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1. Обща информация за “ЗД Евроинс” АД 
 
“ЗД Евроинс” АД (ЕВРОИНС) e една от първите застрахователни компании в България, 
получила лиценз за Общо застраховане по Закона за застраховането (обн., ДВ., бр.86 
от 11.10.1996 г.) – Разрешение за извършване на застрахователна дейност по 
Протокол № 8 от 15.06.1998 г., издадено от Националния съвет по застраховане (НСЗ) 
при МС на Република България. 
 
С решение по Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на 
“Застрахователно дружество ЕВРО ИНС” АД, проведено на 27.06.2008 г. 
наименованието на дружеството е променено на “Застрахователно дружество 
ЕВРОИНС” АД. Промяната в търговската фирма е отразена в Устава на дружеството и 
вписана в търговския регистър от дата 03.08.2008 г. 
 
Към настоящия момент портфейлът на ЕВРОИНС обхваща над 45 броя 
застрахователни продукта, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени 
на общозастрахователните дружества, в съответствие с Приложение № 1, Раздел II 
към Кодекса за застраховането (обн., ДВ., бр.103 от 23.12.2005 г.). Търговският модел 
на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, 
покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно 
обслужване на клиентите. 

 
Съгласно Кодекса за застраховане “ЗД Евроинс” АД може да извършва активно 
презастраховане по застраховките, за които компанията има издаден лиценз за 
застраховане, без допълнителен лиценз. Понастоящем дружеството е презастрахо-
вател по четири вида застраховки – “Плавателни съдове”, “Товари по време на 
превоз”, “Пожар и природни бедствия” и “Гражданска отговорност, свързана с 
притежаването и използването на МПС”.  
 

 

2. Информация за акциите на дружеството 

 
Търговията с акциите на ЕВРОИНС на Българска фондова борса – София АД (БФБ-
София) стартира официално на 31.01.2006 г. Акционерният капитал на дружеството е 
разпределен в 11 753 556 броя акции с номинал 1 лев. Към края на 2012 г. свободно 
търгуемият обем (free float) на акциите е 22.1 % от емисията. 

 
Основен акционер в ЕВРОИНС е “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД чрез дъщерния си 
застрахователен подхолдинг “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД (ЕИГ). “Еврохолд 
България” АД е образувано в края на 2006 г. при сливането на “Старком Холдинг” АД и 
“Еврохолд” АД. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на БФБ, а от 15 
декември 2011 година, в резултат на осъщественото двойно листване, акциите на 
дружеството се търгуват и на Варшавската фондова борса. Подхолдингът ЕИГ е 
създаден през 2007 г. чрез прехвърляне (апорт) на притежаваните от “Еврохолд 
България” АД акционерни участия в “ЗД Евроинс” АД, “ЗОК Свети Николай 
Чудотворец” АД (преименувано на “Евроинс – Здравно осигуряване” АД) и “Аситранс 
Асигурари” АД (преименувано на “Евроинс – Румъния” АД). 

 
ЕВРОИНС извършва своята дейност в съответствие със законодателството на 
Република България, както и с европейското законодателство с пряко действие на 
територията на страната. 
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Основните нормативни актове, които касаят дейността на ЕВРОИНС като публично 
акционерно дружество с предмет на дейност “Общо застраховане”, са Законът за 
публичното предлагане на ценни книжа, Кодексът за застраховането и Търговският 
закон, както и подзаконовите актове по тяхното прилагане. 
 
Всички акции на “ЗД Евроинс” АД са регистрирани за търговия на Основен пазар на 
БФБ-София АД, Сегмент Акции Standard, с борсов код – 5IC. 

 
 

Пазарна цена на акциите на дружеството 
 

 
 

Източник: БФБ-София 

 

Графиката показва движението на цените на акциите на ЕВРОИНС на БФБ-София за 
периода 03.01.2012 г. – 29.12.2012 г. (съответно първа и последна борсова сесия за 
отчетната 2011 година). 
 

 Начална цена: 1.099 лв. (06.01.2012) 

 Последна цена: 0.727 лв. (16.01.2012) 

 Максимална цена: 1.149 лв. (21.01.2012)  

 Минимална цена: 0.695 лв. (20.06.2012) 

 Стойностно изменение: -0.372 лв. 

 Относително изменение: -33.85% 

 Средна цена: 0.913 лв. 
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 3. Преглед на дейността и състоянието на дружеството 
 

3.1. Предлагани продукти 
 

Вписаният предмет на дейност на ЕВРОИНС е: Застраховане, като дружеството 
извършва следните видове застраховки по общо застраховане: 

1. Застраховка “Злополука”; 

2. Застраховка “Заболяване”; 

3. Застраховка “Сухопътни превозни средства” (без релсови превозни 
средства); 

4. Застраховка “Релсови превозни средства”; 

5. Застраховка “Летателни апарати”; 

6. Застраховка “Плавателни съдове” (морски, речни и по езера и канали); 

7. Застраховка “Товари по време на превоз” (включително стоки, багаж и 
други); 

8. Застраховка “Пожар и природни бедствия”; 

9. Застраховка “Други щети на имущество”; 

10. Застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и 
използването на моторни превозни средства; 

11. Застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и 
използването на летателни апарати; 

12. Застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и 
използването на плавателни съдове; 

13. Застраховка “Обща гражданска отговорност”; 

14. Застраховка “Кредити”; 

15. Застраховка “Гаранции”; 

16. Застраховка “Разни финансови загуби”; 

17. Застраховка “Правни разноски” (правна защита); 

18. Застраховка “Помощ при пътуване” (асистанс). 
 
Застрахователните продукти в портфейла на ЕВРОИНС покриват всички видове 
застраховки по общо застраховане съгласно действащата нормативна уредба. 
Дружеството притежава лицензи от КФН за продажбата на 18 вида застрахователни 
продукта (описани по-горе като част от предмета на дейност), като повечето от тях се 
предлагат през 2012 г. 

 
 

3.2. Клонова мрежа и канали на продажба 
 
И през 2012 г. “ЗД Евроинс” АД продължава да инвестира в оборудване и изграждане 
на нови офиси. В момента компанията разполага с над 95 модерни офиса във всички 
региони в България. Клоновата мрежа е изградена от агенции в градовете с население 
над 20 хиляди души и представителни офиси в селищата с население под 20 хиляди 
души, които компанията счита за перспективни. През 2009 година Евроинс разшири 
агентската си мрежа с няколко нови агенции в столицата, както и в градовете Русе, 
Плевен, Благоевград, Нова Загора, Враца, Силистра. През 2010 г. в гр. София 
отвориха врати две агенции и две представителства, както и два нови ликвидационни 
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центъра, в които клиентите на компанията могат да завеждат щети по всички видове 
застраховки. През 2011 г. бяха открити три агенции в гр. София, Варна и Костенец, и 
две нови представителства в гр. Трявна и Нови пазар, а през 2012 г. – една агенция в 
гр. Банско и едно представителство в гр. Балчик. 

 

 
 
ЕВРОИНС принадлежи към групата на “Еврохолд България” АД, като част от дъщерния 
му подхолдинг “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД. Основните инвестиции на холдинга са 
съсредоточени в дружества, чиито продукти и услуги осигуряват комплексно 
обслужване на клиентите по линията “Продажба на автомобили – Лизинг – 
Застраховане”. Освен застрахователната група, холдингът включва още дилъри на 10 
марки автомобили, лизингова компания, автосервизи и фирми за автомобили под 
наем. При осъществяване на основната си дейност през 2012 г., ЕВРОИНС 
продължава успешно да работи в сътрудничество с останалите дружества в холдинга 
с цел оптимизация на общата дейност и постигане на синергичен ефект. 

 
3.3. Състояние на пазара по общо застраховане през 2012 г. 

За периода януари – ноември 2012 г. (съгласно последните публикувани данни от КФН) 
записаните премии в общото застраховане са в размер на 1 168 млн. лв., а в 
животозастраховането – 231 млн. лв. Спрямо същия период на предходната година 
брутният премиен приход от общо застраховане намалява с 2.5 %, при животозастра-
ховането нараства с 6.2 %, или застрахователният пазар в България отбелязва общо 
спад от 1.2 %. 

Към 30.11.2012 г. намалението на премийния приход за целия общозастрахователен 
сектор спрямо м. ноември 2011 г. в абсолютна стойност възлиза на 30.1 млн. лв. В 
условията на задълбочаваща се глобална икономическа криза повечето доброволни 
застраховки по общо застраховане бележат спад. Най-много е намалял приходът по 
застраховка на “Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (“Каско 
на МПС”) – с 5.6 % или 22.7 млн. лв. и по задължителната “Гражданска отговорност, 
свързана с притежаването и използването на МПС” – 2.3 % или 10.3 млн. лв. Спадът от 
0.9 % или 1.5 млн. лв. по застраховка “Пожар и природни бедствия” е частично 
компенсиран от ръста по “Други щети на имущество” – 2.4 % или 1.2 млн. лв. 

Изменена е структурата на застрахователния портфейл – намалял е относителният 
дял на застраховка “Каско на МПС” в брутните начислени (записани) премии по общо 
застраховане от 37.4 % през XI.2010 г. и 34 % през XI.2011 г. на 32.9 % през XI.2012 г., 
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а делът на “ГО на автомобилистите” се изменя съответно от 34 % през XI.2010 г. на 
37.1 % през XI.2011 г. и XI.2012 г. Делът на застраховка “Пожар и природни бедствия” 
се запазва относително постоянен – 14.1 % през XI.2010 г., 14.3 % през XI.2011 г. и 
14.5 % през XI.2012 г. 

Застраховките, свързани с притежаването и ползването на моторни превозни сред-
ства, генерират най-голям обем приходи в портфейла на ЕВРОИНС и през XI.2012 г. – 
82.3 % при 70.4 % за пазара. 

 

3.4. Избрани финансови показатели 

 
Премийният приход на ЕВРОИНС за 2012 г. възлиза на 86.1 млн. лева. Дружеството 
отбелязва ръст по този показател от 12.5 % спрямо 2011 г., основно в резултат от 
увеличените приходи по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и 
активно презастраховане. 

 
Най-висок дял в премийния приход заема застраховка “ГО на автомобилистите и 
Зелена карта” с 52.7 млн. лв., съответстващи на 61.2 % от общия премиен приход. 
Следват застраховка “Каско на МПС” с 18.9 млн. лв. (22.0 % дял от премийния приход), 
имуществените застраховки със 7.5 млн. лв., “Злополука и заболяване” и други. За 
сравнение, през 2011 г. застраховка “Каско на МПС” е била с по-висок относителен дял 
(27.4 %) в общия премиен приход, а застраховка “ГО на автомобилистите и Зелена 
карта” – с по-нисък (51.7 %). Общо автомобилните застраховки съставляват 83.2 % от 
портфейла на дружеството през 2012 г. срещу 79.1 % през 2011 г. 
 
Ръст в показателя “Премиен приход” е регистриран при застраховка “Гражданска 
отговорност на автомобилистите и Зелена карта” – 33.3 %, при “Злополука и заболя-
ване” – 3.8 % и “Отговорности” – 21.7 %. При останалите видове застраховки (“Каско на 
МПС”, “Имуществени застраховки”, “Селскостопанско застраховане”, “Карго” и “Други”) 
компанията бележи спад, характерен за целия бизнес сектор като цяло. 
 

Вид застраховки 
/в хил. лв./ 

Премиен 
приход за  

2012 г. 

Премиен 
приход за 

2011 г. 

