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зад “армеец” – винаги с вас!

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

създадена преди 17 години, днес компанията е утвърдена марка на българския застрахователен пазар.

през годините „армеец” постигна забележителен ръст и по официални данни на комисията за финансов 

надзор в края на 2012 г. заема първото място на застрахователния пазар в българия с пазарен дял от 12,8%. 

днес дружеството разполага с над 100 собствени офиса, в които се предлагат всички общозастрахователни 

продукти. 

зад „армеец” е безспорен лидер в автомобилното застраховане и заема водещо място в авиационното и 

туристическото застраховане, застраховането на злополуки, отговорности и финансови рискове.

за компанията работят повече от 600 служители, продуктите на „армеец” се предлагат от 300 

застрахователни брокери и над 1500 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” заслужи 

лидерското място в българското застраховане и защитава името си на сериозен и надежден застраховател 

на българския пазар. 
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Обръщение дО акциОнерите

Уважаеми акционери, 

изминалата 2012 г. беше най-успешната в досегашната история на зад „армеец”, макар че за застрахователния 

сектор в българия беше поредната трудна година. на дневен ред пред застрахователите стояха важни 

проблеми, свързани с ключовия автомобилен бизнес, катастрофичните събития през годината, регулаторните 

промени и необходимостта от нови технологични решения. 

изправяйки се с професионализъм пред предизвикателствата, дружеството реализира премиен приход в 

размер на 170 891 хил. лв. и с пазарен дял от 12,8% зае първо място в класацията на общозастрахователните 

компании в българия.

Отличните резултати през годината се дължат на постигнатия допълнителен премиен приход и ръст по 

почти всички видове бизнес като най-значителен принос 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. 

във време на криза компанията продължи да предлага гъвкави и модерни решения, като например възможност 

за самоучастие на застрахования по „каско на мпс” с цел намаляване размера на застрахователната премия 

и ангажираност на клиента в поддръжката на автомобила.

сред приоритетите на компанията беше активното навлизане на новите технологии в бизнеса, което дава 

възможност за скъсяване на дистанцията с клиентите и партньорите, осигурява по-голяма достъпност на 

предлаганите услуги и получаване на навременна обратна връзка. през годината продължи технологичното 

развитие и усъвършенстване на уеб приложението за продажба на полици „гражданска отговорност на 

автомобилистите” и беше постигната добра интеграция с брокерските системи.

като социалноотговорна компания зад „армеец” е загрижено за запазването на уникалното природно 

наследство на българия. през 2012 г. дружеството стартира проекта „да върнем ловния сокол в българия” 

като заделя средства от всяка сключена застраховка „каско на мпс” за финансирането на проекта.

румен Георгиев 

председател на Управителния съвет и 
изпълнителен директор                          

Член на Управителния съвет и
изпълнителен директор                                                   

цветанка крумова
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Успехът на зад „армеец” през годината се дължи на доброто функциониране на всички звена, следването 

на общи цели от всички в организацията и добрата комуникация вътре и извън компанията. стабилните 

партньорски взаимоотношения с презастрахователи и добрите презастрахователни програми повишават 

капацитета на компанията и осигуряват стабилност, особено в трудни времена. работата с надеждни 

доставчици на различни услуги, пряко или косвено свързани със застрахователната дейност, като например 

автосервизите, асистанс компаниите и др., също допринасят за положителния имидж на компанията. важна 

роля има и непрекъснатата грижа за квалификацията на служителите, от чиято ежедневна работа зависи 

успехът на компанията. 

като изцяло българска компания, зад „армеец” никога не е имало предимствата на конкурентите си, чиито 

„майки” са големи чужди застрахователи, по отношение на ноу-хау, обучение на кадрите, презастрахователни 

програми и пр. създаването и развитието на една ефективно работеща организация, каквато е „армеец”, 

е постигнато със собствени усилия, с подкрепата от акционерите и тяхната ангажираност към целите и 

стратегиите на компанията. 

през 2012 г. зад „армеец” зае първото място на застрахователния пазар, а премийният приход отбеляза 

ръст за десета поредна година, но стремежът към растеж никога не е бил самоцел на компанията. той 

е подчинен на запазването на стабилността й и осигуряване на устойчиво развитие в дългосрочен план 

чрез диверсификация на портфейла, развитие на „ритейл” пазарни сегменти и качествено обслужване на 

клиентите.

румен Георгиев 

председател на Управителния съвет и 
изпълнителен директор                          

Член на Управителния съвет и
изпълнителен директор                                                   

цветанка крумова
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през 2012 г. финансовата криза в еврозоната продължи да се задълбочава и да влияе върху растежа не само 

в региона, но и в глобален мащаб. в реално изражение бвп на еврозоната спадна с 0,6% спрямо предходната 

година. продължаващата несигурност в началото на 2012 г. вследствие дълговата и политическата криза в 

гърция, уязвимостта на банковата система в испания и финансовите проблеми в кипър, неблагоприятните 

условия за кредитиране и като цяло влошените икономически перспективи бяха сред основните причини за 

намаляващата икономическа активност. девет от държавите-членки от еврозоната, сред които италия и 

испания, отчетоха спад на реалния бвп, реалният икономически растеж в германия се забави, а във франция 

беше близък до нула. 

под влияние на неблагоприятната външна среда и главно поради рецесията в еврозоната икономическият 

растеж у нас започна да отслабва. за 2012 г. реалният бвп нарасна с 0,8% (1,8% през 2011 г.) и възлезе на  

39 667,6 млн. евро по текущи цени. 

брутната добавена стойност в икономиката забави темпа си на растеж в реално изражение до 0,3% през 

2012 г. (при 2,1% през 2011 г.).

свиването на външното търсене от страна на основния търговски партньор на българия – еврозоната, се 

отрази неблагоприятно върху износа на стоки и услуги. фирмите износителки обаче успяха да пренасочат 

част от външнотърговските си потоци към бързоразвиващи се страни извън ес, благодарение на което през 

годината износът намаля само с 0,4% в реално изражение. номиналният темп на растеж на износа (2,6%) се 

забави спрямо предходната година (30,2% през 2011 г.). темпът на растеж на вноса (8,9%) изпревари този на 

износа.

възстановяването на вътрешното търсене и главно положителната динамика при инвестициите в основни 

активи и запаси компенсира отчасти намалението на износа. в резултат от динамиката на отделните 

компоненти на бвп положителен принос за растежа имаше вътрешното търсене (3,5 процентни пункта), а 

приносът на нетния износ беше отрицателен (2,7 процентни пункта).

търговското салдо на платежния баланс бе на дефицит от 3622,1 млн. евро поради ниския номинален растеж 

на износа и превишаващия го растеж на вноса. Общото салдо по текущата и капиталовата сметка на 

платежния баланс отчете излишък в размер на 8,6 млн. евро (0,0% от бвп) на годишна база при 536 млн. евро 

(1,4% от бвп) излишък от 2011 г. 

в сравнение с 2011 г. се наблюдаваше по-голям приток на чуждестранни инвестиции (1478,3 млн. евро, или 

3,7% от бвп), при 1314,6 млн. евро (3,4% от бвп) през 2011 г.

