услугите на дружеството, е 

повод за гордост и вдъхновение, но и едновременно с това отговорност. Ето защо ние – ръководството 

и служителите на Армеец в цялата страна – ще продължим да приемаме предизвикателствата на пазара 

и ще се стремим да постигаме най-високите стандарти във всичко, което правим.
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БъЛГАРИя ПРЕЗ 2013 г.

Икономически преглед

През 2013 г. икономиката на еврозоната остана в рецесия, но показателите за икономическата 

активност постепенно се подобряваха. БВП в реално изражение отбеляза спад от 0.4% при понижение 

с 0.7% за 2012 г. Определящо значение за забавяне в темпа на спад на БВП в реално изражение общо за 

еврозоната имаха Италия, Гърция и Испания, където темпът на понижение бе по-нисък спрямо 2012 г., 

докато икономическата активност във франция отбеляза слабо ускорение на растежа на БВП в реално 

изражение до 0.2% (0% през 2012 г.). В Германия икономическият растеж се забави до 0.4% през 2013 г. 

(0.7% през 2012 г.). финансовата криза в Кипър предизвика нестабилност на пазарите. Продължителният 

период от изборите в Италия също имаше негативен ефект върху пазарните очаквания. Приета бе 

финансова програма със съответни мерки за разрешаване на кризата в Кипър, в Италия бе сформирано 

правителство, беше удължен срокът на заемите за Португалия и Ирландия – събития, които понижиха 

напрежението на финансовите пазари. Положително влияние оказаха и действията по подготовка на 

нормативната рамка за въвеждане на Единен надзорен механизъм за банките в еврозоната.

Постепенното подобряване на външната конюнктура, особено през втората половина на 2013 г., 

допринесе за засилване на икономическата активност в България. темпът на растеж на БВП в реално 

изражение се ускори до 0.9% (0.6% през 2012 г.) и възлезе на 39 940 млн. евро по текущи цени.

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

се увеличи с 1.1%. 

Износът на стоки и услуги в реално изражение нарасна с 8.9%, докато вносът имаше по-нисък темп 

от този на износа (5.7%) поради слабо вътрешно търсене. В условията на запазваща се несигурност и 

неблагоприятна ситуация на пазара на труда потреблението на домакинствата спадна с 2.3%, а нормата 

на спестяване се повиши в сравнение с предходната година.

В резултат от по-високия растеж на износа на стоки и услуги и от по-слабото нарастване на вноса, 

търговският дефицит се сви до 2 353.3 млн. евро за 2013 г. (при дефицит от 3 460.3 млн. евро през 2012 г.). 

Излишъкът при общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс бе в размер на 

1 217.7 млн. евро (3.0% от БВП) спрямо 207.1 млн. евро през 2012 г. (0.5% от БВП).

През 2013 г. инвестициите в основен капитал намаляха с 0.3% в реално изражение и с 3.2% в номинално 

изражение. През 2013 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции в страната възлезе на 1 092.4 млн. 

евро (2.7% от БВП) при 1 070.3 млн. евро (2.7% от БВП) през 2012 г.

През 2013 г. ситуацията на пазара на труда общо за икономиката остана неблагоприятна. Броят на 

заетите се задържа на ниво близо до наблюдаваното през 2012 г., като се понижи с 0.4% след отбелязания 

спад с 2.5% през 2012 г. Равнището на безработица слабо се повиши, като от 12.3% средно за 2012 г. , 

достигна 12.9%. Дълготрайно безработните (за повече от година) продължиха да се увеличават и средно 

за годината делът им се повиши до 57.4% от всички безработни. Производителността на труда нарасна 

с 1.3% (3.2% през 2012 г.). Растежът на компенсацията на наетите общо за икономиката възлезе на 5.3% 

(5.8% за 2012 г.), като в реално изражение се ускори до 5% (3.3% през 2012 г.).

През 2013 г. инфлацията се понижи при средногодишно равнище от 0.4% (2.4% през 2012 г.). Динамиката на 

общата инфлация през годината отразяваше едновременното влияние на вътрешни и външни фактори, 

главно в резултат от двете последователни намаления на регулираната цена на електроенергията за 

бита през март и август с общо 11.1%. Индексът на потребителските цени се сви с 0,9% на годишна база 

(при 2.8% инфлация в края на 2012 г.).

Размерът на брутния външен дълг се понижи с 441.3 млн. евро и към декември възлезе на 37.3 млрд. евро 

(93.5% от БВП). 
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Застрахователен пазар 

През 2013 г. икономиката на еврозоната остана в рецесия, а БВП в реално изражение отбеляза спад от 

0.4% при понижение с 0.7% за 2012 г. Постепенното подобряване на външната конюнктура, особено през 

втората половина на 2013 г., допринесе за засилване на икономическата активност в България. темпът 

на растеж на БВП в реално изражение се ускори до 0.9% (0.6% през 2012 г.). Брутната добавена стойност 

в икономиката ускори растежа си и в реално изражение общо за годината се увеличи с 1.1%. 

Към края на 2013 г. дванадесет здравноосигурителни дружества получиха лиценз за извършване на дейност 

по общо застраховане, в резултат на въведените през август 2012 г. законодателни промени. Лицензиран 

бе и един презастраховател. Данните на КфН показват, че застрахователно посредничество към края на 

2013 г. извършват 376 брокери и 28 989 агенти.

В края на 2013 г. българският застрахователен пазар е доминиран от общото застраховане, чийто дял 

възлиза на 82.7%. 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2013 г. възлезе 

на 1 426 млн. лв., което означава ръст от 6.5% на сто на годишна база. В края на 2013 г. реализираният 

премиен приход от общозастрахователните дружества, без записаните премии на прелицензираните 

здравноосигурителни дружества, възлезе на 1 395 млн. лв., с което се отчита ръст от 4.2% спрямо края на 

2012 г., където записаният премиен приход по общо застраховане възлизаше на 1 339 млн. лв. и отчиташе 

спад от 1.9% на сто на годишна база.

ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ОБщОЗАСтРАХОВАтЕЛНИя ПАЗАР 2009-2013 г. (хил. лв.)

През 2013 г. показателят „застрахователно проникване” в общото застраховане се изчислява на 1.8% при 

1.7% за 2012 г., а застрахователната плътност възлиза на 196.8 лв. на човек от населението при стойност 

от 183.8 лв., изчислена за 2012 г.

През 2013 г. в структурата на портфейла на дружествата, които извършват дейност по общо 

застраховане, основен дял от 69.6% заемат автомобилните застраховки. „Гражданска отговорност на 

автомобилистите” с дял от 40.7%, а застраховка „Каско на МПС” – 28.9%. 

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

ръст от 10.8% на годишна база и възлиза на 579 млн. лв. Независимо от отчетения ръст се наблюдава спад 

в размера на средната премия по едногодишните договори по този вид застраховка, от 220 лв. за 2012 г. 

на 212.89 лв. за 2013 г. този спад се дължи на факта, че към края на 2013 г. се отчита увеличение на броя на 

моторните превозни средства, за които има сключен застрахователен договор. Влияние оказва и фактът, 

че информацията е базирана на представените справки и отчети от застрахователите със седалище в 

Република България и не отчита информацията за дейността в страната на застрахователите от други 

държави-членки.

За периода януари-декември 2013 г. реализираният премиен приход по застраховка „Каско на МПС” възлиза 

на 411 млн. лв. и отчита спад от -1.9% на годишна база. Следвайки негативната тенденция от предходните 

години, свързан преди всичко с малкия брой продадени нови автомобили. По данни на Eвропейската 

асоциация на производителите на автомобили продажбите през 2013 г. в Европейския съюз са най-ниските 

от 1995 г., бележейки спад от 1,7% спрямо 2012 г. 

В края на 2013 г. имуществените застраховки у нас заемат дял от 18.4%. Реализираният премиен приход 

възлиза на 263 млн. лв., като се отчита ръст от 1% на годишна база, при ръст от 0.5%, отчетен през 

предходната година. 

Премийният приход по застраховка „Злополука” нараства от 344 хил. лв., към края на 2012 г., на 36.5 млн. лв. 

в края на 2013 г. 

В края на 2013 г. финансовите застраховки („Кредити”, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“) заемат дял 

от 1% в общия премиен приход в сектора. Записаният премиен приход по тези застраховки възлиза на 14.6 

млн. лв., с което се отчита спад от -2.4% на годишна база при спад от -19.6% през 2012 г.

През 2013 г. нямаше големи природни бедствия и пожари. Наблюдаваше се увеличение на броя на 

щетите по основните застраховки, както и множество кражби, които акумулираха значителни щети 

за застрахователите. Със завишена щетимост са застраховките „Каско”, „Зелена карта” и „Помощ при 

пътуване”. По повечето застраховки рискът се развиваше в рамките на очакваното. Възникналите 

претенции по общо застраховане са в размер на 618 млн. лв., като се отчита увеличение от 2.7% на 

годишна база. Размерът на изплатените също нараства с 6.2% и възлиза на 728 млн. лв. В структурата 

на изплатените обезщетения по видове застраховки най-голям относителен дял от 82.6% заемат 

автомобилните („Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Каско на МПС”), следвани от 

имуществените застраховки, заемащи дял от 8.3%.
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В края на отчетния период сумата на активите на общозастрахователните дружества възлиза на  

2 094 млн. лв, нараствайки с 5.8% на годишна база спрямо края на 2012 г. Стойността на инвестициите на 

дружествата, извършващи дейност по общо застраховане отчита увеличение от 5.8% на годишна база 

и в края на 2013 г. възлиза на 1 303 млн. лв. Границата на платежоспособност на дружествата по общо 

застраховане в края на 2013 г. възлиза на 222 млн. лв., а гаранционният им капитал - 183 млн. лв. Покритието 

на границата на платежоспособност нараства от 214% в края на 2012 г. на 229% в края на 2013 г.

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

нематериалните активи, за покритие на границата си на платежоспособност. В края на 2013 г. размерът 

на брутните технически резерви, заделени от общозастрахователните дружества, нараства с 0.7% и 

достига 1 555 млн. лв., а нетните технически резерви нарастват до 1 230 млн. лв.

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

и нетните техническите резерви в сектора по общо застраховане. В сравнение с края на 2012 г., 

техническият резултат на дружествата по общо застраховане нараства с 45.7 млн. лв. на годишна база 

и в края на 2013 г. възлиза на 83.4 млн. лв. Отчетеният през 2013 г. по-висок технически резултат оказва 

влияние върху нетния финансов резултат, който в края на 2013 г. е в размер на 68 млн. лв. 

каско на мпс - 28.84%

авиационно - 1.25%

морско - 0.71%

други - 0.25%

финансови рискове - 1.03%

имущество - 18.44%

гражданска отговорност - 40.71%

помощ при пътуване - 0.93%

злополука - 4.35%

Отговорности - 2,38%

карго - 1.11%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕМИйНИя ПРИХОД НА ПАЗАРА ПО ВИДОВЕ БИЗНЕС ЗА 2013 г.
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ЗА КОМПАНИятА

Кратка история 

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

Министерството на отбраната.

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

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

застраховане.

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

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

акционерно участие.

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

кредитен рейтинг на ЗАД „Армеец”.

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

дейност на територията на ЕС.

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

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

спонсорство на „Арена Армеец София“.