Дял за 
2012 г. в 

% 

Изменение 
премиен 

приход в % 

Каско на МПС 18 904 20 939 22.0% -9.7% 

ГО на автомобилистите и 
Зелена карта 

52 734 39 558 61.2% 33.3% 

Имуществени 
застраховки 

7 512 8 345 8.7% -10.0% 

Селскостопанско 
застраховане 

1 801 1 924 2.1% -6.4% 

Злополука и заболяване 2 028 1 954 2.4% 3.8% 

Карго 1 618 1 972 1.9% -17.9% 

Отговорности 865 711 1.0% 21.7% 

Други 641 1 103 0.7% -41.9% 

Общо: 86 103 76 506 100% 12.5% 



 

 

 

 

Адрес: бул. „Христофор Колумб” №43, гр. София 1592 
тел: + 359 2 9651 525; факс: + 359 2 9651 526 

www.euroins.bg 

8 
 

Съществено влияние върху приходите на ЕВРОИНС оказва възприетата от 
ръководството политика за постепенно повишаване на средната цена по застраховка 
“Гражданска отговорност” на автомобилистите в портфейла, която нараства с 12.2 % 
от 233 лв. в края на 2011 г. на 261 лв. към 31.12.2012 г. Този подход е подчинен на  
стратегията, следвана от компанията и целяща устойчив темп на нарастване на 
финансовия резултат в дългосрочен план. 

Брутната сума на изплатените обезщетения възлиза на 42.1 млн. лева, 12.8 млн. лв. от 
които са по застраховка “Каско на МПС” и 26.5 млн. лв. – по застраховка “Гражданска 
отговорност на автомобилистите и Зелена карта”. 

 
Вид застраховки 

/в хил. лв./ 
 

Изплатени 
щети за 
2012 г. 

Изплатени 
щети за 
2011 г. 

Дял за 
2012 г. в % 

Изменение 
изплатени 
щети в % 

Каско на МПС 12 777 14 959 30.4% -14.6% 

Гражданска 
отговорност на 
автомобилистите и 
Зелена карта 

26 520 17 563 63.0% 51.0% 

Имуществени 
застраховки 

1 087 1 606 2.6% -32.3% 

Селскостопанско 
застраховане 

896 626 2.1% 43.1% 

Злополука и 
заболяване 

593 551 1.4% 7.7% 

Карго 151 116 0.4% 30.1% 

Отговорности (0) 5 0.0% -103.1% 

Други 60 234 0.1% -74.2% 

Общо: 42 084 35 660 100% 18.0% 

 
В структурата на изплатените обезщетения основен дял през 2012 г. заемат 
автомобилните застраховки – 93.4 %, от които 30.4 % по застраховка “Каско на МПС” и 
63 % - по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта”. 
За сравнение, през 2011 г. делът на автомобилните застраховки в изплатените 
обезщетения е бил 91.2 %, от които 41.9 % по застраховка “Каско на МПС” и 49.3 % по 
застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта”.  

 
Нетната квота на щетите (съотношението между възникналите претенции и 
спечелените премии, нетно от презастраховане) през отчетния период е 68.8 % и е по-
висока от тази през 2011 г., когато е била 66.8 %. 

Административните разходи на дружеството нарастват със 7.8 % до 6.8 млн. лв. за 
2012 г. спрямо 6.3 млн. лв. през 2011 г. като нетната квота намалява от 12.9 % през 
2011 г. на 11.2 % през 2012 г. 

Вследствие от предприетите мерки и консервативна инвестиционна политика в 
условията на продължаващата икономическа криза, дружеството успява да реализира 
положителен нетен резултат от инвестиции в размер на 2 млн. лв. За сравнение, 
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нетният резултат от инвестиционна дейност за 2011 г. е положителен в размер на 4.9 
млн. лв. 

Нетният финансов резултат, реализиран през 2012 г. е печалба в размер на 0.5 млн. 
лв. спрямо печалба от 0.5 млн. лв. за предходната година. 

Финансови показатели 2012 2011 

 Премиен приход (хил. лв.) 86 103 76 506 

 Изплатени обезщетения (хил. лв.) 42 084 35 660 

 Финансов резултат (хил. лв.) 524 485 

 Пазарен дял (%) 6.4 %* 5.6 % 

 Нетна квота на щетимост (%) 68.8 % 66.8 % 

 Собствен капитал 12 483 11 959 

 Привлечен капитал  504 311 

 Брутни застрахов. резерви (хил. лв.) 73 674 64 183 

 Коефициент на финансова автономност 1.8х 2.0х 

 Рентабилност на собствения капитал  4.5 % 4.1 % 

*Прогнозни резултати 

Капиталовата адекватност на дружеството към края на 2012 г. е 111 % и отговаря на 
общоприетите добри практики в застрахователния сектор. 

Сумата на нетните технически резерви на дружеството към края на 2012 г. е увеличена 
с 9.5 млн. лв. до 64.1 млн. лв., което представлява ръст от 17.3 % спрямо 2011 г., 
когато са били 54.6 млн. лв. 

Дружеството инвестира застрахователните резерви в дългови ценни книжа, в това 
число ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България или от държава 
членка, акции, дялове в инвестиционни дружества и договорни фондове, депозити във 
финансови институции и недвижими имоти, необременени с тежести. 
 
Управителният съвет на ЕВРОИНС определя инвестиционната политика на 
дружеството в съответствие с Кодекса за застраховането и вътрешноустройствените 
си актове. Инвестиционната политика на дружеството цели да осигури адекватна 
ликвидност за обслужване на ангажиментите за плащане и да поддържа приемливо 
ниво на риск на инвестираните средства. 
 
Дружеството управлява активите при спазване принципите на надеждност, ликвидност, 
доходност, диверсификация и предпазливост. В своята съвкупност, инвестициите на 
дружеството следва да отговарят на правилата за диверсификация, регламентирани в 
Кодекса за застраховането. 
 
В условията на финансова криза и спад на индексите на всички световни капиталови 
пазари през 2012 г., ЕВРОИНС се придържа към балансирана консервативна стратегия 
на инвестиране. Тази стратегия поставя акцента върху сигурността на инвестициите. 
Сигурността на инвестицията се измерва с риска от неплащане, забавяне в плащането 
и неблагоприятна промяна на пазарната цена. Балансираният характер на провежда-
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ната инвестиционна политика намира изражение в разумното диверсифициране на 
портфейла и предпазливото инвестиране предимно в дълговите ценни книжа, 
издадени от правителството на Република България и правителства на държави-
членки на ЕС, облигации, издадени от местни банки и първокласни чуждестранни 
финансови институции, и банкови депозити. 
 
За осъществяването на инвестиционната си политика ЕВРОИНС използва 
професионални услуги на инвестиционни посредници, притежаващи лиценз за 
извършване на сделки в страната и чужбина. 
 

 
3.5. Презастраховане 

 
Презастрахователната програма на ЕВРОИНС за 2011 г. продължи тенденцията за 
съблюдаване на целите, насочени към разширяване на застрахователния капацитет, 
увеличаване на самозадържането в степени, гарантиращи финансовата стабилност на 
дружеството и сигурността на застрахованите, както и предпазването на задържаната 
част от прекомерно негативни колебания в квотата на щетите. 
 

Презастрахователната програма на дружеството е изготвена със съдействието на 
лондонски брокери и е пласирана при високорейтингови европейски 
презастрахователни компании. Тя се състои от: 

 основен пропорционален презастрахователен договор – “Букет”, покриващ 
рисковете по имуществени застраховки, застраховки на товари и на 
плавателни съдове; 

 допълнителен непропорционален презастрахователен договор по 
имуществени застраховки, защитаващ самозадържането на дружеството 
след пропорционалното покритие с водещ презастраховател с рейтинг AA- 
по S&P; 

 втори непропорционален презастрахователен договор по имуществени 
застраховки, предоставящ покритие за големи рискове, надвишаващи 
капацитета на пропорционалния презастрахователен договор. Договорът е 
сключен на база “Евроинс Иншурънс Груп” и е с водещ презастраховател с 
рейтинг А- по AM Best; 

 презастрахователен договор по застраховка “Гражданска отговорност” на 
автомобилистите с водещ презастраховател с рейтинг АА- по S&P; 

 презастрахователна протекция за катастрофични рискове с увеличен 
капацитет, покриваща едновременно трите застрахователни компании в 
групата на “Евроинс Иншурънс Груп” АД; 

 презастрахователни договори за портфейла на дружеството по застраховка 
“Автокаско” с партньор с рейтинг на финансова стабилност A- по AM Best; 

 комбинация от квотен презастрахователен договор и протекция на нетното 
самозадържане чрез договор от типа “Excess of loss” с водещ 
презастраховател с рейтинг АА- по S&P; 

 факултативни презастрахователни договори за поемане на големи рискове 
по застраховки “Имущество” и “Отговорности”. 
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4. Основни рискове, пред които е изправено дружеството 
 
Под риск се разбира възможността да се случи събитие с неблагоприятен изход, 
несигурността от възникване на загуба или комбинация от опасности, които се 
характеризират с непредсказуемост на бъдещите резултати. По отношение на 
ЕВРОИНС рискът може да се дефинира и като неочаквана, негативна промяна в 
оценъчната стойност на дружеството или икономическата позиция на контрагентите в 
качеството им на акционери, застраховани, служители и др., доколкото това е резултат 
от договорни отношения и/или регулаторни изисквания. 
 
Основната дейност на ЕВРОИНС е изложена на множество рискове, които могат да се 
класифицират по различни критерии. В зависимост от възможността рискът да бъде 
преодолян или елиминиран при осъществяването на дейността, от най-съществено 
значение е разделянето на рисковете на систематични и несистематични. 
 

А. СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 
 
Систематични са рисковете, свързани с общите колебания в икономиката, които могат 
да повлияят дейността на всички търговски субекти в страната. Те обективно 
съществуват извън дружеството и оказват ключово влияние върху неговата дейност и 
състояние. Към систематичните рискове се отнасят политическият и 
макроикономическите рискове. ЕВРОИНС не би могъл да въздейства върху тези 
рискове, но може да ги отчита и да се съобразява с тях посредством текущо събиране 
и анализ на информация от различни източници. 
 

1. Политически риск 
 

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху 
стопанския и инвестиционния процес, и по-конкретно върху възвръщаемостта на 
инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени 
в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа 
политика, които могат да имат негативно въздействие върху инвестиционните 
решения. Други фактори, свързани с този риск, са евентуалните законодателни 
промени, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната. 
 
Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана 
на съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, 
свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на 
властите. България е член на НАТО и от 1 януари 2007 година е член на Европейския 
Съюз (ЕС). Желанието за европейска интеграция, наличието на доминираща 
политическа формация, стремежът към строга фискална дисциплина и придържането 
към умерен дефицит създават прогнозируемост и минимизират политическия риск. 
 

2. Макроикономически рискове 
 
Повече от десетилетие след въвеждането на валутния борд, икономиката на България 
бе една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В периода 
до 2008 г. бяха отчетени пет последователни години с ръст на БВП над 6.0 %. В 
момента основният външен риск е свързан с развитието на глобалната икономическа 
криза – загубата на ликвидност на финансовите пазари; масовото изтегляне на 
капитали от развиващите се пазари; ограниченото кредитиране и растящите кредитни 
спредове в резултат на преоценка на кредитните рискове; свиването на потреблението 
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от основните вносители на българска продукция, което води до забавяне на растежа 
на БВП на България, както и до съответни намалени данъчни постъпления, а от там – 
и до бюджетен дефицит. 
 
Едно от най-съществените проявления на кризата, което рефлектира пряко върху 
застрахователния сектор в България, е свиването на прoдажбите на нови автомобили. 
По предварителни данни на КФН за 2012 г. застрахователният сектор в България 
регистрира спад от 2.1 %, като се очаква през 2013 г. да остане близък до нулата и 
приходите от застрахователни премии постепенно да започнат да нарастват през 
следващата година. 
 
Като потенциален вътрешен риск остава теоретичното либерализиране на фискалната 
политика, което би довело до сериозно допълнително увеличаване на дефицита и 
нарушаване принципите на валутния борд. 
 
Към макроикономическите рискове се отнасят валутният, инфлационният и лихвеният 
риск. 
 

2.1. Валутен риск 
 

Валутният риск е възможността стойността на активите, пасивите и финансовите 
инструменти на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените в 
нивото на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. 
 