ситуацията на трудовия пазар продължи да се влошава. заетостта през 2012 г. продължи спада си, 

понижавайки се с 4,3% при 3,4% през 2011 г. безработицата през 2012 г. слабо се повиши спрямо предходната 

година, като средното равнище за годината достигна 12,3% по данни от наблюдението на работната сила 

на нси (11,3% за 2011 г.). 

българия през 2012 г .

икОнОмиЧески преглед
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Оптимизирането на разходите за труд, съобразено с изменението на добавената стойност в икономиката, 

допринесе за повишението на производителността на труда с 5,4% - същия темп, както през 2011 г.

през 2012 г. инфлацията се запази относително ниска при средногодишно равнище от 2,4% (3,4% през 2011 г.).  

динамиката на международните цени продължи да бъде един от основните определящи фактори за 

инфлацията при потребителските цени у нас. индексът на потребителските цени отбеляза 2,8% годишен 

темп на нарастване (2% в края на 2011 г.).

възстановяването на потреблението на домакинствата, започнало през 2011 г., продължи и през 2012 г. 

като допринесе с 1,6 процентни пункта за растежа на реалния бвп. през втората половина на годината 

нарастването на безработицата и влошаването на икономическата конюнктура повлияха за забавяне 

растежа на потребителските разходи.

размерът на брутния външен дълг се увеличи с 1364 млн. евро и към декември 2012 г. възлезе на 37,6 млрд. 

евро (94,8% от бвп). 

Източник: БНБ, НСИ



ГОДИШЕН ОТчЕТ 2012 10

застраХОвателен пазар

през 2012 г. под влияние на неблагоприятната международна конюнктура икономическата активност в 

българия започна да отслабва. рецесията в еврозоната бе фактор за спад на външното търсене на стоки и 

услуги от ес, като забавяне се наблюдаваше първо в темповете на нарастване на износа, а впоследствие и 

на производствената активност на фирмите и на вноса. запази се консервативната политика по отношение 

на разходите за труд и за инвестиционни проекти. 

с влошаването на икономическата конюнктура и в условията на все по-ниска заетост домакинствата 

повишиха склонността си към спестявания и ограничиха потреблението, което неизбежно се отрази на  

по-слабото търсене на застрахователни услуги.

брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2012 г. възлезе на  

1 338 680 хил. лв., което означава спад от 1,9 на сто на годишна база. за сравнение спадът в края на 2011 г. 

е 0,9 на сто при премиен приход 1 364 905 хил. лв.

през 2012 г. показателят застрахователно проникване в общото застраховане се изчислява на 1,7%, при 1,8% 

за 2011 г., а застрахователната плътност – на 183,8 лв. на човек от населението, при 186,3 лв. за 2011 г.

през годината българските застрахователи продължиха да отчитат по-ниски приходи от водещия си бизнес – 

автомобилното застраховане. пазарът на нови автомобили остана под очакванията, главно поради факта, че 

голямо количество нови и по-скъпи коли, закупени в българия, бяха предназначени за реекспорт. реализираните 

на лизинговия пазар обеми също имаха скромен принос за положителното развитие на бизнеса. 

при застраховка „каско на мпс” остаряващият автопарк доведе до по-ниски застрахователни премии, отказ 

на някои собственици на по-стари мпс да ги застраховат и отрицателен ръст при повечето автомобилни 

застрахователи. Отчетен бе годишен спад на премийния приход в размер на 26 186 хил. лв. или почти 6% 

спрямо предходната година. 

ПрЕмИЕН ПрИхОД На ОбщОзасТрахОваТЕлНИя Пазар за ПЕрИОДа 2008-2012 г. (хил. лв.)

2008 2009 2010 2011 2012

1 268 582

1 532 438 1 465 840 1 377 202 1 364 905
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разПрЕДЕлЕНИЕ На ПрЕмИйНИя ПрИхОД ПО вИДОвЕ бИзНЕс за 2012 г.

Освен при автомобилните полици „каско”, понижение в събраните премии се наблюдаваше и при „гражданска 

отговорност на автомобилистите”. реализираният премиен приход при задължителната автомобилна 

застраховка възлезе на 522 870 хил. лв., което е спад от 0,48% спрямо 2011 г. независимо от увеличаването 

на лимитите на обезщетение в средата на годината, не беше регистриран сериозен ръст на цените на 

задължителната полица. проблемът за т.нар. „сезонни” автомобили, (които се използват само през лятото 

и сключват „гражданска отговорност” само за този период) продължи да оказва негативно влияние върху 

обхвата на застраховката. въпросът за източването на гаранционния фонд поради т.нар. „румънски синдром” 

също беше на дневен ред през годината. 

като цяло застраховка „гражданска отговорност” продължи да доминира с внушителните 39,14% пазарен дял, 

следвана от „каско на мпс” – 31,18%. логично отрицателният ръст при двете автомобилни застраховки през 

годината рефлектира в по-нисък общ премиен приход на целия застрахователния пазар.

каско на мпс - 31.2%

авиационно - 1.6%

морско - 0.7%

релсови превозни 
средства - 0.3%

финансови рискове - 1.2%

имущество - 19,4%

гражданска отговорност - 39.1%

помощ при пътуване - 1%

злополука и 
заболяване - 2%

Отговорности - 2,4%

карго - 1.1%
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годината беше белязана от природни катаклизми като тежка зима, поройни дъждове, ураганни ветрове и 

от силното земетресение в региона на перник. бедствието провокира засилено търсене на имуществени 

застраховки през следващите месеци и постави на дневен ред въпроса за въвеждането на катастрофичен пул 

и задължителен характер на застраховката. земетресението предизвика активни дебати и в държавните 

институции и доведе до приемане на задължителна застраховка срещу бедствия на държавните имоти.

в резултат на повишения интерес от страна на населението бе регистриран ръст на сключените застраховки 

на имущество, които дотогава се свързваха главно с изискването на банките за отпускане на ипотечни кредити. 

бумът при сключването на нови застраховки „имущество“ в първите месеци след земетресението обаче 

почти не оказа влияние върху общия премиен приход от тези полици. като цяло българските застрахователи 

отчитат само 1,32 млн. лв. повече събрани премии от този вид застраховане спрямо 2011 г., когато те са били  

258 582 хил. лв. Очакванията са този ръст да остане траен и постоянен с осъзнаването на ползата от тази 

застраховка. 

през последните години браншът отчита повишено търсене на застраховки на професионални отговорности 

в резултат на промените в законодателството, предвиждащи задължителни застраховки за дейности, при 

които съществува повишен риск. след фалита на туроператора алматур, през 2012 г. настъпиха изменения 

в действащата наредба и влязоха в сила нови тарифи за задължителната застраховка на туроператори 

в зависимост от годишния им оборот. реализираният общ годишен премиен приход по застраховки 

„Отговорности” бележи ръст от 11,12 на сто за 2012 г. и възлиза на 32 643 хил. лв.

през 2012 г. търсенето на застраховки на кредити също нараства, обусловено от по-несигурната бизнес среда 

в условия на криза. премийният приход по тази застраховка е в размер на 8 633 хил. лв, което представлява 

ръст от 5,76%. 