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

от 12,8%.

Акционери

Към 31 декември 2013 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Основните акционери на 

дружеството са:

ДРУжЕСтво БРоЙ АКЦИИ  %

„цкб груп” еад 303 913 92.04

„нико комерс” еООд 7 146 2.16

„Химимпорт инвест” ад 6 920 2.10

„Химимпорт” ад 6 455 1.95

и други миноритарни акционери

Управление

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

съвет.

Надзорен съвет

Председател:  „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членове:  проф. Нансен Бехар

  „Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, 

Сава Стойнов и тихомир Атанасов

Управителен съвет

Председател:  Румен Георгиев

Членове:  Валентин Димов, Александър Керезов, Цветанка Крумова

Представляващи

Изпълнителни директори:  Румен Георгиев и Цветанка Крумова

Застрахователна дейност

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

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

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

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

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

Презастрахователна програма 

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

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

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

и на нейните подписвачески правила.

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

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

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

FrontierRe Limited; HannoverRe, Германия, PartnerRe, Lloyd’s of London и др.
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Членства и кредитен рейтинг

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

българските застрахователи, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Българска 

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

промишлена палата, Български национален застрахователен ядрен пул. 

През октомври 2013 г. Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на  

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

Персонал и клонова мрежа

ЗАД „Армеец” разполага с клонова мрежа от 54 агенции и над 60 представителства, които развиват 

дейност на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се 

осъществява и от над 350 брокери и 960 агенти.

Общата численост на служителите по трудов договор към 31.12.2013 г. е 631 души. Анализът на 

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

55.5%, а 43,1% са наети в дружеството повече от 5 години. 54.04% от служителите са от женски пол. По 

данни 66.6 % от списъчния брой на персонала са с висше образование.

През 2013 г. продължи оптимизирането на организационната структура на дружеството с цел увеличаване 

дела на директните продажби и ефективността на продажбите чрез посредници. Продължи работата 

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

тренинги, обучения и индивидуална работа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЗИЦИИ (2009-2013 г.)

СъОтНОшЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЛ (2009 – 2013 г.)
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ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ 

През 2013 г. ЗАД „Армеец” реализира премиен приход в размер на 177 412 хил. лв. и с ръст от 4% спрямо 

предходната година заема второ място на общозастрахователния пазар с дял от 12,5%. 

Премийният приход на компанията бележи ръст за единадесета поредна година. Дружеството отчита 

много добри резултати в автомобилното застраховане и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“. 

ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ОБщОЗАСтРАХОВАтЕЛНИтЕ КОМПАНИИ 2013 г.

ПАЗАРЕН ДяЛ НА ЗАД „АРМЕЕЦ” ПО ОСНОВНИтЕ ВИДОВЕ БИЗНЕС КъМ 31.12.2013 г.

Компания Премиен приход 

лев инс 182 063 399
армеец 177 411 991
булстрад 172 667 798
дзи 141 561 331
алианц 128 237 872
евро инс 118 922 938
бул инс 106 661 913
уника 76 930 317
виктория 68 805 935
дженерали 55 317 126
Озк - застраховане 52 580 792
енергия 49 651 149
Хди 25 754 325
интерамерикан 19 576 553
зад българия 6 593 971
ОзОф доверие 6 191 141
групама 5 945 420
баез 5 902 786
евроинс – зО 4 758 895
Обб - ей ай джи 4 549 885
зеад даллбогг: живот и здраве 3 436 242
токуда здр. застр. 2 305 286
зк медико – 21 2 246 882
фи Хелт застраховане 2 001 087
ОзОк – здр. застр. 1 647 163
здравноосиг. институт 736 286
зд съгласие 489 782
ззОк надежда 288 004
евр. здравноосигурителна каса 235 874
ОбщО 1 423 472 145

През 2013 г. ЗАД „Армеец” бе най-успешният автомобилен застраховател в страната. На фона на 

регистрирания спад по „Каско на МПС” при повечето български застрахователи, дружеството отчете 

ръст от 9,8% и с премиен приход от 93,8 млн. лв. отново зае първо място при доброволната автомобилна 

застраховка. 

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

ръст от 6,8% спрямо 2012 г. и е на четвърто място на пазара с премиен приход от 56,1 млн. лв. и пазарен 

дял от 9,7%. 

ЗАД „Армеец” е начело по премиен приход за 2013 г. и при застраховка „Помощ при пътуване” с приход от 

над 3 млн. лв. и пазарен дял от 23%.

По застраховка „Гаранции“ дружеството реализира ръст от 18% и заема първо място на пазара. По 

останалите видове бизнес ЗАД „Армеец“ затвърждава позициите си и бележи ръст по имуществените 

застраховки – 0,4%, „Карго и отговорност на превозвача“ – 6,7%, застраховки на плавателни съдове – 24,6%.
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помощ при пътуване

23%

77% 23%96% 4%

96% 4%

29%71%

3% 10%97% 90%
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Застрахователни резултати

Независимо от неблагоприятната международна конюнктура, повлияла негативно на икономическата 

активност в страната и в частност на застрахователния сектор, 2013 г. беше успешна за ЗАД „Армеец”. 

Положителната тенденция за растеж на премийния приход се запазва единадесета поредна година, което е 

показател за стабилното развитие на компанията.

През 2013 г. ЗАД „Армеец“ добавя над 6 млн. лв. към премийния си приход за 2012 г. и се нарежда на второ място 

в класацията на общозастрахователните дружества с реализирани премии в размер на 177 412 хил. лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРтфЕйЛА НА ЗАД „АРМЕЕЦ” КъМ 31.12.2013 г.

ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ЗАД „АРМЕЕЦ” ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 г. (хил. лв.)
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През изминалата година с най-голям дял в портфейла на ЗАД „Армеец” са автомобилните застраховки. 