В страна със силно отворена икономика като България, нестабилността на местната 
валута е в състояние да инициира лесно обща икономическа нестабилност и обратно – 
стабилността на местната валута да се превърне в основа на общоикономическата 
стабилност. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR), 
ограничава колебанията спрямо основните чуждестранни валути в рамките на 
колебанията между самите валути и еврото. 
 
Като цяло, дейността на ЕВРОИНС не генерира валутен риск, тъй като основните 
парични потоци на дружеството са деноминирани в лева. 
 

2.2. Инфлационен риск 
 
Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната 
възвръщаемост на инвестициите. Въпреки положителните тенденции, касаещи 
индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта й от 
енергийни източници и фиксираният курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на 
инфлация. 
 
Предвид факта, че “ЗД Евроинс” АД използва предимно собствени средства и няма 
значими кредитни експозиции от външно финансиране, не се очаква съществено 
влияние на инфлацията върху финансовите резултати. 
 

2.3. Лихвен риск 
 
Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят 
вследствие на повишение на лихвените равнища, при които дружеството финансира 
своята дейност. 
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Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, тъй като 
основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност 
във финансовата система като цяло. Типичен пример за проявлението на този риск е 
глобалната икономическа криза, предизвикана от ликвидни проблеми на големи 
ипотечни институции в САЩ и Европа. Ефектът от тази криза има осезателно 
проявление в Източна Европа и на Балканите, изразено в ограничаване свободния 
достъп до заемни средства. 
 
Лихвеният риск може да се управлява посредством балансираното използване на 
различни източници на финансов ресурс. 
 

 
Б. НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

 
Несистематичните рискове представляват частта от общия инвестиционен риск, 
специфични за конкретната компания и отрасъла. Несистематичните рискове могат да 
бъдат разделени на два вида: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в 
развитието на отрасъла като цяло, и фирмен риск, произтичащ от характерните 
особености на дадено дружество. 

 
1. Секторен риск 

 
Секторният риск се поражда от влиянието на законово-нормативните промени върху 
доходите и паричните потоци в отрасъла, от агресивността на мениджмънта, от 
силната конкуренция и др. По отношение на ЕВРОИНС този риск се обуславя от 
състоянието и тенденциите на развитие в застрахователния сектор. В тази връзка, 
основните рискове, които оказват влияние върху дейността на сектора, са: 

 промяна в търсенето на застрахователни услуги и продукти; 

 наличие на силна конкуренция; 

 дъмпинг на цените на основните застрахователни продукти; 

 липса на възможности за разширяване на пазара вследствие намалението 
на брутния вътрешен продукт; 

 рискове от промяна на нормативната уредба – основната дейност на 
ЕВРОИНС се основава на действащата законова уредба и утвърдените 
международни практики за управление на застрахователния риск. През 2012 
г. не са правени промени в нормативната уредба, касаеща застраховането, 
които да окажат съществено влияние върху дейността на дружеството.  

Дружеството се стреми да ограничи влиянието на секторните несистематични рискове 
върху дейността си чрез поддържане на богата гама от застрахователни продукти в 
широко диверсифициран портфейл и разработване на нови продукти, съобразно 
промените на пазарното търсене. От края на 2006 г. ЕВРОИНС притежава лиценз за 
всички видове застраховки по общо застраховане, съгласно Раздел II на Приложение 
№ 1 към Кодекса за застраховането, като непрекъснато актуализира и обновява гамата 
на предлаганите застрахователни продукти. В същото време, дружеството води 
гъвкава ценова политика, съобразена с рисковия профил на клиента. 

 

 
 



 

 

 

 

Адрес: бул. „Христофор Колумб” №43, гр. София 1592 
тел: + 359 2 9651 525; факс: + 359 2 9651 526 

www.euroins.bg 

14 
 

2. Фирмен риск 
 
Фирменият риск се обуславя от естеството на дейност на дадено дружество, като за 
всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да 
съответства на риска, свързан с тази инвестиция. 
 
Основният фирмен риск за ЕВРОИНС е свързан с възможността за намаляване на 
приходите от застрахователни премии и реализиране на отрицателен финансов 
резултат от дейността. Това оказва влияние върху получаваните дивиденти. 
 
Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск. 
 
Бизнес рискът се предопределя от самото естество на дейност на дружеството. Той се 
дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за 
отрасъла, в който компанията функционира. Естеството на бизнеса общо застраховане 
се основава на ценообразуване и управление на риска в различни негови прояви 
посредством управление на портфейл от застрахователни продукти. 
 
Бизнес рискът се характеризира от: 

 невъзможността за предвиждане на момента на настъпване и на големината 
на щетите, причинени от събития като природни бедствия, крупни аварии и 
терористични действия; 

 наличието на ликвиден риск; 

 наличието на оперативни рискове. 
 

2.1. Бизнес риск, свързан с настъпването на големи щети 
 
Поради представителния характер на продуктовата структура в застрахователния 
портфейл на ЕВРОИНС спрямо същата на застрахователния сектор в страната, не са 
налице специфични бизнес рискове, характерни единствено за дружеството, в 
сравнение с останалите представители на сектора. 
 
Природни бедствия – тези събития могат да нанесат щети със значителен размер на 
застраховано имущество на граждани и фирми, както и на моторни превозни средства 
(МПС). 
 
По отношение размера щетите, които биха били нанесени от природни бедствия на 
автомобилния парк, застрахован в ЕВРОИНС, се счита, че той е минимален предвид 
два фактора: 

 дружеството притежава голям портфейл от застраховани срещу природни 
бедствия автомобили на територията на цялата страна, което води до 
разпределение на риска от такива събития върху голяма съвкупност и 
съответно минимизиране ефекта от бедствията предвид факта, че те 
засягат силно ограничена територия от страната. 

 застрахованите автомобили са лесно подвижни и съответно рискът от щети 
вследствие природни бедствия е частично намален, тъй като част от 
природните бедствия са предвидими, а териториалното им разпростиране е 
сравнително бавно и ограничено. 
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Размерът на щетите върху застраховано недвижимо имущество, които дружеството би 
могло да понесе от природни бедствия, е ограничен от презастрахователната 
програма, поддържана от ЕВРОИНС. С цел следене изложеността на портфейла на 
дружеството на риск от природни събития, на всяко тримесечие се изготвя оценка за 
акумулирания от дружеството риск от такива събития по CRESTA1 зони. 
 
Крупни аварии – големите индустриални рискове, които могат да предизвикат крупни 
аварии в застраховани производствени обекти, са с изключително незначителен, 
клонящ към 0, дял в портфейла на дружеството. Тяхното влияние е силно ограничено, 
тъй като рисковете, свързани с настъпването на крупни аварии, са напълно покрити от 
презастрахователната протекция на дружеството. 
 
Терористични действия – през 2012 г. за първи път в България беше извършено 
терористично действие. Въпреки това, като цяло се приема, че поради прецедентния 
му характер, тероризмът не застрашава застрахованите обекти и/или не може да 
предизвика настъпването на рискове, покрити от застрахователните компании, 
работещи в областта на общото застраховане. По общите условия на ЕВРОИНС 
тероризмът е изключен риск съгласно международна клауза G51. 
 

2.2. Ликвиден риск 
 

Ликвидният риск е свързан с възможността ЕВРОИНС да не погаси в договорения 
размер и/или срок свои задължения. Този риск е минимизиран предвид наличието на 
добре развита политика по управление на застрахователните резерви и текущите 
парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност 
на компанията. 
 

2.3. Оперативни рискове 
 

Оперативните рискове са свързани със структурата на застрахователния портфейл, 
която включва: 
 

 обхват на застрахователната защита, степен на диверсификация на риска, 
концентрация на продуктите по видове, пазари, клиенти и региони; 

 наличието на политика по оценка, анализ и управление на риска, в т.ч. 
презастрахователна програма; 

 управление на риска на ниво индивидуален продукт и клиент;  

 управление на оперативния риск чрез приемане на лимити, внедряване на 
адекватна информационна технология, система за вътрешен контрол и 
независим одит; 

 и политика по образуване на застрахователните резерви. 

 
Оперативните рискове могат да се проявят в управлението на ЕВРОИНС чрез: 

 вземане на грешни решения при определяне структурата на 
застрахователния портфейл; 

                                                 
1
 CRESTA – (Catastrophe Risk Evaluation and Standardizing Target Accumulations). С цел разпределяне и агрегиране на 

поети от застрахователните компании рискове, което се използва за по-нататъшно моделиране на застрахователния 
портфейл, териториите на страните са разделени на т.н. “акумулационни зони” или зони по CRESTA. 
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 вземане на грешни решения при определяне на политиката по образуване 
на застрахователни резерви; 

 проблеми в работата на единната управленска информационна система; 

 пропуски във функционирането на система за вътрешен контрол; 

 напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с 
нужните качества; 

 прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, 
водещо до намаляване на общата рентабилност на компанията. 

 
Влиянието на оперативните рискове върху дейността на ЕВРОИНС се ограничава 
посредством прилагането на система за проучване, оценка и анализ на риска и 
неговото управление в следните направления: 

 изпълнение на презастрахователна програма; 

 управление на риска на ниво отделен продукт и отделен клиент; 

 управление на оперативния риск чрез прилагане на лимити по пласментни 
нива; 

 наличие на съвременна информационна система, както и на адекватна 
система за вътрешен контрол. 

 
2.4. Финансов риск 
 

Финансовият риск е рискът от регистриране на загуби или нереализиране на очаквани 
печалби от инвестициите на дружеството в резултат на неправилна инвестиционна 
политика на ЕВРОИНС. Той представлява допълнителната несигурност по отношение 
на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато дружеството използва 
привлечени или заемни средства. 
 
Управителният съвет на ЕВРОИНС определя инвестиционната политика на 
дружеството в съответствие с Кодекса за застраховането и вътрешно-устройствените 
си актове. Инвестиционната политика на дружеството цели да осигури адекватна 
ликвидност за обслужване на ангажиментите за плащане и да поддържа приемливо 
ниво на риск на инвестираните средства. 
 

 

5. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов 
отчет за 2012 г. 

 
След датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2012 г. няма настъпили 
важни събития. 
 
 

6. Вероятно бъдещо развитие на дружеството 
 
Ръководството на дружеството счита, че макроикономическите фактори, оказали 
негативен ефект през периода 2009-2012 г., ще продължат да оказват влияние върху 
резултатите за 2013 г. Брутният премиен приход на дружеството за 2013 г. ще бъде в 
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пряка зависимост от развитието на общозастрахователния пазар в страната. През 
2009 година за първи път от много години пазарът отбеляза 4.9 % спад в приходите от 
застрахователни премии, през 2010 г. той е 5.6 %, през 2011 г. – 0.9 %, а по предвари-
телни данни за 2012 г. ще е около 2.1 %. Очаква се икономическата криза да продължи 
да оказва негативно влияние върху растежа на застрахователния пазар и през 2013 г., 
макар и със забавени темпове. В тази обстановка оптимистична е прогнозата за 
съвсем слаб ръст в общозастрахователния сектор. 
 
Поради тези причини фокусът на развитието на дружеството в краткосрочен план ще 
бъде към запазване на пазарния дял на компанията в размер на около 6 %, но при 
промяна на застрахователния портфейл в посока намаляване дела на автомобилното 
застраховане, намаляване на аквизиционните разходи и постигане на положителен 
технически резултат по основните застрахователни линии. Това е свързано и с 
ограничане влиянието на оперативните рискови фактори и поддържане на адекватни 
по размер и структура технически резерви. 
 
Ще продължи да се прилага и консервативната политика на компанията по отношение 
на поддържания инвестиционен портфейл. 
 
Политиката на дружеството за развитие на персонала на дружеството включва 
разнообразни форми за обучение в съответствие с целите и приоритетите на 
дружеството, както и с потребностите на самите служители. 
 