при застраховки „злополука” и „помощ при пътуване” ръстът на премийния приход спрямо предходната година 

е съответно 1 211,7 хил. лв. (4,89%) и 1 604,4 хил. лв. (14,42%). 

през 2012 г. възникналите претенции по общо застраховане нарастват с 4,2 на сто на годишна база и са 

в размер на 726 156 хил. лв.. размерът на изплатените обезщетения в общозастрахователния сектор също 

регистрира ръст от 8,1% и възлиза на 684 463 хил. лв. в структурата на изплатените обезщетения най-голям 

относителен дял от 85% заемат автомобилните застраховки („гражданска отговорност” и „каско на мпс”), 

следвани от имуществените – 10%.

сумата на активите на застрахователите към 31.12.2012 г. нараства с 4,3 на сто на годишна база и възлиза 

на 3 101 288 хил. лв., от която 63,8 на сто на застрахователите по общо застраховане. стойността на 

инвестициите на общозастрахователните дружества възлиза на 1 231 568 хил. лв. и намалява с 0,2 на сто 

на годишна база. 

брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, се увеличават с 5,9 на сто 

на годишна база и достигат 1 544 136 хил. лв.    

дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на  

37 672 хил. лв. за 2012 г. при 22 995 хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на  

55 040 хил. лв. при 51 528 хил. лв. през 2011 г.
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армеец през 2012 г .

кратка истОрия

акциОнери

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 пазарен 
дял 12,8%. 

към 31 декември 2012 г. внесеният капитал на зад „армеец” е 15 019 хил. лв. Основните акционери на 
дружеството са:

ДрУжеСтво БроЙ акции   %

„цкб груп” еад 125 562  83.60

„нико комерс” еООд   7 146   4.76

„Химимпорт инвест” ад   6 920   4.61

„Химимпорт” ад   6 455   4.30

и други миноритарни акционери

за кОмпанията
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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 застраховане, технически, селскостопански, 
туристически и лични застраховки, застраховане на отговорности, на финансови и търговски рискове. 

дружеството презастрахова част от рисковете си с цел да контролира експозициите си към загуби и да 
защитава капиталовите си ресурси. презастрахователните договори на зад „армеец” обхващат основните 
видове застраховки и съответстват на Общите условия, разработени от компанията, както и на нейните 
подписвачески правила.

традиционно зад „армеец” пласира своята презастрахователна програма чрез такива големи и световно 
известни презастрахователни брокери като Aon-Benfield, Willis и други, базирани в лондон, великобритания. 

презастрахователните компании, с които работи зад „армеец”, са от най-висок клас: MS Frontier Re Limited; 
Hannover Re, германия; Swiss Re, Partner Re и др.

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 август 2012 г. българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на зад 
„армеец” iBBB (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг а-3.

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, ивайло дончев, 

 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

Управление

застраХОвателна дейнОст

презастраХОвателна прОграма

Членства и кредитен рейтинг



ГОДИШЕН ОТчЕТ 2012 16

персОнал и клОнОва мрежа
зад „армеец” разполага с клонова мрежа от 55 агенции и над 60 представителства, които развиват дейност 
на територията на цялата страна. дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от 
над 300 брокери и 1500 агенти. 

Общата численост на служителите по трудов договор към 31.12.2012 г. е 618 души. анализът на възрастовата 
структура на персонала показва, че преобладават служители на възраст до 40 години – 52%, а най-голям е 
броят на хората с висше образование – 67%.

през 2012 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 (2008-2012 г.)

Общ брой 
служители

застрахователи

служители цУ 
(експерти и 
директори)

административен и
помощен персонал

100

100

200

200

300

300

400

400

500

500

600

600

0

0

2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г.
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„цкб грУп” еад 

зад „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, най-големият холдинг в българия. създадено преди повече от 
65 години, „Химимпорт” ад се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и 
асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика – предимно в 
областта на транспорта, финансите и производствената сфера.

зад „армеец” активно участва в проекти, свързани с обединяване на ресурсите на отделните дружества в 
рамките на холдинга посредством кръстосани продажби и съвместни продукти. интеграционните проекти 
имат за цел постигане на синергичен ефект и комплексно обслужване на интересите на клиентите. предстои 
финализирането на покупка на застрахователно дружество в русия, с което ще се разшири дейността в 
застрахователната сфера на международния пазар.

зад „армеец” е част от финансовото направление на „Химимпорт инвест” ад, обединяващо потенциала на 
редица компании с водещи позиции на пазара като:

„цкб груп” еад е дружество с едноличен собственик „Химимпорт” ад, компания-подхолдинг в неговата 
структура, която обединява участията на холдинга във финансовата сфера, в т.ч. разработването и 
осъществяването на стратегическа програма за развитие на дружествата от сектора, съобразно 
дългосрочните цели на „Химимпорт” ад в областта на финансовите услуги.

„цкб груп” еад е правоприемник на съществуващото от 1998 г. „нютон файненшъл мениджмънт бг” еООд. 
От края на 2002 г. новото дружество се нарича „цкб груп асетс мениджмънт”, под което наименование 
извършва дейност до 25.09.2008 г., когато е преименувано на „цкб груп” еад.

дружеството осъществява стратегически контрол върху дейността на дъщерните си дружества и 
подпомага процеса на дългосрочното им финансиране. също така, „цкб груп” еад обезпечава дъщерните 
си компании и други компании от холдинга с широк спектър консултантски услуги при дейности, свързани с 
финансовите и капиталовите пазари, в т.ч. методологическа помощ при осъществяване на значими проекти, 
преговори с чуждестранни инвеститори, публично листване на дружества, придобиване, преструктуриране 
и продажба на компании и други.

към настоящия момент „цкб груп” еад е мажоритарен собственик на четири финансови дружества, лидери 
в областта на банковото, застрахователното и осигурителното дело.

пОзиция в ХимимпОрт ХОлдинг 

„ХимимПорт” аД

„цкб грУп” еад

зад „армеец”
пОад

„цкб сила”

зеад

„цкб живОт”

„централна 
кООперативна 

банка” ад

„централна 
кООперативна 

банка” ад

скопие, македония

заО
„татинвестбанк”
казан, татарстан, рф

Уд „цкб асетс 
мениджмънт” еад
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зеад „цкб живОт”

застрахователно дружество зеад „цкб живот” е учредено през 2007 г. с решение № 1333-жз от 31.10.2007 

г. на комисията за финансов надзор. дружеството получава лиценз да извършва застраховане по следните 

видове застраховки: застраховка „живот” и рента; женитбена и детска застраховка; допълнителна 

застраховка; застраховка „злополука”. 

дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

председател: ярослава кръстева

Членове: здравка димитрова и проф. дсн цветан давидков

зеад „цкб живот” се представлява от изпълнителния директор ярослава кръстева.

зеад „цкб живот” извършва своята дейност съгласно кодекса за застраховането в република българия и 

приложимите към него нормативни разпоредби. дружеството е с капитал 7 400 хил. лв.