Застраховка „Каско на МПС” има относителен дял от 53%, а „Гражданска отговорност на 

автомобилистите” – 32%. Имущественото и авиационното застраховане заемат съответно 7% и 3%, 

а застраховки „Злополука” и „Помощ при пътуване” имат общо 3,32% дял в портфейла на дружеството.

По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” добавя 8,4 млн. лв. към премийния приход от 2012 г. и отново 
е лидер с приходи от 93,8 млн. лв. и пазарен дял от 23% .
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При другата автомобилна застраховка - „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и 
използването на МПС”, ЗАД „Армеец” регистрира стабилен ръст от 6,8% спрямо 2012 г. и с премиен приход 
от над 56 млн. лв. се нарежда на четвърто място на пазара по тази застраховка. 

премиен приход по застраховка гО на автомобилистите 
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През годината имуществените застраховки 
са с дял от 6,7% от портфейла на компанията. 
Реализираният премиен приход от този вид 
бизнес възлиза на 11,8 млн. лв. и представлява 
ръст от 0,4% спрямо 2012 г. 

През 2013 г. ЗАД „Армеец” запазва стабилни 
позиции в морското застраховане. 
Компанията бележи ръст в премийния приход 
от 25% спрямо година по-рано. 

ЗАД „Армеец” се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход над  
3 млн. лв. и пазарен дял от 23%, а по застраховка „Злополука” реализираните премии са в размер на 2,8 млн. лв. 

През 2013 г. сумата на изплатените обезщетения от ЗАД „Армеец” се увеличава спрямо предходната 
година с 1,04%, като най-много са платените обезщетения по застраховка „Каско на МПС” – 67,3%, и 
„Гражданска отговорност на автомобилистите” – 22,4%. Броят на изплатените щети през годината е 
нараснал с по-малко от 1000 спрямо предходната година. Средната изплатена щета за 2013 г. възлиза на 
948 лв. в сравнение с 949 лв. през 2012 г. 

Въпреки че през изминалата година нямаше значими природни бедствия и други застрахователни 
събития, и през 2013 г. се запази тенденцията за повишена щетимост при застраховките „Имущество”. 
При повечето видове бизнес рискът се развиваше в рамките на очакваното. 
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ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ЗАД „АРМЕЕЦ” ПО ВИДОВЕ БИЗНЕС (2012-2013 г.)

ИЗПЛАтЕНИ ОБЕЗщЕтЕНИя От ЗАД „АРМЕЕЦ” ПО ВИДОВЕ БИЗНЕС (2012-2013 г.)

вИД ЗАСтРАховАНЕ
Към 31 декември 2013 г. Към 31 декември 2012 г.

хил. лв. дял  (%) хил. лв. дял  (%)

каско на мпс           93 815 52,88% 85 425 49,99%

гО на автомобилистите 56 132 31,64% 52 544 30,75%

имущество 11 796 6,65%          11 749 6,88%

авиационно застраховане 5 158 2,91% 7 895 4,62%

злополука 2 788 1,57%            3 714 2,20%

помощ при пътуване 3 098 1,75% 2 994 1,80%

финансови рискове 1 203 0,68% 2 809 1,64%

Отговорности 2 266 1,28% 2 710 1,59%

карго 515 0,29% 536 0,31%

морско застраховане 641 0,36% 514 0,30%

общо: 177 412 100.00% 170 891 100,00%

вИД ЗАСтРАховАНЕ
Към 31 декември 2013 г. Към 31 декември 2012 г.

лв. дял  (%) лв. дял  (%)

каско на мпс      54 286 153 67,3% 55 117 797   69,0%

гО на автомобилистите 18 102 046 22,4% 16 143 275   20,2%

имущество 4 601 713   5,7% 3 511 696   4,3%

авиационно застраховане 1 298 146 1,6% 1 147 877   1,5%

злополука 702 361 0,9% 1 114 544   1,4%

помощ при пътуване 959 162 1,2% 890 833   1,1%

финансови рискове 78 033   0,1% 165 591 0,2%

Отговорности 460 188   0,6% 1 664 161   2,1%

карго 135 256   0,2% 5 161   0,0%

морско застраховане 91 176    0,1% 125 536   0,2%

общо: 80 714 234    100.0% 79 886 471   100,00%
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основна финансова информация

Собствените средства на ЗАД  „Армеец”  към 31.12.2013 г. са 60 215  хил. лв., а границата  на 
платежоспособност  (съгл. чл. 20  на Наредбата за собствените средства и границата на 
платежоспособност на застрахователните и здравноосигурителните дружества) е 27 100 хил. лв. 
Собствените средства на дружеството покриват изискуемата по закон граница на платежоспособност. 
Гаранционният капитал на ЗАД „Армеец” е в размер на 9 033 хил. лв.

Активите на дружеството гарантират поетите задължения по застрахователни договори 
и заедно с презастрахователната програма осигуряват финансовата му стабилност.  
Към 31.12.2013 г. дългосрочните активи на ЗАД „Армеец” са 48 812 хил. лв. и представляват 16,83% от 
активите на дружеството.

Брутният размер на застрахователно-техническите резерви е обезпечен напълно с инвестиции 
във високоликвидни активи, съгласно изискванията на регулаторните органи. За избягване на риска 
от концентрация дружеството се стреми да спазва заложените ограничения за инвестиране на 
застрахователните резерви (в процентни съотношения, регламентирани в съответните нормативни 
актове).

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

ОСНОВНИ фИНАНСОВИ ПОКАЗАтЕЛИ

показатели за зад „армеец” 2009 г . 2010 г. 2011 г . 2012 г. 2013 г.