 

7. Продуктова и развойна дейност 
 
През 2012 г. бяха извършени редица промени в дейността на дружеството, насочени 
към подобряване обслужването на неговите клиенти и привеждане на продуктите в 
съответствие с нормативните изисквания за задължителните застраховки: 
 
От 07.03.2012 г. застраховка “Каско на МПС” се предлага с нова клауза – “F” или 
“Асистанс”, с която клиентите на дружеството могат да ползват освен Пътна помощ и 
много други отстъпки и услуги, предоставяни от СБА. 
 
С оглед получаване на обратна връзка относно качеството на предоставяната 
застрахователна услуга от Евроинс, беше проведено маркетингово проучване сред 
клиентите на дружеството по застраховка “Каско на МПС”. Резултатите от направената 
анкета показват висока удовлетвореност на клиентите и лоялност към компанията. 
 
През второто тримесечие на годината се проведе традиционната “Пролетна промоция” 
по застраховки “Имущество”. 
 
От 07.05.2012 г. стартира нова, усъвършенствана, с различна визия и начин на 
издаване на полици, версия на информационна система на дружеството.  
 
От 21.05.2012 г. дружеството предлага на застрахователния пазар два нови продукта 
за застраховане на имуществото на физически лица – “Моето жилище” и “Екстра дом”, 
ориентирани към задоволяване потребностите на клиентите на компанията и 
увеличаване на застрахователната съвкупност. 
 
Във връзка с измененията на Наредбата за условията и реда за сключване на 
задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, в сила от 
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04.05.2012 г., през м. юни беше въведена нова тарифа и предложение-въпросник по 
задължителна застраховка “Отговорност на туроператора”.  
 
От 01.08.2012 г. се предлага покритие “Мултитрип” по застраховка “Помощ при 
пътуване в чужбина”. През м. август бе променена и полицата по задължителната 
застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт” в съответствие с 
измененията на Наредба № 33 “За обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България”. 
 
От 15.08.2012 г. влязоха в сила нови правила за Кредитен контрол, съответстващи на 
новия счетоводен модул в обновената версия на информационната система на 
дружеството. 
 
От 15.10.2012 г. е в сила и нов модел за оценка на риска и лоялността на клиентите по 
застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. 
 
През 2012 г. периодично се провеждаха продуктови обучения и обучения за 
повишаване на компетентността на търговската мрежа в цялата страна. Ежемесечно 
се извършваха анализи на конкурентноспособността на застрахователните продукти 
на дружеството. 

 
 

8. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон 
 
Брутните възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвети и 
прокуриста за 2012 г. са в размер на 240 816 лева. 
 
Членове на Надзорния съвет към 31.12.2012 г. са: 
 
 Виолета Василева Даракова 
 Tодор Атанасов Данаилов 
 Ради Георгиев Георгиев 
 
Членове на Управителния съвет към 31.12.2012 г. са: 
  
 Велислав Милков Христов 
 Антон Йотов Пиронски 
 Йоанна Цветанова Христова 
 
Прокурист на дружеството към 31.12.2012 г. е Димитър Стоянов Димитров. 
 
В устава на дружеството не се съдържат специални права или ограничения на 
членовете на управителния и надзорния съвет по отношение на придобиване на акции 
или облигации на дружеството. 
 
През 2012 г. членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството имат 
участия в размер над 25 на сто от капитала или участват като членове на съвети в 
управлението на следните дружества: 
 

 Велислав Милков Христов – към 31.12.2012 г.: “ЗД ЕВРОИНС” АД; “Евроинс 
Иншурънс Груп” АД; “Еврохолд България” АД, “Старком Холдинг” АД, 
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“Баскетболен клуб - Черно море” ЕАД и “Ви Ейч Пропърти Мениджмънт” 
ЕООД ; прекратени към 31.12.2012 г.: “Балканска Телекомуникационна 
Компания” ЕООД – до 11.06.2012 г. 

 Йоанна Цветанова Христова – към 31.12.2012 г.: “ЗД ЕВРОИНС” АД; 
“Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД, “Капитал 3000” АД, “Кейбъл Нетуърк” 
АД; прекратени към 31.12.2012 г.: “Медикъл Асистънс Марцианопол” АД – до 
05.12.2012 г. 

 Антон Йотов Пиронски – не участва като член на съвети в управлението на 
други дружества извън “ЗД ЕВРОИНС” АД; 

 Тодор Атанасов Данаилов – не участва като член на съвети в управлението 
на други дружества извън “ЗД ЕВРОИНС” АД; 

 Виолета Василева Даракова – не участва като член на съвети в 
управлението на други дружества извън “ЗД ЕВРОИНС” АД; 

 Ради Георгиев Георгиев – към 31.12.2012 г.: “ЗД ЕВРОИНС” АД; 
“Лаудспикърс Си Ей” ЕООД; прекратени към 31.12.2012 г.: не са налице. 

 
През 2012 г. членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството не са 
сключвали договори по чл. 240б от Търговския закон, които да излизат извън 
обичайната дейност на дружеството или са сключени в отклонение от пазарните 
условия. 

 
 
9. Програма за добро корпоративно управление 
 

9.1. Информация относно Програмата за добро корпоративно управление  
 
ЕВРОИНС прилага Програма за добро корпоративно управление съгласно 
установените международни практики и в съответствие с Националния кодекс за добро 
корпоративно управление. Тази програма урежда основните насоки и принципи на 
доброто корпоративно управление на дружеството съгласно международно признатите 
стандарти и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови 
актове. 
 
Програмата за добро корпоративно управление е съобразена с действащата 
нормативна уредба с цел защита правата на акционерите и всички заинтересовани 
лица. Управителният съвет на дружеството е приел практиката за публично 
оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството в определени 
от закона вид и срок. 
 
Дружеството оповестява периодична и ad-hoc информация, която счита за съществена 
и която би повлияла на цената на акциите по начин, който гарантира равен и 
своевременен достъп до нея на всички заинтересовани лица като изпраща същата 
информация и до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – 
София. 
 
ЕВРОИНС изготвя междинни и годишни отчети и ги оповестява в законоустановения 
срок и ред в КФН, БФБ-София и пред обществеността. Оповестяваната информация е 
достъпна, точна и изчерпателна. 
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Дружеството разпространява информация към обществеността, КФН и БФБ-София 
чрез информационната система X3News на база сключен договор за информационно 
обслужване със “СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД. Също така, ЕВРОИНС има 
сключен договор за информационно обслужване с ИНВЕСТОР БГ като публикува 
информация за дружеството на специално създадения за емитенти на ценни книжа 
портал на сайта www.investor.bg. 

 
9.2. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на 

международните принципи за добро корпоративно управление 
 
ЕВРОИНС разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от 
взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и 
трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, 
потенциални инвеститори. 
 
В съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове, 
ръководството на компанията и през 2012 г. се ръководеше от заложените в 
програмата цели, а именно: 
 

 гарантиране правата на всички акционери на дружеството; 

 подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите; 

 повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с 
разкриване на информация от дружеството; 

 осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на 
управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, 
така и от страна на акционерите; 

 постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна 
доходност на акционерите. 

 
С дейността си през 2012 г. ръководството на ЕВРОИНС счита, че в максимална 
степен е изпълнило заложените в програмата цели и задачи. 
 
Дружеството ще продължи да оптимизира процесите си на разкриване на информация 
с оглед постигане на максимална публичност и прозрачност. 
 
 

10. Информация за промените в управителните и надзорни органи през 2012 г. 
 
През 2012 г. не са извършвани промени в Надзорния съвет на дружеството. В 
Управителния съвет на дружеството членството на председателя на Управителния 
съвет на дружеството – Златолина Иванова Мукова, е прекратено, поради което 
Надзорния съвет на дружеството на свое заседание, проведено на 15.10.2012 г. избра 
на нейно място Велислав Милков Христов. Той е вписан като член и Председател на 
Управителния съвет на дружеството на 23.10.2012 г. 
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11. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през 2012 г. 
 
През 2012 г. “ЗД ЕВРОИНС” АД не е сключвало големи сделки със свързани лица. 

 
 

12. Значителни договори 
 
През отчетния период „ЗД Евроинс” АД или член на икономическа група, към която той 
принадлежи, не са сключвали съществени договори различни от договорите, сключени 
по повод обичайната им дейност. 
 
 

13. Информация за притежаваните от членовете на управителните и на    
контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции 

 
Име: Виолета Василева Даракова 

Длъжност: Председател на Надзорния съвет 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 

Име: Тодор Атанасов Данаилов 

Длъжност: Член на Надзорния съвет 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 250 

 

Име: Ради Георгиев Георгиев 

Длъжност: Член на Надзорния съвет 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 600 

 

Име: Велислав Милков Христов 

Длъжност: Председател на Управителния съвет 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 

Име: Йоанна Цветанова Христова 

Длъжност: Изпълнителен директор 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 

Име: Антон Йотов Пиронски 

Длъжност: Изпълнителен директор 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 250 
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Име: Димитър Стоянов Димитров 

Длъжност: Прокурист 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 

Име: Ангел Костов Терзиев 

Длъжност: Актюер 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 

Име: Михаил Тенев Тенев 

Длъжност: Ръководител на “Специализирана служба за 
вътрешен контрол” 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 200 

 

Име: Милена Стоянова Стоянова 

Длъжност: Директор за връзки с инвеститорите 

Притежавани акции от 
капитала на емитента: 

Брой: 0 

 
 
14. Данни за Директора за връзки с инвеститорите 

Милена Стоянова 

Гр. София 1797, бул. “Христофор Колумб” № 43 
Тел.:   (+359 2) 9651 653; 
Е-mail: ir@euroins.bg 
 
 
30.03.2013 г., гр. София 

 
.................................. 
Йоанна Христова 
Изпълнителен директор на “ЗД Евроинс” АД 
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1. Значими счетоводни политики 

1.1. Корпоративна информация 

„ЗД Евроинс” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски 

съд през 1996 година. Дружеството получава разрешение за общо застраховане през 1998 г. 

Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова бoрса от 2005 година. 

 

Предметът на дейност на Дружеството е общо застраховане. Компанията предлага следните 

продукти: Застраховка Злополука; Застраховка Заболяване; Застраховка на Сухопътни превозни 

средства без релсови превозни средства; Застраховка на Релсови превозни средства; 

Застраховка на товари по време на превоз; Застраховка Пожар и природни бедствия; 

Застраховка Щети на имущество; Застраховка Гражданска отговорност, свързана с 

притежаването и използването на моторни превозни средства; Застраховка Обща гражданска 

отговорност; Застраховка на разни финансови загуби; Застраховка Помощ при пътуване; 

Застраховка на правни разноски (правна защита), като допълнително покритие на застраховки 

на други материални интереси. 

 

Специалното законодателство относно дейността на Дружеството се съдържа и произтича 

основно от Кодекса за застраховането (КЗ). Въз основа на него Дружеството подлежи на 

регулация от страна на Комисията за финансов надзор (КФН). 

 

1.2. Приложими стандарти 

 

Настоящите финансови отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за 

финансови отчети (МСФО), изготвени от Борда по международни счетоводни стандарти 

(БМСС), и приети от Комисията на Европейския съюз. 

 

Дружеството е оповестило ефектите от приложение на публикувани Международни стандарти 

за финансови отчети, които още не са в сила към датата на финансовия отчет и може да имат 

отношение към дейността на Дружеството. 

 

МФСО все още не съдържат специфични указания относно признаването и оценката на 

застрахователните договори. За тези случаи Дружеството е прилагало изискванията на 

българското законодателство с подходящите модификации, за да съответства на принципите на 

МФСО. 

 

1.3. Сделки с чуждестранна валута 

 

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на 

представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във 

функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви в 

чуждестранна валута се преоценяват във функционална валута по заключителния курс на БНБ 

към края на отчетния период. Немонетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни 

валути, които се отчитат по справедлива стойност, се отчитат във функционалната валута по 

курса към датата, към която е определена справедливата стойност. 