Основна цел на зеад „цкб живот” е първокласно обслужване на клиентите и осигуряване на ефективна 

застрахователна защита чрез предлаганата широка гама от застрахователни продукти. сред тях са:

	 •	Индивидуални	рискови	застраховки	„Живот’’;

	 •	Групови	рискови	застраховки	„Живот’’;

	 •	Застраховки	„Живот’’	на	кредитополучател;

	 •		Индивидуални	 спестовни	 застраховки,	 съчетаващи	 спестовен	 елемент	 и	 различни	 варианти	 от	

допълнително рисково покритие;

	 •	Групови	спестовни	застраховки	„Живот’’;

	 •	Задължителна	застраховка	„Трудова	злополука’’.

Чрез разработване и осъществяване на специфични проекти компанията цели да удовлетвори индивидуалните 

потребности на своите клиенти. 

с цел комплексно финансово обслужване зеад „цкб живот” реализира кръстосани продажби и съвместни 

продукти с останалите компании от финансовия сектор на Химимпорт Холдинг. компанията осъществява 

своята	 дейност	 на	 територията	 на	 цялата	 страна	 чрез	 развитата	 клонова	 мрежа	 на	 ЗАД	 „Армеец’’	 и	

водещи	застрахователни	брокери.	Много	успешно	е	сътрудничеството	на	ЗАЕД	„ЦКБ	Живот’’	с	„Централна	

Кооперативна	Банка’’	АД	по	отношение	продажби	на	рискови	застраховки	„Живот’’	и	застраховки	„Живот’’	на	

кредитополучател. 
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пОад „цкб-сила”ад 

пенсионноосигурително акционерно дружество „цкб-сила” ад е създадено през февруари 1994 г., първото 

на пазара на допълнителното пенсионно осигуряване в страната. Уставният капитал е 10,5 млн. лв. с над 

осемнадесетгодишна традиция, дружеството се утвърди като сигурен и надежден партньор в сферата на 

пенсионното осигуряване.

дружеството управлява три лицензирани фонда, които функционират на капиталово-покривен принцип:

	 •	Универсален	пенсионен	фонд	„ЦКБ-Сила”

	 •	Професионален	пенсионен	фонд	„ЦКБ-Сила”

	 •	Доброволен	пенсионен	фонд	„ЦКБ-Сила”

развИТИЕ На ПЕНсИОННИТЕ фОНДОвЕ, уПравляваНИ ОТ ПОаД „цКб-сИла“

за ПЕрИОДа 2008-2012 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

брой клиенти 180 965 191 188 362 443 370 747 382 086

пазарен дял (%) 4,97 5,08 9,33 9,29 9,34

нетни активи (млн. лв.) 82,6 121,0 353,8 424,5 539,9

пазарен дял (%) 3,59 3,83 8,87 9,28 9,50

номинална средногеометрична доходност за 10 години (01.01.2003 г. – 31.12.2012 г.):

•	УПФ	„ЦКБ-Сила“:	5,81%

•	ППФ	„ЦКБ-Сила“:	5,69%

•	ДПФ	„ЦКБ-Сила“:	4,50%

Отчетеният период включва преживените кризисни години и негативните последици върху финансовия 

сектор.

Забележка: Данните са взети от интернет страницата на КФН (www.fsc.bg), постигнатите резултати 

нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност.

нарастване на основни параметри на дпф „цкб-сила“ за 2012 г. спрямо 2011 г.:

•	Ръст	на	нетните	активи	с	11,87%	при	ръст	на	нетните	активи	на	всички	ДПФ	с	9,86%;

•	Ръст	на	средното	салдо	на	едно	осигурено	лице	с	12,84%	при	ръст	за	всички	ДПФ	с	10,65%;

•	Ръст	на	брутните	постъпления	от	осигурителни	вноски	с	2,05%	при	намаление	за	всички	ДПФ	с	5,64%.

Обслужване на клиентите:

•		Осигуреното	лице	може	да	направи	справка	по	всички	интересуващи	го	въпроси,	включително	и	движението	

на средствата по индивидуалната партида, на клиентския телефон 0700 11 322;

•		Всеки	клиент	получава	индивидуална	парола,	с	която	във	всеки	момент	може	да	провери	партидата	си	на	

интернет адрес www.ccb-sila.com;

•		Клиентите	се	обслужват	във	всички	клонове	на	„Централна	кооперативна	банка”	АД,	на	територията	на	

цялата страна. 
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зОк „цкб здраве“ еад 

зОк „цкб здраве“ еад е регистрирано като акционерно дружество и е получило лицензия № 1332-зОд от 
31.10.2007 г. от комисия за финансов надзор, която дава право за извършване на дейност по доброволно 
здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравно осигурителни пакети:

 1. „подобряване на здравето и предпазване от заболяване”;

 2. „извънболнична медицинска дейност”;

 3. „болнична медицинска помощ”;

 4. „допълнителни здравни услуги и стоки”;

 5. „възстановяване на разходи”;

 6. „дентална помощ”.

дружеството е с капитал в размер на 2 млн. лева. към 31.12.2012 г. капиталът на зОк „цкб здраве“ еад е 
изцяло притежаван от „цкб груп” еад.

през изминалата 2012 г. компанията бележи ръст по отношение на реализирания премиен приход и значително 
разширява кръга от здравноосигурени лица и сключени корпоративни договори, въпреки условията на 
стагнация и нестабилност на пазара на здравни услуги. в отговор на изискванията на потенциалните клиенти 
на компанията, зОк „цкб здраве” еад разработва и предлага различни комбинации, покритие и лимити по 
отделните здравноосигурени пакети, лицензирани от кфн и съобразени с общите условия на компанията. 

Основната цел на екипа на зОк „цкб здраве” еад е грижата за осигурените лица и предоставянето 
на навременни и висококачествени медицински услуги, удовлетворяващи както тях, така и техните 
работодатели.

за да осигури качествено обслужване на своите клиенти, зОк „цкб здраве” еад избра за свои контрагенти, 
свързани с предоставянето на медицински услуги, водещи лечебни заведения на територията на цялата 
страна. предлаганите от компанията услуги гарантират своевременен и адекватен достъп до изпълнителите 
на медицински услуги, позволяващ ранна диагностика и лечение.

във връзка с промените в нормативната уредба от 07.08.2012 г. зОк „цкб здраве” еад е предприело 
необходимите мерки, за да приведе дейността си в съответствие с кодекса за застраховането и планира 
да получи лиценз от кфн, за да придобие статут на застраховател с всички произтичащи от това законови 
права и задължения.

(преименувано в зОк „съгласие здраве“ ад на 07.05.2013)
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пазарни пОзиции 

през 2012 г. зад „армеец” реализира премиен приход в размер на 170 891 хил. лв. и с ръст от 6% спрямо 
предходната година заема убедително първото място на застрахователния пазар. 

премийният приход на компанията бележи ръст за десета поредна година, независимо от кризата в 
страната, и общия спад на общозастрахователния пазар. дружеството отчита добри резултати в повечето 
видове бизнес и най-вече в автомобилното и имущественото застраховане, застраховането на злополуки, 
отговорности и финансови рискове. в резултат на реализирания ръст през 2012 г. пазарният дял на зад 
„армеец” нараства до 12,8% спрямо 11,8% в края на 2011 г. 