брутен премиен приход (хил. лв.) 148 239 155 269 161 733 170 891 177 412

пазарен дял (%) 10,18% 11,29% 11,87% 12,79% 12,46

годишен ръст на брутния премиен приход (%) 1.56% 4,74% 4,16% 5,66% 3,82%

годишен ръст на пазара по общо застраховане (%) -4,93% -5,63% -0,9% -1,9% 6,54%

печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 3 745 6 917 936 1 035 497

нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 2 975 6 718 899 205 443

сума на активите (хил. лв.) 156 133 175 799 222 033 257 062 239 263

нетни активи (собствен капитал) 35 158 41 131 41 415 58 524 60 658

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

премиен приход след презастраховане 132 425 139 343 142 812 155 562 162 710

технически резултат (хил. лв.) 1 430 614 577 - 8 759 -3 757

нетна щетимост (в %) 53% 49% 53% 59% 53%

Изминалата 2013 г. ЗАД „Армеец” приключи с печалба преди данъчното облагане в размер на 497 хил. 
лв. Крайният финансов резултат за 2013 г. след облагането с данъци е 443 хил. лв. Положителният 
финансов резултат се дължи на доброто развитие на риска по застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите” и постигнатата доходност от инвестиции.

обзор на дейността 

2013 г. беше година на предизвикателства и бурни обществени процеси, свързани с преосмисляне на 
политиката, както като цяло за икономиката, така и за застрахователния пазар. През годината пазарът 
за първи път отбеляза положителен ръст в събраните премии след няколко поредни години на спад. Във 
фокуса на вниманието на застрахователите останаха проблемите с ниския обхват при задължителната 
автомобилна застраховка, продължи промяната на тарифите с оглед приетите година по-рано 
нови лимити на обезщетение. През 2013 г. спадът при „Каско на МПС” стана особено осезаем поради 
остаряващия автопарк и силно свитите продажби на нови автомобили. 

Въпреки че през 2013 г. икономиката следваше бурните обществени процеси в страната, в края 
й застрахователният сектор за първи път от няколко години отбеляза ръст. За ЗАД „Армеец” тя се 
оказа поредната успешна година, през която позициите бяха затвърдени. С премиен приход в размер 
на 177 412 хил. лв. и с пазарен дял от 12,46% дружеството остана на второ място в класацията на 
общозастрахователните компании в България.

Най-значителен принос за този резултат имат автомобилните застраховки. ЗАД „Армеец” запази 
позициите си на водещ автомобилен застраховател с добрите конкурентни условия, качеството на 
услугите и правилна комуникация за спечелване доверието на клиентите. Бяха оптимизирани тарифите 
с оглед повишаване качеството на портфейла. 

Новите технологични решения са важен фактор за постигане на по-високо качество и ефективност 
от дейността на компанията. През 2013 г. продължи започналата през предходната година успешна 
интеграция с брокерските системи и бе въведено уеб приложение за продажба на полици „Каско на МПС”. 
Признание за отличната непрекъсната работа на дружеството беше наградата за „Застраховател с  
най-добри  продукти в автомобилното застраховане 2013 г.”. Призът „Застраховател на годината“ 
се връчва за трета поредна година от Българската асоциация на застрахователните брокери в 
партньорство с Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. От самото учредяване на 
конкурса ЗАД „Армеец“ неизменно е сред отличените застрахователи.

След регистрираният през 2012 г. ръст в имуществените полици и с оглед продължилите дискусии по 
отношение създаването на катастрофичен пул ЗАД „Армеец” предприе оптимизиране на общите условия 
и тарифите на някои от имуществените застраховки – „Защитен дом“ и „Защитена фамилия“. Започна 
работа по няколко проекта, свързани с въвеждане на иновативни методи в областта на имущественото 
застраховане, които се очаква да бъдат завършени през 2014 г.

През годината компанията разработи един нов застрахователен продукт – застраховка „финансова 
стабилност на работодателя”. 

През 2013 г. ЗАД „Армеец” попадна в класацията SEE Top 100 за трета поредна година. Благодарение 
на добрите си резултати компанията зае двадесето място сред топ застрахователите в югоизточна 
Европа и е най-добре представеното българско дружество.

Социално-ангажираните проекти на ЗАД „Армеец“ продължиха и през 2013 г., като годината беше 
предназначена изцяло за укрепване и утвърждаване на започнатите проекти. Продължи активната 
работа по инициативата „Да върнем ловния сокол в България“, започнала през 2012 г. съвместно с 
природозащитната федерация „Зелени Балкани”. В спасителния център за диви животни в Стара Загора 
бе открито изцяло финансирано по проекта инкубаторно помещение, бяха освободени и първите излюпени 
в центъра малки ловни соколи. тези ранни постижения в краткия срок на реализация на проекта дадоха 
надежда, че крайната цел – запазването на уникалното природно наследство на България и опазване на 
биологичното разнообразие, е постижима. 
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традиционно през годината компанията подкрепяше различни спортни инициативи:

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

 -  Партньорството с най-успешния български мотоциклетист Мартин Чой продължи и през 
2013 г. С подкрепата на „Армеец” състезателят спечели титлите за 2013 г. в български и 
източноевропейския шампионати и остана втори в европейски шампионат „Алпе Адрия”.

 -  През 2013 г. започна още едно много успешно партньорство – това с алпиниста от Сливен д-р 
Атанас Скатов. „Армеец” стана част от проекта му за покоряване на седемте континентални 
първенци. През 2013 г. Скатов успя да изкачи последователно най-високите върхове в Африка – 
Ухуру и Европа – Елбрус. В края на годината започна подготовката за изкачването на първенеца 
на Южна Америка – Аконкагуа, планирано за началото на 2014 г.