 

Курсови разлики, възникващи от превалутирането във функционалната валута, се отчитат в 

отчета за всеобхватния доход, освен разлики възникващи от превалутирането във 

функционалната валута на капиталови инструменти на разположение за продажба. 

 

От 1999 година българският лев е с фиксиран курс към Евро. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

 

1.3. Сделки с чуждестранна валута, продължение 

 

Курсовете на основните чуждестранни валути към 31 декември 2012 и 2011 са следните: 

 

Валута  31 декември 

 2012 

 31 декември 

2011 

Евро  1.95583  1.95583 

Долар на САЩ  1.48360  1.51158 

 

а) Основи за изготвяне 

 

Финансовите отчети са изготвени съгласно принципа на историческата стойност, освен 

следните активи и пасиви, които са представени по справедлива стойност: инвестиционнии 

имоти и финансови активи. 

 

б) Счетоводни предположения и прибизителни счетоводни преценки 

 

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с изискванията на МСФО изисква от 

ръководството да извърши преценки, оценки и допускания, които влияят върху прилагането на 

счетоводните политики и отчетените стойности на активите и пасивите, приходите и разходите. 

Оценките и свързаните допускания се основават на исторически опит и други фактори, които са 

основателни при дадените обстоятелстват, резултатите от които образуват основа за преценки 

относно балансовите стойности на активите и пасивите, които не са очевидни от други 

източници. Действителните резултати могат да се различават от тези оценки. 

 

Оценките и основните допускания се преглеждат редовно. Корекции на счетоводните оценки се 

правят в годината на промяна на оценките, ако корекцията се отнася за същата година, или в 

същата и в бъдещите години, ако промяната касае текущата и бъдещите години. Счетоводните 

оценки, които имат материален ефект върху финансовите отчети, и счетоводните допускания 

със съществен риск от материална корекция в следващата година, са представени приложение 2 

Значими счетоводните политики и сe прилагат последователно от Дружеството. 

 
1.4  Счетоводни допускания за общо застраховане 

 

a. Класификация на застрахователните договори (полици) 

 

Застрахователният договор е договор, по който Дружеството поема значителен застрахователен 

риск от друга страна (застраховано лице) като се съгласява да компенсира застрахованото лице 

или друг бенефициент, при специфично неочаквано бъдещо събитие (застрахователното 

събитие), което влияе неблагоприятно върху застрахованото лице или бенефициента.  

 

Застрахователен е всеки риск, който не е финансов. Финансов риск е рискът, свързан с 

евентуална бъдеща промяна в един или няколко от следните индекси: лихва, цена на ценна 

книга, стокови цени, валутен курс, ценови индекс, кредитен рейтинг или индекс или друга 

променлива. Застрахователните договори могат също да прехвърлят част от финансовия риск. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

 

1.5 Записани застрахователни премии 

 

Записаните брутни премии са премиите по договорите за пряко застраховане или 

съзастраховане, които са сключени през годината, независимо че премиите могат изцяло или 

частично да се отнасят за по-късен счетоводен период. Премиите се оповестяват бруто от 

платимите комисиони на посредници. Спечелената част от записаните премии, включително за 

неизтеклите застрахователни договори, се признава като приход. Записаните премии се 

признават към датата на сключване на застрахователния договор. Премиите, платени на 

презастрахователи, се признават за разход в съответствие с получените презастрахователни 

услуги. 

 

1.6 Пренос-премиен резерв 

 

Пренос-премийният резерв се състои от частта от записаните брутни премии, която е 

пресметната, че ще бъде спечелена през следващия или по-нататъшни финансови периоди. 

Пренос-премийният резерв включва начислените и признати за приход премии през отчетния 

период, намален с цедираните премии към презастрахователи, които следва да се признаят през 

следващата финансова година или през последващи финансови периоди. Резервът се пресмята 

отделно за всеки договор, използвайки пропорционален метод на дневна база. Пренос-

премийният резерв се изчислява като нетен от комисионите към посредници, рекламни и други 

аквизиционни разходи. 

 

1.7 Отложени аквизиционни разходи 

 

Отложените аквизиционни разходи представляват сумата на аквизиционните разходи, 

приспаднати при изчислението на пренос-премийния резерв. Те се определят като частта от 

аквизиционните разходи по договорите, действащи към края на 2012 година, заложени като 

процент в застрахователно-техническия план и отнасящи се за времето между края на отчетния 

период и датата на която изтича срокът на застрахователния договор. Текущите аквизиционните 

разходи се признават в пълен размер като разход през отчетния период. 

 

1.8 Обезщетения възникнали от общо застраховане и резерви за висящи щети 

 

Обезщетенията, възникнали от общо застраховане включват обезщетения и разходи за 

обработката им, платими през финансовата година, заедно с изменението в резерва за висящи 

щети. 

 

Резервът за висящи щети включва резерви, които са формирани в резултат на оценката на 

Дружеството за крайния разход за уреждане на възникналите щети, които не са платени към 

датата на Отчета за финансовото състояние, независимо дали са обявени или не, свързаните 

вътрешни и външни разходи по обработка на щети и съответния нормативен резерв. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.8 Обезщетения възникнали от общо застраховане и резерви за висящи щети, 

продължение 

Висящите щети се оценяват като се преглеждат индивидуалните щети и се начислява резерв за 

възникнали, но необявени щети, както и ефектът от вътрешни и външни предвидими събития, 

като промяна в политиката за обработка на щети, инфлация, правни промени, промени в 

нормативната уредба, минал опит и тенденции. Възстановени обезщетения по 

презастрахователнни договори и вземания от спасено имущество и възстановявания по регресни 

искове, се показват отделно като активи. Презастрахователните, законодателните промени и 

други възстановими вземания се оценяват по начин, подобен на оценката на висящите щети. 

 

Ръководството счита, че брутният резерв за висящи щети и съответния дял от резерва на 

презастрахователите са представени справедливо на база на наличната им информация към 

момента, окончателното задължение ще се променя в резултат на последваща информация и 

събития и може да се наложи съществена корекция на първоначално начислената сума. 

Корекциите в резерва за висящи щети, установени в предходни години се отразяват във 

финансовите отчети за периода, в който са направени корекциите, и се оповестяват отделно, ако 

са съществени. Методите, които се използват и оценките, които се правят при изчисляване на 

резерва, се преразглеждат редовно. 

 

1.9 Презастраховане 

 

В обичайната си дейност Дружеството цедира риск към презастрахователите с цел да намали 

потенциалните си нетни загуби чрез диверсификация на риска. Презастрахователната дейност 

не отменя директните задължения на Дружеството към застрахованите лица. 

Презастрахователните активи включват салдото, дължимо от презастрахователни компании за 

цедирани застрахователни пасиви. Стойностите за възстановяване от презастрахователи се 

оценяват по начин, подобен на този за резервите за висящи щети или приключените щети, 

свързани с презастраховани полици. 

 

Премии и щети свързани с тези презастрахователни договори се разглеждат като приходи и 

разходи по същия начин, по който биха се разглеждали, ако презастраховането беше директна 

дейност, като се отчита класификацията на продуктите на презастрахователния бизнес. 

 

Цедираните (или приетите) премии и възстановените обезщетения (или платени щети) се 

представят в отчета за всеобхватния доход и отчета за финансовото състояние като брутни 

стойности. Договори, при които се прехвърля съществен застрахователен риск, се 

осчетоводяват като застрахователни договори. Възстановимите суми по тях се признават в 

същата година, в която е съответната щета. 

 

Премиите по дългосрочни презастрахователни договори се осчетоводяват успоредно с времето 

на валидност на свързаните с тях застрахователни полици, като се използват предположения, 

подобни на тези за осчетоводяване на съответните полици. 

 

Възстановимата стойност на вземанията по презастрахователните договори се преглежда за 

обезценка към всяка дата на Отчета за финансовото състояние. Такива активи се обезеценяват, 

ако съществуват обективни доказателства, в резултат на събитие настъпило след 

първоначалното му признаване, че Дружеството може да не възстанови всичките дължими 

суми, и че ефектът от събитието върху сумата, която Дружеството следва да получи от 

презастрахователя, може да бъде надеждно измерен. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

 

1.10 Аквизиционни разходи 

 

В аквизиционните разходи са включени разходите за комисиони на посредници, разходи за 

участие в резултата, които се начисляват в полза на застрахованите лица при ниска квота на 

щетимост. Косвените аквизиционни разходи включват разходи за реклама и разходи, 

произтичащи от сключване или подновяване на застрахователни договори. Аквизиционните 

разходи се признават като разход през отчетния период, в който са извършени. 

 

1.11 Административни разходи 

 

Административните разходи включват разходи за възнаграждение на персонала и разходи за 

амортизации на сгради, съоръжения и оборудване, нематериални активи, както и други 

административни разходи. 

 

1.12 Финансови приходи и финансови разходи 

 

Финансовите приходи и разходи включват инвестиционни и други финансови приходи и 

разходи. Инвестиционните приходи и разходи включват реализираните приходи или разходи от 

търговия с финансови активи, нереализираните приходи или разходи от преоценка на 

финансови активи, приходи получени от наеми от инвестиционни имоти, приходи от лихви при 

инвестиции в дългови ценни книжа и срочни депозити и приходи от дивиденти. 

 

Лихвите по депозити и финансови инструменти се начисляват текущо пропорционално на 

времевата база, и на базата на ефективния лихвен процент. 

 

Дивидентите от капиталови инвестиции се признават в момента на тяхното получаване. 

 

1.13 Други оперативни приходи и разходи 

 

Другите оперативни приходи представляват приходи от сертификати и франшизи. Другите 

оперативни разходи съдържат разходи за фондове съгласно местното застрахователно 

законодателство и отписани вземания. 

 

1.14 Данъчно облагане 

 

Дружеството изчислява текущи и отсрочени данъци в съответсвие с действащото 

законодателство. Текущия данък се изчислява на база финансовия резултат за годината в 

съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане. 

 

Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на метода на балансовите пасиви върху всички 

временни разлики между балансовата стойност, съгласно счетоводните отчети и стойностите, 

изчислени за данъчни цели. Стойността на отсрочения данък се основава на базата на очаквания 

начин на реализация или уреждане на балансовата стойност на активите и пасивите, като се 

използват действащи към датата на Отчета за финансовото състояние данъчни разпоредби. 

Ефектът върху отсрочения данък от промяна на данъчните ставки се отчита в отчета за 

доходите, с изключение на случаите, когато се отнася до суми, предварително начислени или 

отчетени директно в собствения капитал. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.14 Данъчно облагане, продължение 

Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно получаването на 

бъдещи облагаеми печалби, срещу които може да се оползотворят неизползваните данъчни 

загуби или данъчен кредит. Отсрочените данъчни активи се намаляват в съответствие с 

намалението на вероятността за реализиране на данъчни ползи. 

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се нетират, ако съществува правно основание текущите 

данъчни активи да се компенсират с текущи данъчни пасиви и те са свързани с начисляване на 

текущи данъци към една и съща данъчна администрация на данъчно задължените лица. 

 

1.15 Дълготрайни материални активи 

 

i. Съоръжения и оборудване 

 

Съоръженията и оборудването се представят по цена на придобиване, намалена с начислената 

амортизация. 

 

В случаите, при които имоти, сгради, съоръжения и оборудване съдържат компоненти с 

различен полезен срок, те се отчитат като индивидуални активи в различните групи на имоти, 

сгради, съоръжения и оборудване. 

 

ii. Последващи разходи 

 

Разходи, направени за подмяната на част от имоти, сгради, съоръжения и оборудване, които са 

индивидуално отразени счетоводно, включително основни ремонти, се капитализират само в 

случаите, при които е вероятно Дружеството да получи бъдещи икономически изгоди свързани 

с активите и при условие че тези изгоди могат да се измерят с достатъчна надежност. Всички 

останали разходи се отразяват в отчета за доходите като текущ разход. 