през 2012 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 9,7% и с 
премиен приход от 85,4 млн. лв. отново зае първо място при доброволната автомобилна застраховка. при 
задължителната „гражданска отговорност на автомобилистите” зад „армеец” отбеляза стабилен ръст от 
5,6% спрямо 2011 г. и е на трето място на пазара с премиен приход от 52,5 млн. лв. и пазарен дял от 10%. 

ПрЕмИЕН ПрИхОД На ОбщОзасТрахОваТЕлНИТЕ КОмПаНИИ 2012 г. 

компания
Премиен приход  

(хил. лв.)

зад армеец 170 891

зад булстрад 164 153

зк лев инс ад 158 632

дзи - Общо застраховане еад 148 196

зад алианц българия 135 282

зд бул инс ад 104 026

зд евроинс ад 86 103

зд Уника ад 78 792

зад виктория 59 530

зад енергия 57 646

зад Озк - застраховане ад 49 517

дженерали застраховане ад 49 134

интерамерикан българия зеад 26 514

Хди застраховане ад 23 054

зк български имоти ад 8 620

групама застраховане еад 6 014

баез еад 8 141

Обб - ей ай джи зд 4 437

оБщо 1 338 680
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ПазарЕН Дял На заД „армЕЕц” ПО ОсНОвНИТЕ вИДОвЕ бИзНЕс Към 31.12.2012 г.

зад „армеец” е начело по премиен приход за 2012 г. и при застраховка „помощ при пътуване” с приход от 3 
млн. лв. и пазарен дял от 24%, а по застраховка „злополука” реализираните премии са в размер на 3,7 млн. лв. 
с 14% пазарен дял. 

добрите постижения на компанията през годината се дължат на постигнатия допълнителен премиен приход 
и ръст по почти всички видове бизнес.

19%92% 81% 76%8%

злополука

карго

Отговорности

каско на мпс

имущество

финансови рискове

авиационно 
застраховане

гО на 
автомобилистите

помощ при пътуване

24%

86% 14% 21% 37%79% 63%

4% 5% 10%96% 95% 90%
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ПрЕмИЕН ПрИхОД На заД „армЕЕц” за ПЕрИОДа 2008-2012 г. (хил. лв.)

през 2012 г. компанията е добавила над 9 млн. лв. към премийния приход за 2011 г. и се нарежда на първо място 
в класацията на общозастрахователните компании с реализирани премии в размер на 170 891 хил. лв.

през изминалата година с най-голям  дял в портфейла на зад „армеец” са автомобилните застраховки.  
застраховка „каско на мпс” има относителен дял от 50%, а „гражданска отговорност на  
автомобилистите” – 30,8%. 

имущественото и авиационното застраховане заемат съответно 6,9% и 4,6%, а застраховки „злополука” и 
„помощ при пътуване” имат общо 4% дял в портфейла на дружеството.
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независимо от неблагоприятната международна конюнктура, повлияла негативно на икономическата 
активност в страната и в частност на застрахователния сектор, 2012 г. беше най-успешната година за 
зад „армеец”. дружеството реализира най-висок премиен приход през годината и ръст от 6% на годишна 
база, който му спечели лидерското място на българския застрахователен пазар. положителната тенденция 
за растеж на премийния приход се запази десета поредна година, което е показател за стабилното развитие 
на зад „армеец”. 

Отличните резултати през годината се дължат на постигнатия допълнителен премиен приход и ръст по 
почти всички видове бизнес – 9,7% при застраховка „каско на мпс”, 5,6% при автомобилната „гражданска 
отговорност”, 34% при застраховка „злополука” и 15% при „помощ при пътуване”, 5,6% ръст на имуществените 
застраховки, 27% при финансовите рискове, 9,5% при застраховането на отговорности. 

застраХОвателни резУлтати 
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разПрЕДЕлЕНИЕ На ПОрТфЕйла На заД „армЕЕц” Към 31.12.2012 г.

по застраховка „каско на мпс” зад „армеец” добавя 7,5 млн. лв. към премийния приход от 2011 г. и отново е 
лидер с приходи от 85,4 млн. лв. и пазарен дял от 21% .

при другата автомобилна застраховка - „гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването 
на мпс”, зад „армеец” регистрира стабилен ръст от 5,6% спрямо 2011г. и с премиен приход от над 52,5 млн. 
лв. се нарежда на трето място на пазара. 

премиен приход по застраховка каско на мпс
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през годината имуществените застраховки запазват 7%-ен дял в портфейла на компанията. реализираният 
премиен приход от този вид бизнес възлиза на 11,7 млн. лв. и представлява ръст от 5,6% спрямо 2011г. 

през 2012 г. зад „армеец” отново е лидер в авиационното застраховане. компанията заема първо място с 
премиен приход в размер на 7,9 млн. лв. и пазарен дял от 36,6 %. 

зад „армеец” се нарежда на първо място и при застраховка „помощ при пътуване” с премиен приход от 3 млн. 
лв. и пазарен дял от 24%, а по застраховка „злополука” реализираните премии са в размер на 3,7 млн. лв. с 14% 
пазарен дял. 

през изминалата година чувствителен ръст бележи и застраховането на финансови рискове – 27%, а 
генерираният премиен приход възлиза на 2,8 млн. лв. при застраховки „Отговорности” зад„армеец” реализира 
премии в размер на 2,7 млн. лв. и постига ръст от 9,5% спрямо 2011 г. 
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през 2012 г. сумата на изплатените обезщетения от зад „армеец” се увеличава спрямо предходната година 
с 13%, като най-много са платените обезщетения по застраховка „каско на мпс” - 69%, и „гражданска 
отговорност на автомобилистите” – близо 20,2%. броят на изплатените щети през годината е нараснал с  
10 800, или 15% повече спрямо предходната година. средната изплатена щета за 2012 г. възлиза на 949 лв., 
в сравнение с 960 лв. през 2011 г. 

прeз изминалата година настъпиха природни бедствия и други застрахователни събития, които доведоха до 
завишена щетимост при застраховки „имущество” и „Отговорности”. при повечето видове бизнес рискът се 
развиваше в рамките на очакваното. 

ПрЕмИЕН ПрИхОД На заД „армЕЕц” ПО вИДОвЕ бИзНЕс (2011-2012 г.)

ИзПлаТЕНИ ОбЕзщЕТЕНИя ОТ заД „армЕЕц” ПО вИДОвЕ бИзНЕс (2011-2012 г.)