През 2013 г. продължи развиването и управлението на притежаваните права върху името (Naming rights) 
на многофункционалната спортна зала „Арена Армеец София”. През годината значително бе подобрена 
комуникацията с публиката на живо в залата чрез организиране на множество промоционални активности. 
Извършен бе ремонт и реконструкция на офис помещение на територията на съоръжението. Паралелно 
с това, поради засиления интерес от страна на организатори на различни видове мероприятия, започна 
работа по общите условия и предлагането на застраховка за  „Отмяна на събитие“. Спонсорството 
на „Арена Армеец София” предоставя уникалния шанс за едновременно мултиканална комуникация 
с потребителите и утвърждаване на имиджа на дружеството. Всичко това води до повишаване 
разпознаваемостта на марката и нейната самостоятелна стойност, превръщайки я в част от активите 
на дружеството.

Бъдещо развитие 

Бъдещото развитие на ЗАД „Армеец” е насочено към запазване позициите на компанията като лидер 
на застрахователния пазар чрез подобряване на оперативната дейност, постигане на по-голяма 
ефективност чрез внедряване на нови технологии и информационни системи и квалификация на персонала. 

С цел постигане на по-голяма удовлетвореност на потребителя в краткосрочен план през 2014 г. предстои 
представянето на изцяло обновената корпоративна интернет страница, разширяване на дейностите, 
свързани с алтернативните методи на продажби чрез интернет и телефон. 

През 2014 г. са планирани дейности по оптимизирането на продуктовия портфейл и адаптирането му към 
нуждите на пазара чрез предлагането на коректни, гъвкави и иновативни условия при конкурентни цени. 

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

Осъществяването на съвместни проекти и партньорство с дружествата от Химимпорт Холдинг ще 
гарантира по-голям синергичен ефект и конкурентни предимства в бъдещата дейност на ЗАД „Армеец”.
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ОтЧЕт ЗА фИНАНСОВИтЕ РЕЗУЛтАтИ

отчет за финансовото състояние

отчет за финансовото състояние (продължение)

Активи Пояснение
2013

‘000 лв.

2012

‘000 лв.

Нетекущи активи

нематериални активи 5 4 523 5 192

имоти, машини и съоръжения 6 7 253 7 566

инвестиции в дъщерни предприятия 7 50 50

инвестиционни имоти 9 27 192 27 039

дългосрочни финансови активи 10 360 360

вземания от свързани лица 35 8 434 -

Нетекущи активи 47 812 40 207

текущи активи

финансови активи, държани за търгуване 12 82 717 61 093

финансови активи на разположение за продажба 13 3 007 1 634

вземания по застрахователни и 
презастрахователни договори

14 58 654 52 737

материални запаси 15 1 371 1 140

презастрахователни активи 19 20 330 17 445

вземания във връзка с данъци върху дохода 125 125

вземания от свързани лица 35 20 672 19 757

търговски и други вземания 16 11 272 8 178

пари и парични еквиваленти 17 38 199 54 746

текущи активи 236 347 216 855

общо активи 284 159 257 062

Собствен капитал, застрахователни 
резерви и пасиви

Пояснение
2013

‘000 лв.

2012

‘000 лв.

Собствен капитал

акционерен капитал 18.1 33 019 15 019

други резерви 18.2 46 104 63 444

преоценъчен резерв 18.3 (18 908) (20 144)

неразпределена печалба 443 205

общо собствен капитал 60 658  58 524

Застрахователни резерви 19 200 910 175 350

Пасиви

Нетекущи пасиви

пенсионни задължения към персонала 20.2 264 187

Отсрочени данъчни пасиви 11 223 32

Нетекущи пасиви 487 219

текущи пасиви

пенсионни и други задължения към персонала 20.2 1 601 1 573

задължения по финансов лизинг 8.1 34 75

задължения по застрахователни и 
презастрахователни договори

21 15 604 14 872

краткосрочни задължения към свързани лица 35 75 61

търговски и други задължения 22 4 790 6 388

текущи пасиви 22 104 22 969

общо пасиви 22 591 23 188

общо собствен капитал, застрахователни 

резерви и пасиви
284 159 257 062

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова

към 31 декември към 31 декември
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отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, 
приключваща на 31 декември отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение
2013

‘000 лв.

2012

‘000 лв.
премиен приход 23 177 412 170 891

Отстъпени премии на презастрахователи  24 (14 702) (15 329)

Премиен приход, нетно 162 710 155 562

застрахователни суми и обезщетения 25 (80 714) (79 886)

приходи от получени суми и обезщетения от 
презастрахователи

5 569 4 064

Застрахователни суми и обезщетения, нетно (75 145) (75 822)

промяна в застрахователни резерви, нетно  26 (25 560) (23 536)

други застрахователни и презастрахователни 
разходи, нетно

27 (36 312) (36 595)

Печалба от оперативна дейност 25 693 19 609

административни разходи 28 (13 134) (12 879)

разходи за персонала 20.1 (17 954) (16 966)

други разходи 29 (1 292) (1 304)

други приходи 30 980 1 038

печалба от инвестиционни имоти 9 153 7 832

печалби от финансови активи, държани за 
търгуване, нетно

31 4 790 2 470

финансови разходи 32 (394) (243)

финансови приходи 32 1 655 1 478

Печалба преди данъци 497 1 035

разходи за данъци върху дохода 33 (54) (830)

Печалба за годината 443 205

Друг всеобхватен доход:

финансови активи на разположение за продажба:

- печалби/ (загуби) от текущата година 1 373 (713)

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

(137) 72

Друг всеобхватен доход/(загуба) за годината, 
нетно от данъци

1 236 (641)

общо всеобхватен доход/(загуба) за 
годината 1 679 (436)

всички суми са 
представени в ‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

Преоценъчен
резерв

Неразпределена
печалба

Общо
собствен
капитал

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

формиране на резерви за 
увеличение на капитала

- 455 - - 455

емисия на акции 18 000 (18 000) - - -

сделки със собствениците 18 000 (17 545) - - 455

печалба за годината - - - 443 443

друг всеобхватен доход - - 1 236 - 1 236

общо всеобхватен доход за 
годината

- - 1 236 443 1 679

разпределение на печалба към 
резерви 

- 205 - (205) -

Салдо към 31 декември 
2013 г.