 

1.16 Нематериални активи 

 

Нематериалните активи, придобити от Дружеството, са представени по цена на придобиване, 

намалена с начислената амортизация и загуби от обезценка. 

 

1.17 Амортизация 

 

Амортизацията се отразява в отчета за приходи и разходи като се начислява на база линейния 

метод за очаквания срок на използване. Земите не се амортизират. Очакваните срокове за 

използване са както следва: 

 

 Сгради 25 години 

 Компютърно оборудване   2 години 

 Транспортни средства   4 години 

 Стопански инвентар   7 години 

 Софтуер   5 години 

 Лицензи   5 години 

 Други   7 години 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.18 Инвестиционни имоти 

Инвестиционните имоти представляват земи и сгради, държани с цел доходи от наеми или 

капиталова печалба, или и двете, но не за продажба при обичайната дейност на дружеството, 

или за използване за предлагане на услуги или административни нужди. Инвестиционните 

имоти се признават първоначално по цена на придобиване. След първоначалното признаване, 

Дружеството оценява инвестиционните имоти по справедлива стойност като всяка промяна се 

отразява като печалба или загуба в Отчета за доходите. 

 

Инвестиционните имоти на дружеството се оценяват всяка година от двама външни независими 

експерт оценители, които имат подходяща призната професионална квалификация и опит в 

оценяването на имоти от такъв тип и местоположение. Справедливата стойност отразява 

действителното състояние на инвестиционния имот и условията на пазара към края на отчетния 

период, а не към минала или бъдеща дата. Настоящата справедлива стойност се базира на 

пазарната стойност, която е сумата, за която имота би могъл да бъде разменен в деня на 

оценяване между желаещ купувач и желаещ продавач при сделка и реална продажба, при която 

всяка страна е била надеждно осведомена. 

 

1.19 Финансови инструменти 

 

Финансовите активи се класифицират като финансови активи, отчитани по справедлива 

стойност, финансови активи на разположение за продажба, финансови активи, държани до 

падеж и кредити и вземания, други инвестиции в капиталови инструменти. 

 

1.20 Признаване и оценяване на финансови активи 

 

Дружеството признава финансов актив, когато стане страна по договорните отношения. Всички 

покупки и продажби на финансовите активи се признават на датата на търгуването, т. е. датата, 

на която дружеството се ангажира да закупи или продаде актива. 

 

1.20.1 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, са финансови активи, които дружество 

държи предимно с цел извличане на краткосрочни печалби в резултат на промени в 

справедливата стойност на актива. Към тях се отнасят придобити лихвоносни държавни и 

корпоративни ценна книжа, както и инвестиции в капиталови инструменти на предприятия, в 

които дружеството няма контролно или значително участие. При първоначалното им 

признаване те се оценяват по справедлива стойност, равна на платеното за придобиване на 

актива. 

 

Последващото оценяване на финансовите активи отчитани по справедлива стойност през 

печалби и загуби също по справедлива стойност, определена към датата на съставяне на 

финансовия отчет. Печалбите и загубите, възникващи в резултат на промяна в справедливата 

стойност на тези активи се признават в отчета за доходите. 

 

Лихвите, получени по време на притежанието на финансовия актив се признават в отчета за 

доходите като приходи от лихви. Дивидентите от капиталови инструменти се признават в 

отчета за доходите, когато се установи правото на предприятието да получи плащане. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.20 Признаване и оценяване на финансови активи, продължение 

1.20.2   Кредити и вземания 

Кредити и вземания са недеривативни финансови инструменти с фиксирани и определими 

плащания, които не се котират на активен пазар. Всички кредити и вземания се признават при 

фактическото отпускане на средствата или при възникване на правото на вземане. 

Първоначалната им оценка е по цена на придобиване. Последващо се оценяват по амортизирана 

стойност. Амортизираната стойност е стойността, по която са оценяват финансовите активи при 

първоначалното им признаване, минус погашенията на главницата, плюс или минус 

натрупаната амортизация на разликата между стойността при придобиване и стойността на 

падежа с използване на метода на ефективния лихвен процент и минус всяко намаление 

вследствие на обезценка и несъбираемост. Печалбите и загубите, възникнали при отписване, 

обезценка и в процеса на амортизиране на кредитите и вземанията се признават в отчета за 

доходите в периода на възникването им. 

Правото на дружеството да възстанови от застрахованото лице или от трето лице, отговорно за 

нанесена вреда, извършено от дружеството плащане по застрахователен договор се признава 

като вземане по регрес на датата, на която се установи правото на вземане. 

Към всяка отчетна дата дружеството извършва преглед за наличие на обективни доказателства 

за обезценка. Сумата на обезценката се определя като разлика между балансовата стойност на 

актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с 

първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив. Сумата на обезценката се 

признава в отчета за доходите. Ако в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и 

спадът може по обективен начин да се свърже със събитие, което възниква, след като 

обезценката е призната, преди това признатите загуби от обезценка се възстановяват. Всяко 

възстановяване на обезценка се признава в отчета за доходите до размер, в който отчетната 

стойност на актива не надвишава неговата амортизирана стойност, която би била на датата на 

възстановяването, ако не е била призната загуба от обезценка. 

 

1.20.3   Финансови активи, държани до падеж 

Финансови активи, държани до падеж са активи с фиксирана или установима доходност и 

фиксиран падеж, които дружеството има намерението и възможността да държи до падеж. 

Първоначално тези инструменти се оценяват по справедлива стойност, заедно с всички разходи, 

директно свързани със сделката по придобиване на актива. Последващото им отчитане е по 

амортизирана стойност. Печалбите и загубите, възникнали при отписване, обезценка и в 

процеса на амортизиране на тези актив, се признават в отчета за доходите в периода на 

възникването им. 

Към всяка отчетна дата дружеството извършва преглед за наличие на обективни доказателства 

за обезценка на кредити и вземанията. Ако такива доказателства са налични, обезценката се 

признава в отчета за доходите. Сумата на обезценката се определя като разлика между 

балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж и настоящата стойност на 

очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент 

за финансовия актив. Ако в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и спадът 

може по обективен начин да се свърже със събитие, което възниква, след като обезценката е 

призната, преди това признатите загуби от обезценка се възстановяват. Всяко възстановяване на 

обезценка се признава в отчета за доходите до размер, в който отчетната стойност на актива не 

надвишава неговата амортизирана стойност, която би имал на датата на възстановяването, ако 

не е била призната загуба от обезценка. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.20 Признаване и оценяване на финансови активи, продължение 

1.20.4   Финансови активи на разположение за продажба 

Финансовите активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, които 

не са класифицирани като кредити и вземания; инвестиции, държани до падеж или финансови 

активи, отчитани по справедлива стойност. Към тях се отнасят придобити лихвоносни 

държавни и корпоративни ценна книжа, както и инвестиции в капиталови инструменти на 

предприятия, в които дружеството няма контролно или значително участие. 

 

При първоначалното им признаване те се оценяват по справедлива стойност, която включва 

платеното за придобиване на актива, както и преките разходи по сделката. След 

първоначалното признаване, финансовите активи, на разположение за продажба се оценяват по 

справедлива стойност въз основа на пазарни цени. Печалбите и загубите, възникващи в резултат 

на промяна в справедливата стойност на тези активи се признават като отделен компонент на 

друг всеобхватен доход, с изключение на загубите от обезценка, които се признават в отчета за 

доходите. При отписване на финансовия актив натрупаната печалба или загуба, призната преди 

това в собствения капитал, се отчита в отчета за доходите. 

 

Към всяка балансова дата се прави преценка за наличие на обективни доказателства за 

обезценка на финансов актив или на група от финансови активи. Когато има обективни 

доказателства за обезценка и финансовият актив се обезцени, всички приходи или разходи от 

обезценки натрупани до момента на обезценката в собствения капитал, се признават в отчета за 

доходите. Сумата на натрупаната печалба или загуба, която се изважда от собствения капитал и 

се признава в отчета за доходите, е разликата между цената на придобиване (нетно от 

погашения на главницата и амортизация) и текущата справедлива стойност, минус загубата от 

обезценка на финансовия актив, призната преди това в печалбата или загубата. Загубите от 

обезценка, признати първоначално в отчета за доходите, за финансовите активи, 

класифицирани като на разположение за продажба, се възстановяват по различен начин в 

зависимост дали инвестицията е в капиталови или дългови инструменти. Ако в последващ 

период справедливата стойност на тези активи, нарасне и нарастването може обективно да се 

свърже със събитие, настъпило след признаването на загубата от обезценка, загубата от 

обезценка при капиталовите инструменти се възстановява в друг всеобхватен доход, а при 

дълговите инструменти – в отчета за доходите. 

 

1.20.5  Други инвестиции в капиталови инструменти 

Като други инвестиции в капиталови инструменти Дружеството класифицира инвестиции в 

капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар. Инвестиции във 

финансови инструменти, чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена се 

оценяват първоначално и последващо по цена на придобиване. 

 

1.21 Принцип за оценка по справедлива стойност 
 

Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база пазарни котировки на 

цената им към датата на отчета за финансовото състояние, без в нея да се включват разходите 

по осъществяване на сделката. В случай, че такива котировки не съществуват, справедливата 

стойност на финансовите инструменти се определя чрез ценообразуващи модели или чрез 

техники на дисконтиране на паричните потоци. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.21 Принцип за оценка по справедлива стойност, продължение 

В случаите на използване на дисконтирани парични потоци, прогнозните бъдещи парични 

потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството, а като дисконтов фактор 

се прилага пазарният процент към датата на отчета за финансовото състояние, приложим за 

инвестиция със сходни условия и характеристики. При използване на модели за определяне на 

цената, данните са базирани на пазарни измерители, актуални към датата на отчета за 

финансовото състояние. 

 

Справедливата стойност на деривативите, които не са търгуеми на пазара се определя като сума, 

която Дружеството би получило или платила за прекратяване на договора към датата на отчета 

за финансовото състояние, предвид съществуващите пазарни условия и платежоспособност на 

нейните контрагенти. 

 

1.22 Отписване на финансови активи 

 

Дружеството отписва финансов актив (или част от финансов актив, когато това е приложимо), 

когато: 

 договорните права върху паричните потоци от актива са изтекли; 

 дружеството е запазило правото за получаване на паричните потоци от актива, но е поело 

договорно задължение за плащане на всички събрани парични потоци, без съществено 

отлагане, на трета страна по сделка за прехвърляне; 

 дружеството е прехвърлило договорните права за получаване на паричните потоци от 

актива, при което: 

- дружеството е прехвърлило в значителна степен  всички рискове и ползи от 

собствеността върху финансовия актив; или 

- дружеството нито е прехвърлило, нито е запазило в значителна степен всички рискове и 

изгоди, свързани с актива, но е загубило контрол върху него.  

При отписване на финансов актив на разположение за продажба натрупаният за него 

преоценъчен резерв се изважда от собствения капитал и се признава в отчета за доходите. 

1.23 Представяне на нетна база 

 

Финансовите активи и пасиви могат да се представят нетно в отчета за доходите тогава и само 

тогава, когато Дружеството има правното основание да нетира сумите и има намерение или да 

ги уреди на нетна база или да реализира актива и да уреди пасива едновременно с това. 

 

Приходите и разходите могат да се представят на нетна база, само ако се позволява от 

счетоводните стандарти или ако възникват от подобни по характер транзакции. 

 

1.24 Застрахователни и други вземания 

 

Застрахователните и други вземания се отчитат по цена на придобиване намалени с разходи за 

обезценка. Разходите за обезценка на несъбираеми вземания се признават в отчета за доходите. 

 

1.25 Парични средства и парични еквиваленти 

 

Паричните средства и еквиваленти включват пари в каса, по разплащателни сметки в банки и 

депозити с падеж до 90 дни. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

 

1.26 Провизии 

 

Дружеството признава провизия, когато има правно или конструктивно задължение, в резултат 

на минали събития и е вероятно, че за погасяването му ще е необходим изходящ паричен поток. 