виД заСтраХоване
към 31 декември 2012 към 31 декември 2011

лв. дял % лв. дял %

злополука 3 714 086 2,20% 2 766 699 1,71%

каско на мпс 85 424 710 49,99% 77 901 621 48,17%

авиационно застраховане 7 895 017 4,62% 11 528 162 7,13%

морско застраховане 514 301 0,30% 610 239 0,38%

карго 536 065 0,31% 729 870 0,45%

имущество 11 748 838 6,88% 11 130 622 6,88%

гО на автомобилистите 52 543 754 30,75% 49 774 042 30,78%

Отговорности 2 710 287 1,59% 2 475 149 1,53%

финансови рискове 2 809 365 1,64% 2 211 082 1,37%

помощ при пътуване 2 994 176 1,80% 2 605 856 1,61%

Общо: 170 890 599 100,00% 161 733 342 100,00%

виД заСтраХоване
към 31 декември 2012 към 31 декември 2011

лв. дял % лв. дял %

злополука 1 114 544 1,4% 667 927 0,9%

каско на мпс 55 117 797 69,0% 48 269 606 68,5%

авиационно застраховане 1 147 877 1,5% 2 436 919 3,5%

морско застраховане 125 536 0,2% 272 762 0,4%

карго 5 161 0,0% 57110 0,1%

имущество 3 511 696 4,3% 1 494 360 2,2%

гО на автомобилистите 16 143 275 20,2% 14 064 823 20,0%

Отговорности 1 664 161 2,1% 597 843 0,8%

финансови рискове 165591 0,2% 1 697 869 2,5%

помощ при пътуване 890 833 1,1% 865 632 1,1%

Общо: 79 886 471 100,00% 70 424 851 100,00%
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ОснОвна финансОва инфОрмация

собствените средства на зад „армеец” към 31.12.2012 г. са 58 319 хил. лв., а границата на платежоспособност 
(съгл. чл. 20 на наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователните 
и здравноосигурителните дружества) е 26 597 хил. лв. собствените средства на дружеството покриват 
изискуемата по закон граница на платежоспособност. гаранционният капитал на зад „армеец” е в размер на 
8 866 хил. лв.

активите на дружеството гарантират поетите задължения по застрахователни договори и заедно с 
презастрахователната програма осигуряват финансовата му стабилност. към 31.12.2012 г. дългосрочните 
активи на зад „армеец” са 40 207 хил. лв. и представляват 16,78 % 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.

изминалата 2012 г. зад „армеец” приключи с печалба преди данъчното облагане в размер на 1 035 
хил. лв. крайният финансов резултат за 2012 г. след облагането с данъци е 205 хил. лв. положителният 
финансов резултат се дължи на доброто развитие на риска по застраховка „гражданска отговорност на 
автомобилистите” и постигнатата доходност от инвестиции.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

брутен премиен приход (хил. лв.) 145 968 148 239 155 269 161 733 170 891

пазарен дял (%) 9,53% 10,18% 11,29% 11,87% 12,79%

годишен ръст на брутния премиен приход (%) 60,90% 1.56% 4,74% 4,16% 5,66%

годишен ръст на пазара по общо застраховане (%) 20,80% -4,93% -5,63% -0,9% -1,9%

печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 1 595 3 745 6 917 936 1 035

нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 1 937 2 975 6 718 899 205

сума на активите (хил. лв.) 140 920 156 133 175 799 222 033 257 062

нетни активи (собствен капитал) 31 644 35 158 41 131 4ж1 415 58 524

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

премиен приход след презастраховане 134 378 132 425 139 343 142 812 155 562

технически резултат (хил. лв.) 318 1 430 614 577 - 8 759

нетна щетимост (в %) 50% 53% 49% 53% 59%

ОсНОвНИ фИНаНсОвИ ПОКазаТЕлИ На заД „армЕЕц”
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ОбзОр на дейнОстта 

изминалата 2012 г. беше поредната година на предизвикателства както за икономиката като цяло, така 
и за застрахователния пазар. във фокуса на вниманието на застрахователите бяха важни проблеми като 
по-ниският обхват при задължителната автомобилна застраховка и приемането на новите лимити на 
обезщетение, т.нар. „румънски синдром”, предизвикал източване на финансов ресурс от гаранционния фонд, 
спадът при „каско на мпс” поради остаряващия автопарк, катастрофичните събития и най-вече силното 
земетресение, което освен щетите, постави на дневен ред и въпроса за катастрофичния пул, измененията 
в задължителната застраховка за туроператори и не на последно място предизвикателствата, свързани с 
въвеждането на платежоспособност ІІ. 

макар че 2012 беше поредната трудна година и в края й секторът отново отчете спад, тя се оказа  
най-успешната за зад „армеец”. с премиен приход в размер на 170 891 хил. лв. и с пазарен дял от 12,8% 
дружеството оглави 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. във време на криза компанията продължи да предлага 
гъвкави и модерни решения като например възможност за самоучастие на застрахования по „каско на мпс” 
с цел намаляване размера на застрахователната премия и ангажираност на клиента в поддръжката на 
автомобила. 

новите технологични решения са важен фактор за постигане на по-високо качество и ефективност от 
дейността на компанията. положителен момент в работата по застраховка „гражданска отговорност” 
през 2012 г., наред с функциониращата единна информационна система на пазара, беше постигнатата добра 
интеграция с брокерските системи и въведеното уеб приложение за продажба на полиците. 

зад „армеец” предлага богат набор от имуществени застраховки при широк спектър от покрития и 
атрактивни условия. след земетресението през 2012 г. бе регистриран повишен интерес към тези застраховки 
от страна на граждани и фирми, което доведе до 5,6%-ен ръст на реализираните премии. признание за 
добрата работа на компанията по този вид бизнес е обявяването й за най-коректен застраховател при 
изплащане на застрахователни обезщетения за имуществени вреди в конкурса „застраховател на годината 
2012”, организиран за втора поредна година от българска асоциация на застрахователните брокери с 
партньорството на българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

с оглед повишаване качеството на съществуващия портфейл на застрахователни продукти през 2012 г. бяха 
оптимизирани общите условия и тарифи на някои застрахователни продукти. бяха приети нови общи условия 
по застраховка „помощ при пътуване в чужбина” с цел гарантиране ръста на пазарния дял на този продукт. 
бяха прецизирани тарифните условия при автомобилните застраховки, при „гражданска отговорност 
на туроператора” и внесени изменения в общите условия на застраховка „гражданска отговорност на 
работодателя”.

през 2012 г. благодарение на добрите си резултати за втора поредна година зад „армеец” попадна в 
класацията SEE Top 100, като зае двадесет и първо място сред топ застрахователите в Югоизточна европа 
и второ място от представените български дружества. 
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сред приоритетите на зад „армеец“ като социално отговорна компания е запазването на уникалното 
природно наследство на българия. през 2012 г. дружеството стартира проекта „да върнем ловния сокол в 
българия“ в подкрепа на природозащитната федерация „зелени балкани”. компанията дарява сумата от 0,50 
лв. от всяка сключена застраховка „каско на мпс” за финансирането на проекта. с тази инициатива зад 
„армеец“ доказва своята ангажираност за опазване на биологичното разнообразие и разумното използване на 
природните ресурси.

традиционно през годината компанията подкрепяше различни спортни инициативи. зад „армеец” застрахова 
участниците в националния турнир ариана аматьорска лига, а футболистите на „армеец” отново ни дадоха 
повод за гордост като спечелиха втория банков турнир по мини-футбол за купата на RD Sport. 

сред всички спонсорски активности особено значение има генералното спонсорство на многофункционалната 
спортна зала арена армеец софия, което дава възможност марката „армеец” да бъде комуникирана по уникален 
за българския пазар начин. дружеството е първата изцяло българска компания в страната, която притежава 
и използва т.нар. права върху името (Naming rights). 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.