33 019  46 104 (18 908) 443 60 658

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова
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отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение) отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

всички суми са 
представени в ‘000 лв.

Акционерен
капитал

Други
резерви

Преоценъчен
резерв

Неразпределена
печалба

Общо
собствен
капитал

Салдо към 1 януари 2012 г. 15 019 45 000 (19 503)  899 41 415

формиране на резерви за 

увеличение на капитала
- 17 545 - - 17 545

сделки със собствениците - 17 545 - - 17 545

печалба за годината - - - 205 205

друг всеобхватен доход - - (641) - (641)

общо всеобхватна загуба за 

годината
- - (641) 205 (436)

разпределение на печалба към 

резерви
- 899 - (899) -

Салдо към 31 декември 2012 г. 15 019 63 444 (20 144) 205 58 524

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова

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

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

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

Цветанка Крумова

Дата: 11.03.2014 г.

Заверили съгласно одиторски доклад от 28.03.2014 г. 

................................ ..........................................

Милена Младенова Силвия Динова

Пояснение
2013

‘000 лв.

2012

‘000 лв.
оперативна дейност

постъпления по застрахователни договори 165 586 160 338

постъпления по презастрахователни договори 970 1 251

плащания по застрахователни договори (110 888) (79 887)

плащания по презастрахователни договори (10 876) (11 026)

постъпления от клиенти - 55

плащания към доставчици (6 171) (6 171)

плащания към персонал и осигурителни 
институции

(17 954) (16 956)

платен данък върху дохода (3 122) (3 023)

плащания за други данъци (1 623) (1 857)

други плащания за оперативна дейност (32 226) (31 513)

нетен паричен поток от оперативна дейност (16 304) 11 211

Инвестиционна дейност

придобиване на имоти, машини и съоръжения (379) (6 986)

придобиване на нематериални активи (166) (96)

постъпления от продажба на финансови активи, 
държани за търгуване

- 10 871

придобиване на финансови активи, държани за 
търгуване

- (14 147)

нетен паричен поток от инвестиционна дейност (545) (10 358)

Финансова дейност

плащания по финансов лизинг (77) (103)

постъпления за формиране на резерви за 
увеличение на капитала

455 17 545

плащания на лихви (3) (7)

нетен паричен поток от финансова дейност 375 17 435

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти (16 474) 18 288

пари и парични еквиваленти в началото на 
годината

54 746 36 508

загуба от валутна преоценка (73) (50)

Пари и парични еквиваленти в края на 
годината 17 38 199 54 746
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    Милена Младенова

    регистриран одитор
  

  
    Силвия Динова

    регистриран одитор

28 март 2014 г. 
гр. софия

Грант торнтон ооД  

специализирано одиторско  
предприятие

Грант торнтон ООД

Бул. Черни връх № 26, 1421 София 

Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна

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

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

Е office@gtbulgaria.com

Wwww.gtbulgaria.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИя ОДИтОР
До акционерите на 

ЗАД Армеец 

гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на дружество ЗАД Армеец към 31 декември 2013 г., 

включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г., отчет за печалбата или загубата и 

другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за 

годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни 

политики и другата пояснителна информация.

отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, 

в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското 

законодателство и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като 

необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо 

дали те се дължат на измама или грешка.

отговорност на одитора

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

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

одиторски стандарти. тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да 

бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият 

отчет не съдържа съществени отклонения.

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

сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от 

преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения 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 на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, 

които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на 

системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността 

на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени 

от ръководството, както и оценка на цялостното представяне 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  

ЗАД Армеец към 31 декември 2013 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните 

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

финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен доклад за дейността към 31 декември 

2013 г.

Ние прегледахме годишния доклад за дейността към 31 декември 2013 г. на ЗАД 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 финансовата 

информация, която се съдържа във финансовия отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие 

с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство. 

Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството.

Mariy Apostolov

Registered Auditor
Managing Partner
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ДИСтРИБУЦИя И КЛОНОВА МРЕЖА

Към 31.12.2013 г. компанията осъществява дейността си чрез 54 агенции и над 60 представителства и 
изнесени работни места. В офисите на компанията и чрез застрахователните посредници, работещи за 
дружеството, могат да бъдат сключени полици за всички общозастрахователни продукти.

ЦЕНтРАЛНо УПРАвЛЕНИЕ

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

София, ул. „фредерик Жолио Кюри“ № 20, тел.: 02/ 81 90 946
София, бул. „Сливница“ № 425, тел.: 02/ 44 77 883
София, ул. „Бяло поле“ №8Д, тел.: 02/ 903 74 84
София, Летище София, терминал 2, тел.: 02/ 945 91 42