Ако ефектът е съществен, провизиите се определят чрез дисконтиране на бъдещите парични 

потоци с дисконтов процент преди данъчно облагане, който отразява текущата пазарна оценка 

за стойността на парите във времето и специфичните рискове за съответния пасив. 

 

1.27 Търговски и други задължения 
 

Търговските и други задължения се отчитат по цена на придобиване. 

 

1.28    Доходи на персонала 

 

1.28.1  Планове с дефинирани вноски 

План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който дружество плаща 

вноски на друго лице и няма никакви правни или конструктивни задължения да плаща 

допълнителни суми след това. Правителството на България носи отговорността за 

осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на 

Дружеството да превежда вноски по плановете за дефинирани вноски, се признават в печалби и 

загуби текущо. 

1.28.2  Планове с дефинирани доходи 

План с дефинирани доходи е план за доходи след напускане, различен от план с дефинирани 

вноски. Нетното задължение на Дружеството за планове с дефинирани доходи се изчислява като 

се прогнозира сумата на бъдещите доходи, които служителите са придобили в замяна на своите 

услуги в текущия и предходни периоди; и този доход се дисконтира, за да се определи неговата 

настояща стойност. 

Дружеството има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои служители, 

които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ) в 

България. Съобразно тези разпоредби на КТ, при прекратяване на трудовия договор на 

служител придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение в размер на две 

месечни брутни работни заплати. В случай, че работникът или служителят има натрупан стаж от 

10 и повече години към датата на пенсиониране, обезщетението е в размер на шест месечни 

брутни работни заплати. Към датата на Отчета за финансовото състояние ръководството 

оценява приблизителния размер на потенциалните разходи за всички служители на база на 

доклад, изготвен от актюер чрез използването на метода на прогнозните кредитни единици. 

Дружеството признава всички актюерски печалби и загуби възникващи от плана за дефинирани 

доходи в разходи за персонала в печалби и загуби. 

1.28.3   Доходи при прекратяване 

Доходи при прекратяване се признават като разход, когато Дружеството се е ангажирала ясно, 

без реална възможност за отказ, с официален подробен план, с който или да прекрати работни 

отношения преди нормалната дата на пенсиониране, или да предостави обезщетения при 

прекратяване, в резултат на предложение, направено за насърчаване на доброволното 

напускане.  
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

 

1.28 Доходи на персонала, продължение 

1.28.3 Доходи при прекратяване, продължение 

Доходи при прекратяване за доброволно напускане са признати като разход, ако Дружеството е 

отправила официално предложение за доброволно прекратяване, и е вероятно, че офертата ще 

бъде приета, а броят на приелите може да се оцени надеждно. Ако обезщетения се дължат за 

повече от 12 месеца след края на отчетния период, те се дисконтират до тяхната настояща 

стойност. 

1.28.4   Краткосрочни доходи на наети лица 

Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват по недисконтирана база и са 

отчетени като разход когато свързаните с тях услуги се предоставят. Пасив се признава за 

сумата която се очаква да бъде изплатена по краткосрочен бонус в пари или планове за 

разпределение на печалбата, ако Дружеството има правно или конструктивно задължение да 

заплати тази сума като резултат от минали услуги, предоставени от служител, и задължението 

може да се оцени надеждно. Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на 

оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в 

замяна на труда им за изминалия отчетен период. 

1.29 Отчитане на договори по финансов лизинг 

Лизингов договор се класифицира като финансов, когато рисковете и изгодите, свързани със 

собствеността върху актива в значителна степен се прехвърлят върху наемателя. Всички 

останали договори се класифицират като оперативен лизинг. 

Активите, придобити чрез финансов лизинг, се признават по по-ниската от тяхната справедлива 

стойност към датата на придобиване или настоящата стойност на минималните лизингови 

плащания. Съществуващото задължение към лизингодателя се представя в отчета за 

финансовото състояние на Дружеството като други задължения. След първоначалното 

признаване активът се осчетоводява в съответствие със счетоводната политика, приложима за 

този актив. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.30 Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) и разяснения 

(КРМСФО), одобрени за прилагане от Европейската комисия, които още не са в сила към 

датата на отчета за финансовото състояние 

Някои нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, одобрени за прилагане от ЕК, могат 

да бъдат по-рано приложени в годишния период завършващ на 31 декември 2012 г., въпреки че 

все още не са задължителни преди следващ период. Тези промени в МСФО не са били по-рано 

приложени при изготвянето на този финансов отчет. Дружеството не планира да прилага тези 

стандарти по-рано.  

Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които все още не са в сила и не са били 

приложени по-рано – одобрени за прилагане от ЕК 

 Промени в МСФО 7 Оповестяване – Компенсиране на финансови активи и финансови 

пасиви, се прилагат най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща 

на или след 1 януари 2013 г. Дружеството не очаква промените да имат ефект върху 

финансовия отчет, тъй като не прилага компенсиране за своите финансови активи и 

финансови пасиви и няма глобални споразумения за компенсиране.  

 МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия, МСФО 

12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия и, МСС 27 Индивидуални 

финансови отчети (2011), който заменя МСС 27 (2008) и МСС 28 Инвестиции в асоциирани 

и съвместни предприятия (2011), който заменя МСС 28 (2008) се прилагат най- късно от 

началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г. Не се 

очаква тези стандарти да имат ефект върху финансовия отчет, тъй като Дружеството не 

упражнява контрол над други предприятия и няма инвестиции в съвместни или асоциирани 

предприятия. 

 МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност предоставя единен източник на насоки за 

това как се оценява справедлива стойност, и заменя насоките за определяне на справедлива 

стойност, които в момента са разпръснати в различните МСФО. С малки изключения, 

МСФО 13 се прилага, когато оценяване или оповестяване на справедливата стойност се 

изисква или допуска от друг стандарт. Дружеството не очаква МСФО 13 да има съществен 

ефект върху финансовия отчет, тъй като ръководството счита, че методите и допусканията 

използвани текущо за оценяване на справедлива стойност съответстват на МСФО 13. 

 Промени в МСС 1 Представяне на позиции от друг всеобхватен доход се прилагат най-

късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 юли 2012 г. 

Ефектът от първоначалното прилагане на промените ще зависи от специфичните позиции от 

друг всеобхватен доход към датата на първоначално прилагане. Ако промените бяха 

приложени от 1 януари 2012 г., тогава следните позиции от друг всеобхватен доход щяха да 

бъдат представени като такива, които могат да бъдат рекласифицирани в печалба или загуба 

в бъдеще. Промените не са релевантни за финансовия отчет на Дружеството, тъй като 

Дружеството няма отчетени позиции в друг всеобхватен доход. 

 Променен МСС 19 Доходи на наети лица се прилага най-късно от началната дата на първата 

финансова година, започваща на или след 1 януари 2013 г. Промените не са материални за 

финансовия отчет на Дружеството, тъй като Дружеството няма планове с дефинирани 

доходи. 
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1. Значими счетоводни политики, продължение 

1.30 Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) и разяснения 

(КРМСФО), одобрени за прилагане от Европейската комисия, които още не са в сила към 

датата на отчета за финансовото състояние, продължение 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти издадени от СМСС/КРМСФО, които все 

още не са одобрени за прилагане от ЕК, продължение 

 Промени в МСС 12 Отсрочени данъци: Възстановяване на базовите активи се прилагат най-

късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 

2013г. Дружеството не очаква промените да имат ефект върху финансовия отчет, тъй като 

няма да доведат до промяна в счетоводната политика.  

 Промени в МСС 32 Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви, се прилагат 

най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 

2014г. Дружеството не очаква промените да имат ефект върху финансовия отчет, тъй като 

не прилага компенсиране за своите финансови активи и финансови пасиви и няма глобални 

споразумения за компенсиране.  

 Разяснение КРМСФО 20: Разходи за разкриване в производствената фаза на надземна 

мина се прилагат най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 

или след 1 януари 2013г . Дружеството не очаква промените да имат ефект върху 

финансовия отчет, тъй като няма дейности по разкриване за надземна мина.  

 Изменения в МСФО 1 Силна хиперинфлация и премахване на фиксираните дати при 

първоначално прилагане се прилагат най-късно от началната дата на първата финансова 

година, започваща на или след 1 януари 2013 г. Дружеството не очаква промените да имат 

ефект върху финансовия отчет. 

Ръководството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови или ревизирани 

стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към отчетната дата 

са вече издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са били 

одобрени за прилагане от Европейската комисия и съответно не са взети пред вид от 

Дружеството при изготвянето на този финансов отчет. Датите на влизане в сила за тях ще 

зависят от решението за одобрение за прилагане на Европейската комисия.  

 МСФО 9 Финансови инструменти (издаден ноември 2009) и Допълнения към МСФО 9 

(издадени октомври 2010) влизат в сила от 1 януари 2015 г. и може да променят 

класификацията и оценката на финансови инструменти. 

 Изменения в МСФО 1 Заеми отпуснати от правителство са приложими от 1 януари 2013 

г.  

 Подобрения в МСФО 2009-2011 са приложими от 1 януари 2013 г.  

 Промени в МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12 Насоки по преминаване са приложими от 1 

януари 2013 г.  

 Промени в МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 Инвестиционни дружества са приложими от 1 

януари 2014 г. 
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2. Счетоводни преценки 

 

2.1 Счетоводни допускания за общо застраховане 

 

Преценките на Дружеството за предявените и непредявените претенции и определянето на 

застрахователните резерви и възстановимата стойност на дела на презастрахователя се 

преглеждат и обновяват постоянно, като корекциите от този преглед се отразяват в отчета за 

доходите на Дружеството. Процесът се основава на основното допускане, че миналият опит, 

коригиран с ефекта от текущите обстоятелства и тенденции, е подходяща основа за 

предвиждане на ефекта от бъдещите събития. 

 

2.2 Отчитане по сегменти 

 

Дружеството не отчита информация по оперативни сегменти, тъй като преобладаващия 

източник на рискове и възвръщаемост е общо застраховане, няма един отделен външен клиент, 

приходите от който да възлизат на повече от 10%, както и дружеството извършва своята 

дейност на територията на страната. Ако в бъдеще този факт се промени и дружеството 

представя във финансовите си отчети оперативни сегменти, то те ще бъдат определени и 

представени в съответствие с изискванията на МСФО 8 Оперативни сегменти. 
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3. Управление на застрахователния риск 

 

3.1. Цели и политики при управление на застрахователния риск 

 

Основната застрахователна дейност, извършвана от Дружеството, е да поема риска от загуба от 

лица или организации, които са преки субекти на риска. Такива рискове могат да бъдат 

свързани с недвижимо имущество, отговорности, живот, злополуки със здравето, финансови 

или други рискове, произтичащи от дадено застрахователно събитие. Дружеството е изложено 

на несигурност, свързана с времето и размера на щетите по договора. Дружеството също така е 

изложено на пазарен риск чрез застрахователните и инвестиционните си дейности. Дружеството 

управлява застрахователния си риск чрез ограничения на застрахователните лимити, процедури 

за одобряване на транзакции, които включват нови продукти или които надвишават 

определените лимити, методи за ценообразуване, централизирано управление на 

презастраховането и мониторинг на възникващите въпроси. 

 

Дружеството използва няколко метода за оценка и контрол на застрахователния риск както за 

индивидуалните видове застраховани рискове, така и за общите рискове. Теорията на 

вероятността се прилага при ценообразуването и провизирането на портфейла от 

застрахователни полици. Основният риск се състои в това че честотата и размера на щетите 

надхвърлят очакваните. Застрахователните събития са произволни по своята природа и 

действителният брой и мащаб на събитията през всяка една година може да варира от 

очакваните, изчислените чрез обичайните статистически техники. 