бъдещото развитие на зад „армеец” е насочено към утвърждаване 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 удовлетворението на потребителя в условия на консервативен пазар важна задача е оптимизирането 
на продуктовия портфейл и адаптирането му към нуждите на пазара чрез предлагането на коректни и гъвкави 
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. 

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”. 

бъдещО развитие 
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ОтЧет за финансОвите резУлтати

ОтЧет за финансОвОтО състОяние към 31 декември

активи
2012

‘000 лв.

2011

‘000 лв.

нетекущи активи

нематериални активи 5 192 6 250

имоти, машини и съоръжения 7 566 1 109

инвестиции в дъщерни предприятия 50 50

инвестиционни имоти 27 039 25 518

дългосрочни финансови активи 360 360

Отсрочени данъчни активи - 726

нетекущи активи 40 207 34 013

текущи активи

финансови активи, държани за търгуване 61 093 56 494

финансови активи на разположение за продажба 1 634 2 348

вземания по застрахователни и презастрахователни договори 52 737 50 748

материални запаси 1 140 1 074

презастрахователни активи 17 445 17 951

данъчни вземания 125 108

вземания от свързани лица 19 757 12 189

други вземания 8 178 10 600

пари и парични еквиваленти 54 746 36 508

текущи активи 216 855 188 020

общо активи 257 062 222 033

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

изп. директор: ............................
румен Георгиев

изп. директор: ...................................

цветанка крумова

Дата: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова
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ОтЧет за финансОвОтО състОяние към 31 декември 
(прОдължение)

Собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви
2012 2011

‘000 лв. ‘000 лв.

Собствен капитал

акционерен капитал 15 019 15 019

други резерви 63 444 45 000

преоценъчен резерв (20 144) (19 503)

неразпределена печалба 205 899

общо собствен капитал 58 524 41 415

застрахователни резерви 175 350 151 814

Пасиви

нетекущи пасиви

пенсионни задължения към персонала 62 208

задължения по финансов лизинг - 75

Отсрочени данъчни пасиви 32 -

нетекущи пасиви 94 283

текущи пасиви

пенсионни и други задължения към персонала 1 698 1 534

задължения по финансов лизинг 75 103

задължения по застрахователни и презастрахователни договори 14 872 18 846

краткосрочни задължения към свързани лица 61 61

данъчни задължения 389 456

други задължения 5 999 7 521

текущи пасиви 23 094 28 521

общо пасиви 23 188 28 804

общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви 257 062 222 033

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

изп. директор: ............................
румен Георгиев

изп. директор: ...................................

цветанка крумова

Дата: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова
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ОтЧет за всеОбХватния дОХОд за гОдината, 
приклЮЧваща на 31 декември

2012

‘000 лв.

2011

‘000 лв.

премиен приход 170 891 161 733

Отстъпени премии на презастрахователи (15 329) (18 921)

Премиен приход, нетно 155 562 142 812

застрахователни суми и обезщетения (79 886) (70 425)

приходи от получени суми и обезщетения от презастрахователи 4 064 5 529

застрахователни суми и обезщетения, нетно (75 822) (64 896)

промяна в застрахователни резерви, нетно (23 536) (20 710)

други застрахователни и презастрахователни разходи, нетно                                         (36 595) (29 966)

Печалба от оперативна дейност 19 609 27 240

административни разходи (12 879) (11 964)

разходи за персонала (16 966) (14 699)

други разходи (1 304) (1 094)

други приходи 1 038 423

печалба / (загуба) от инвестиционни имоти 7 832 (851)

печалби от финансови активи държани за търгуване, нетно 2 470 674

финансови разходи (243) (211)

финансови приходи 1 478 1 418

Печалба преди данъци 1 035 936

разходи за данъци върху дохода (830) (37)

Печалба за годината 205 899

Друг всеобхватен доход:

финансови активи на разположение за продажба:

- загуби от текущата година, нетно от данъци (641) (615)

Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци (641) (615)

общо всеобхватна (загуба)/ доход за годината (436) 284

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

изп. директор: ............................
румен Георгиев

изп. директор: ...................................

цветанка крумова

Дата: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова
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ОтЧет за прОмените в сОбствения капитал за гОдината, 
приклЮЧваща на 31 декември

вСиЧки СУми Са 

ПреДСтавени в ‘000 лв.

акционерен 

каПитал

ДрУГи 

резерви

ПреоценъЧен 

резерв

неразПре-

Делена 

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

финансови активи на 
разположение за продажба
- загуби от текущата година - - (713) - (713)

данък върху дохода, отнасящ 
се до компонентите на друг 
всеобхватен доход - - 72 - 72

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: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова



ГОДИШЕН ОТчЕТ 2012 36

вСиЧки СУми Са

ПреДСтавени в ‘000 лв.

акционерен 

каПитал

ДрУГи 

резерви

ПреоценъЧен 

резерв

неразПре-

Делена 

ПеЧалБа

оБщо 

СоБСтвен 

каПитал

Салдо към 1 януари 2011 г. 15 019 38 282 (18 888) 6 718 41 131 

печалба за годината - - - 899 899 

финансови активи на 
разположение за продажба
- загуби от текущата година - - (684) - (684) 

данък върху дохода, отнасящ 
се до компонентите на друг 
всеобхватен доход - - 69 - 69 

общо всеобхватен доход за 
годината - - (615) 899 284 

разпределение на печалба към 
резерви - 6 718 - (6 718) -

Салдо към 31 декември 2011 г. 15 019 45 000 (19 503) 899 41 415 

ОтЧет за прОмените в сОбствения капитал за гОдината, 
приклЮЧваща на 31 декември (прОдължение)

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

изп. директор: ............................
румен Георгиев

изп. директор: ...................................

цветанка крумова

Дата: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова
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ОтЧет за париЧните пОтОци за гОдината,  
приклЮЧваща на 31 декември

2012

‘000 лв.

2011

‘000 лв.

оперативна дейност

постъпления по застрахователни договори 160 338 144 704 

постъпления по презастрахователни договори 1 251 2 776 

плащания по застрахователни договори (79 887) (70 426)

плащания по презастрахователни договори (11 026) (8 788)

постъпления от клиенти 55 292 

плащания към доставчици (6 171) (4 655)

плащания към персонал и осигурителни институции (16 956) (14 698)

платен данък върху дохода (3 023) (3 297)

плащания за други данъци (1 857) (1 752)

други плащания за оперативна дейност (31 513) (36 109)

нетен паричен поток от оперативна дейност 11 211 8 047 

инвестиционна дейност   

придобиване на имоти, машини и съоръжения (6 986) (195)

придобиване на нематериални активи (96) (547)

постъпления от продажба на финансови активи, държани за търгуване 10 871 4 981 

придобиване на финансови активи, държани за търгуване (14 147) (5 023)

нетен паричен поток от инвестиционна дейност (10 358) (784)

Финансова дейност   

плащания по финансов лизинг (103) (254)

постъпления за формиране на резерви за увеличение на капитала 17 545 -

плащания на лихви (7) (23)

нетен паричен поток от финансова дейност 17 435 (277)

нетна промяна в пари и парични еквиваленти 18 288 6 986 

пари и парични еквиваленти в началото на годината 36 508 29 546 

загуба от валутна преоценка (50) (24)

Пари и парични еквиваленти в края на годината 54 746 36 508 

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

изп. директор: ............................
румен Георгиев

изп. директор: ...................................