ЦЕНтРовЕ ЗА РЕГИСтРАЦИЯ НА ЩЕтИ

София, ул. „фр. Жолио Кюри“ № 20, тел.: 02/ 819 09 46
София, бул. „Сливница“ № 425, тел.: 02/ 44 77 888
София, ул. „Бяло поле“ № 8Д, тел.: 02/ 903 74 87
Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А, тел.: 052/ 73 30 55
Бургас, к/с „Славейков”, бл. 161, вх. А, партер, тел.: 056/ 84 67 42
Пловдив, ул. „Менделеев“ № 2А, тел.: 032/ 62 31 98
Велико търново, ул. „филип тотю“ № 24, тел.: 062/ 52 02 21
Плевен, ж.к. „Дружба 1”, Автокомплекс тойота, тел.: 064/ 82 40 70
Габрово, ул. „Брянска“ № 54, тел.: 066/ 80 48 98
Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, Индустриална зона, тел.: 076/ 67 03 31
Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 59, тел.: 042/ 62 01 97
Хасково, бул. „България“ № 124, ет. 1, офис 11, тел.: 038/ 66 61 26
Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт“ № 1, тел.: 073/ 83 16 30
Ловеч, бул. „България“ № 81, тел.: 068/ 60 01 03
Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ № 43, ет. 2, офис 3, тел.: 0431/ 6 29 73

КоНтАКтЕН ЦЕНтъР: 0 700 1 3939

АГЕНЦИИ НА ЗАД „АРМЕЕЦ“

Банско, ул. „Пирин“ № 79, тел.: 0749/ 8 37 04
Благоевград, ул. „Братя Китанови” № 7, тел.: 073/ 88 01 37 
Бургас, ул. „Константин фотинов” № 1, тел.: 056/ 84 28 29 
Варна, ул. „Радко Димитриев” № 35, тел.: 052/ 63 07 75
Варна, ул. „Генерал Паренсов” № 3, тел.: 052/ 60 37 26 
Велико търново, ул. „Никола Габровски” № 42, тел.: 062/ 60 02 38
Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 48, тел.: 094/ 60 04 34
Враца, ул. „Кръстю Българията” № 7, тел.: 092/ 66 04 96
Габрово, ул. „Брянска” № 54, тел.: 066/ 80 48 97
Гоце Делчев, ул. „Раковски” № 4, тел.: 0751/ 6 09 64
Добрич, ул. „Екзарх йосиф” № 7, тел.: 058/ 60 25 64
Дупница, ул. „Христо Ботев” № 21А, тел.: 0701/ 5 11 51 
Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ № 43, офис 1 и 2, тел.: 0431/ 6 39 61
Кърджали, ул. „Републиканска” № 47, тел.: 0361/ 6 58 17 
Ловеч, ул. „Димитър Пъшков” № 8, тел.: 068/ 60 19 00
Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 18, тел.: 096/ 30 43 05 
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, тел.: 034/ 44 04 74
Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски” № 18, тел.: 034/ 44 30 90
Перник, ул. „Юрий Гагарин” бл. 7, тел.: 076/ 67 20 90
Перник, ул. „Кракра” № 61, тел.: 076/ 60 11 00
Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов” № 6, тел.: 0882/ 53 51 84
Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7, тел.: 064/ 83 05 31
Пловдив, ул. „Менделеев” № 2А, тел.: 032/ 62 24 02, 63 30 61 
Пловдив, ул. „Цариброд” № 2 /Джумаята/, тел.: 032/ 63 85 65
Пловдив, ул. „Самара” № 2, тел.: 032/ 94 19 09
Разград, ул. „Бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1, тел.: 084/ 66 06 38 
Русе, пл. „Св. троица” № 10, тел.: 082/ 83 43 77, 83 46 40
Самоков, бул. „Искър” № 4, тел.: 0722/ 6 61 94
Сандански, ул. „Македония” № 55, тел.: 0746/ 3 31 30
Силистра, ул. „Георги С. Раковски” № 3, тел.: 086/ 82 16 75
Сливен, бул. „Цар Освободител” № 11, тел.: 044/ 66 29 62
Смолян, ул. „Димитър Благоев” № 1, тел.: 0301/ 6 39 37
София, ул. „Генерал Гурко” № 21, тел.: 02/ 981 11 12, 981 55 54 
София, бул. „Джеймс Баучър” № 71, ет. 2, тел.: 02/ 866 25 96 
София, ул. „Хаджи Димитър” № 9-11, тел.: 02/ 986 77 84, 986 77 85 
София, бул. „Александър Стамболийски” № 134, тел.: 02/ 421 96 93 
София, кв. „Изток”, ул. „фредерик Жолио Кюри” № 17, бл. 156-2, тел.: 02/ 870 30 88 
София, бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет. 2, тел.: 02/ 951 62 55 
София, ж.к. „Младост” 1, бул. „Андрей Сахаров” № 14Б, тел.: 02/ 974 43 36 
София, „Симеоновско шосе” № 93 Б, Вх. А, ет. 5, тел.: 02/ 962 90 53
София, кв. „Овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет. 2, офис 2, тел.: 02/ 489 45 02
София, бул. „Гоце Делчев” № 31, бл. 76, тел.: 02/ 859 83 41
София, бул. „Драган Цанков” № 2, тел.: 02/ 963 50 32
София, кв. „Лозенец”, ул. „Стоян Михайловски” № 26, тел.: 02/ 862 60 11
София, ул. „Никола Габровски” № 102, тел.: 02/ 427 37 14
София, бул. „Братя Бъкстон” бл. 201А, тел.: 02/ 850 16 54
София, бул. „България” 109, Бизнес център Вертиго, тел.: 02/ 434 10 40
София, ул. „Хан Аспарух” № 34, тел.: 02/ 989 06 13
Стара Загора, ул. „Методи Кусев” № 7, тел.: 042/ 62 33 03, 62 03 33 
Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2, тел.: 042/ 60 13 44 
търговище, ул. „Васил Левски” № 2, тел.: 0601/ 6 16 06 
Хасково, бул. „Съединение” № 26, тел.: 038/ 62 25 84, 66 54 51 
шумен, ул. „Патлейна” № 10, тел.: 054/ 88 41 02
ямбол, ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1, тел.: 046/ 66 11 67