цветанка крумова

Дата: 11.03.2013 г.

заверили съгласно одиторски доклад от 29.03.2013 г. 

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

милена младенова Силвия Динова
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дОклад върХУ финансОвия ОтЧет

дОклад на независимия ОдитОр

ние извършихме одит на приложения финансов отчет на дружество зад армеец към 31 декември 2012 г., 
включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2012 г., отчет за всеобхватния 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.

до акционерите на
зад армеец
гр. софия
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марий апостолов    милена младенова

регистриран одитор    регистриран одитор
Управител  

  
    Силвия Динова

    регистриран одитор

Мнение

по наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на зад 
армеец към 31 декември 2012 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.

ние прегледахме годишния доклад за дейността към 31 декември 2012 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 2012 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.

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

2012 г.

29 март 2013 г.
гр. софия

Грант торнтон ооД  

специализирано одиторско  
предприятие
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дистрибУция и клОнОва мрежа

към 31.12.2012 г. компанията осъществява дейността си чрез 55 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/ 811 91 00

софия, ул. „фредерик жолио-кюри” № 20, тел.: 02/ 819 08 56 

софия, бул. „сливница” № 425, тел.: 02/ 892 68 88

софия, летище софия, терминал 2, тел.: 02/ 945 91 42

центрОве за регистрация на щети

софия, ул. „фредерик жолио-кюри” № 20, тел.: 02/ 819 09 46

софия, бул. „сливница” № 425, тел.: 02/ 892 68 98

софия, ул. „бяло поле” № 8д, тел.: 02/ 903 74 81

софия, бул. „българия” № 118, бизнес център абакус, тел.: 0888 343 883

варна, бул. „владислав варненчик“ № 279а, тел.: 052/ 733 055

бургас, ул. „стефан стамболов” № 81, тел.: 056/ 846 742 

пловдив, ул. „менделеев” № 2а, тел.: 032/ 623 198 

велико търново, ул. „филип тотю“ № 24, тел.: 062/ 604 252

плевен, ж.к. „дружба” 1, автокомплекс тойота, тел.: 064/ 824 070

габрово, ул. „брянска“ № 54, тел.: 066 /804 898

перник, ул. „Юрий гагарин” № 1, индустриална зона, тел.: 076/ 670 331 

стара загора, ул. „Хаджи димитър асенов“ № 59, тел.: 042/ 620 197

Хасково, бул. „българия” № 124, ет. 1, офис 11, тел.: 038/ 666 126

благоевград, ул. „александър фон Хумболт“ № 1, тел.: 073/ 831 630

ловеч, бул. „българия“ № 81, тел.: 068/ 600 103

казанлък, ул.“княз батенберг“ № 43 ет. 2, офис 3, тел./факс: 0431/ 62 973
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агенции на зад „армеец”

банско, ул. „пирин” № 79, тел.: 0749/ 837 04  

благоевград, ул. „братя китанови” № 7, тел.: 073/ 880 137 

бургас, ул. „константин фотинов” № 1, тел.: 056/ 842 829 

варна , ул. „радко димитриев” № 35, тел.: 052/ 630 775 

варна , ул. „генерал паренсов” № 3, ет. 2, тел.: 052/ 603 726 

велико търново, ул. „н. габровски” № 42, тел./факс: 062/ 600 238 

видин, ул. „цар симеон велики” № 48, тел.: 094/ 600 434 

враца, ул. „кръстю българията” № 7, тел.: 092/ 660 496 

габрово, ул. „брянска” № 54, тел.: 066/ 804 897 

гоце делчев, ул. „раковски” № 4, тел.: 0751/ 609 64 

добрич, ул. „екзарх йосиф” № 7, тел.: 058/ 602 564 

дупница, ул. „Христо ботев” № 21, тел.: 0701/ 511 51 

казанлък, бул. „ал. батенберг” № 43, офис 1 и 2, тел./факс: 0431/ 639 61 

кърджали, ул. „републиканска” № 47, тел.: 0361/ 658 17 

ловеч, бул. „българия” № 5, ет. 1, тел.: 068/ 601 791 

ловеч, ул. „димитър пъшков” № 8, тел.: 068/ 601 900

монтана, ул. „граф игнатиев” № 18, тел.: 096/ 304 305 

пазарджик, ул. „к. величков” № 1, тел.: 034/ 440 474 

пазарджик, бул. „ ал. стамболийски”  № 18, тел.: 034/ 443 090 

перник, ул. „Юрий гагарин” бл. 7, тел.: 076/ 672 090 

перник, ул. „кракра” № 61, тел.: 076/ 601 100 

петрич, ул. „капитан никола парапанов” № 6, тел.: 0882 535 184 

плевен, ул. „данаил попов” № 7, тел.: 064/ 830 531 

плевен, ул. „кирил и методий” № 18, тел./факс: 064/ 822 010 

пловдив, ул. „менделеев” № 2 а, тел.: 032/ 622 402, 633 061 

пловдив, ул. „цариброд” № 2 /джумаята/, тел.: 032/ 638 565

пловдив, ул. „самара” № 2, тел.: 032/ 941 909

разград, ул. „бели лом” № 36, ет. 1, ап. 1, тел.: 084/ 660 638 

русе, пл. „св. троица” № 10, тел.: 082/ 834 377, факс: 082/ 834 640 

самоков, бул. „искър” № 64, тел.: 0722/ 661 94 

сандански, ул. „македония” № 55, тел.: 0746/ 331 30, факс: 0746/ 328 08 

силистра, ул. „раковска” № 3, тел.: 086/ 821 675 

сливен, бул. „цар Освободител” № 11, тел.: 044/ 662 962 

смолян, ул. „димитър благоев” № 1, тел.: 0301/ 639 37 

софия, ул. „ген. 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. „жолио кюри” № 17, бл. 156-2, тел.: 02/ 870 30 38 

софия, бул. „витоша” № 71, вх. 1, ет. 1, тел.: 02/ 951 62 55 

софия, жк „младост” 1, бул. „андрей сахаров” № 14 б, тел.: 02/ 974 43 36 

софия, бул. „климент Охридски” № 65, тел.: 02/ 960 60 88 

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, партер, тел.: 02/ 862 60 11
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софия, ул. „никола габровски” № 102, тел.: 02/ 427 37 14

софия, бул. „братя бъкстон” бл. 201 а, тел.: 02/ 850 16 54

софия, бул. „българия” № 118, бизнес център абакус, тел.: 0888 343 883

стара загора, ул. „методи кусев” № 7, тел.: 042/ 623 303, 620 333 

стара загора, ул. „генерал гурко” № 58, ет. 2, тел.: 042/ 601 378 

търговище, ул. „васил левски” № 2, тел.: 0601/ 61 606 

Хасково, бул. „съединение” № 26, тел.: 038/ 622 584, 665 451 

Шумен, ул. „патлейна” № 10, тел./факс: 054/ 884 102 

ямбол, ул. „страхил войвода” № 44, ет. 1, офис 1, тел./факс: 046/ 661 167
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www.armeec.bg