 

3.2. Стратегия по сключване на полиците 

 

Стратегията на Дружеството за сключване на полици има за цел постигането на разнообразие, 

за да се осигури балансиран портфейл, и се основава на голям портфейл от сходни рискове 

няколко години подред, който като такъв се очаква да намали вариациите в резултата. 

 

Стратегията за сключване на полици е представена в годишния бизнесплан, който включва 

класовете бизнеси, които се застраховат. Тази стратегия се прилага към отделните 

застрахователни посредници посредством подробни инструкции за сключване на полици, които 

включват лимити, които всеки посредник трябва да спазва според класа и размера на бизнеса, 

територията и отрасъла, за да постигне подходящо ниво на риска в рамките на портфейла. В 

голямата си част договорите по общо застраховане са годишни и застрахователите имат правото 

да откажат подновяване или да променят условията на договора при подновяването му. 

 

3.3. Презастрахователна стратегия 
 

Дружеството презастрахова част от рисковете, които записва, за да контролира експозициите си 

към загуби и да защитава капиталовите си ресурси. Дружеството сключва пропорционални 

презастрахователни договори за основните бизнес линии и непропорционални 

презастрахователни договори за големите отговорности и катастрофични рискове, за да намали 

нетната експозиция. Освен това, на застрахователите е разрешено да сключват договори за 

факултативно презастраховане при определени специфични обстоятелства. Всички договори са 

предмет на предварително одобрение и общата сума за факултативно презастраховане се 

наблюдава от Ръководството. 

 

Пасивното презастраховане съдържа кредитен риск и активите по презастраховане се 

осчетоводяват като се извадят разходите за обезценки в резултат на случаи на 

неплатежоспособност и несъбираеми суми. Дружеството сключва застрахователните договори с 

несвързани презастрахователи с цел контролиране на експозицията за евентуални загуби от 

едно събитие. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.4. Условия на застрахователните договори 

 

Условията на застрахователните договори, които имат материален ефект върху сумата, времето 

и несигурността от бъдещи парични потоци, произтичащи от застрахователните договори са 

изложени по-долу. Дружеството работи по утвърдения списък на Комисията за финансов надзор 

с разрешени застраховки, които са групирани в 18 групи. Оценката за основните продукти на 

Дружеството и методите на управление на свързаните със застрахователните продукти рискове 

са представени както следва: 

 

3.4.1. Общозастрахователни договори – Автомобилно застраховане 

 

„ЗД Евроинс” АД сключва застраховки „Каско”, „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите, „Зелена Карта“ и „Злополука на местата в МПС” за България и чужбина. 

Покриваните рискове обхващат в най-пълна степен нуждите от застрахователно покрите на 

собствениците, ползвателите и държателите на МПС. Териториалнят обхват на застраховките 

включва цяла Европа. Извършва се стриктна селекция на риска чрез функциониращата система 

за издаване и съхраняване на информацията за сключените застрахователни договори. 

 

3.4.2. Общозастрахователни договори – Каско 

 

Дружеството сключва застрахователни договори за застраховка Каско на моторни превозни 

средства. Застраховката Каско на автомобилите застрахова превозните средства на 

застрахованите лица срещу щeти, причинени от пътнотранспортно произшествие, природно 

бедствие или злоумишлени действия на трети лица, както и кражба. Възвръщаемостта на 

капитала при този продукт произтича от общите премии, начислявани на застрахованите лица 

минус сумите, заплащани за покриването на щети и разходи, начислени от Дружеството. 

 

Събитието, което предизвиква щети по автомобилите обикновено възниква внезапно (като ПТП, 

природни бедствия, кражба и др.) и причината се определя лесно. Дружеството ще бъде 

уведомено бързо и щетата ще бъде уредена без закъснение. Бизнесът с Каско застраховките 

следователно се класифицира като „краткотраен”, което означава, че влошаването на разходите 

и възвръщаемостта на инвестициите ще бъде от несъществено значение. Това контрастира с 

„дълготрайните” класове, където отнема повече време да се определи окончателния разход за 

щетата и това прави разходите и възвръщаемостта на инвестициите значително по-съществени. 

 

3.4.3. Управление на рисковете 

 

Ключовите рискове свързани с този продукт са рискът от сключване, от конкуренция, и рискът 

от щети (включително променливото проявление на риска под влияние на способностите на 

водача и на другите участници в движението). Дружеството също така е изложено на риска от 

злоумишлени действия от страна на застрахованите лица. 

 

Рискът от сключване е този, при който Дружеството не начислява различни премии за 

различните автомобили, които застрахова. Рискът по дадена полица ще варира според много 

фактори като – марка на автомобила, къде се управлява автомобила, стаж на водача. За 

застраховка Каско на МПС се очаква да има голям брой застраховани обекти със сходни 

рискови профили. Изчисляването на премия, съизмерима с риска за тези полици, ще бъде 

субективно и следователно рисково. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.4. Условия на застрахователните договори, продължение 

3.4.3. Управление на рисковете, продължение 

Дружеството е изложено на риск застрахованият да прави неверни или невалидни искове, или 

да завишава сумата, изискуема след претърпяване на загуба. Това до голяма степен обяснява 

защо икономическите условия са свързани с това колко е печеливш каско портфейла. 

Застрахователният риск се управлява основно чрез разумно ценообразуване, дизайн на 

продукта, избор на риска, подходяща инвестиционна стратегия, рейтинговане и 

презастраховане. По тази причина Дружеството следи и реагира на промени в общата 

икономическа и търговска среда, в която извършва своята дейност. 

3.4.4. Общозастрахователни договори – Обща гражданска отговорност 
 

Дружеството сключва застраховка Обща гражданска отговорност. При тези договори се 

изплаща парична компенсация за телесна повреда на служители или на членове на обществото. 

 

Общата отговорност се счита за дълъг процес, тъй като финализирането и уреждането на искове 

през годината на възникване на щетата отнема сравнително дълго време. Срокът за отчитане и 

уреждане на щети е функция от специфично осигуреното покритие, юрисдикцията и провизиите 

на специфичната политика като самозадържане. Има многобройни компоненти, които са в 

основата на застраховката обща гражданска отговорност. 

 

Тази линия бизнес обикновено е най-големия източник на несигурност по отношение на 

провизиите на щетите. Основно несигурността в оценката на тази провизия се обяснява с дългия 

времеви интервал в отчитането (т.е. времето между покритото застрахователно събитие и 

действителното предявяване на щетата), броя на участващите страни, дали покритото „събитие” 

се ограничава до един времеви период или се разпростира върху няколко времеви периода, 

включените възможни суми (в индивидуалните предявявания на щети), дали тези щети са били 

разумно предвидими и дали са имали за цел да бъдат покрити във времето, когато са били 

сключени договорите (т.е. потенциал за оспорване на покритието), и възможността за масово 

предявяване на щети. Щетите с по-дълги времеви интервали в оповестяването водят до по-голям 

вътрешно присъщ риск. Това важи с особена сила за предявените щети с по-дълъг срок на 

изискуемост, особено там където съдебните органи са взели решение покритието да се простира 

в няколко години, т.е. включва няколко защитника (и техните застрахователи и 

презастрахователи) и многобройни полици (като по този начин увеличават включените 

възможни суми и сложност на уреждане на претенции). Щети с по-дълги срокове на 

изискуемост също повишават потенциалния времеви интервал на признаване, т.е. интервала 

между подписването на вид полица на един конкретен пазар и признаването, че такива полици 

имат латентентна експозиция за обезщетения. 

 

3.4.5. Общозастрахователни договори – Имущество 
 

Дружеството сключва имуществени застрахователни договори в цялата страна. Застраховката 

имущество застрахова до някакъв лимит или покритие, лицата срещу загуба или повреда на 

тяхното собствено имущество и вредите, причинени от прекъсване в бизнеса, произтичащо от 

тази щета. 

Възвръщаемостта на капитала при този продукт произтича от общите премии, начислявани на 

застрахованите лица минус сумите, заплащани за покриването на щети и разходите, начислени 

от Дружеството. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.4. Условия на застрахователните договори, продължение 

3.4.5. Общозастрахователни договори – Имущество, продължение 

Събитието, което предизвиква обезщетение за повреда на сгради или имущество обикновено 

възниква внезапно (като при пожар и обир с взлом) и причината се определя лесно. Щетата в 

този случай ще бъде оповестена бързо и може да се уреди без забавяне. Бизнесът със 

застраховки имущество следователно се класифицира като „краткотраен”, което означава, че 

влошаването на разходите и възвръщаемостта на инвестициите ще бъде от несъществено 

значение. Това контрастира с „дълготрайните” класове, където отнема повече време да се 

определи окончателния разход за щетата и това прави разходите и възвръщаемостта на 

инвестициите значително по-съществени. 

Ключовите рискове свързани с този продукт са риска от сключване, от конкуренция, и риска от 

щети (включително променливото проявление на риска от природни бедствия). Дружеството е 

изложено на риска от злоумишлено действия от страна на застрахованите лица. 

Рискът от сключване е този, при който Дружеството не начислява различни премии, в 

съответствие с различните имущества, които застрахова. Рискът по дадена полица ще варира 

според много фактори като местоположение, мерки за сигурност на мястото, възраст на 

имуществото и др. За застраховка на домашно имущество се очаква да има голям брой 

застраховани обекти със сходни рискови профили. Това, обаче, не важи за стопански дейности. 

Много предложения за застраховане на търговски обекти се състоят от уникална комбинация от 

местоположение, вид бизнес и мерки за сигурност. Изчисляването на премия, съизмерима с 

риска за тези полици, е субективно и следователно рисково.Класовете имоти са изложени на 

риска застрахованият да прави неверни или невалидни искове, или да завишава сумата, 

изискуема след претърпяване на загуба. Това до голяма степен обяснява защо икономическите 

условия са свързани с това колко е печеливш портфейла от имущество. Застрахователният риск 

се управлява основно чрез разумно ценообразуване, дизайн на продукта, избор на риска, 

подходяща инвестиционна стратегия, рейтинговане и презастраховане. Дружеството 

следователно следи и реагира на промени в общата икономическа и търговска среда, в която 

извършва своята дейност. 

 

3.5. Концентрации на застрахователни рискове 

 

Имуществото е обект на множество рискове, включително кражба, пожар, бизнес прекъсване и 

метеорологични условия. Обезщетенията за явления като бури, наводнения, срутвания, пожари, 

експлозии, и повишаващото ниво на престъпността възникват в регионален мащаб, което 

означава, че Дружеството управлява разпределението на географския си риск много 

внимателно. В случай на земетресение, Дружеството очаква портфейла от недвижими имоти да 

включва високи искове за структурни щети на недвижими имоти и големи искове поради 

смущения в бизнеса, докато транспортните връзки не функционират и имотът е затворен, 

поради ремонт. Дружеството приема общата рискова експозиция, която е готово да поеме в 

определени територии за редица събития като природни бедствия. Текущата агрегирана 

позиция се контролира по време на подписването на даден риск и се изготвят месечни отчети, 

които показват ключовите концентрации, на които Дружеството е изложено. Дружеството 

използва различни моделиращи инструменти, за да контролира концентрацията и да симулира 

загуби от катастрофи, за да измери ефективността на презастрахователните програми и нетната 

рискова експозция на Дружеството. През годината се провеждат „стрес” и „сценарийни” тестове 

с помощта на тези модели. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.5. Концентрации на застрахователни рискове, продължение 

Най-голямата вероятност за значителни загуби на Дружеството произтича от катастрофични 

събития като наводнения, повреди, щети от бури или земетресения. Дружеството управлява 

риска чрез сключване на презастрахователни договори. 

Становището на ръководството по отношение концентрацията на риск е, че са положени усилия 

за еднакво теритириално разпределение на застрахованите имущества. Системно се извършва 

оценка на риска от страна на Директор „Презастраховане” и се наблюдава акумулацията на 

застрахователни суми по региони. Ръководството не счита, че към 31 декември 2012 има 

съществени концентрации на застрахователен риск в портфейла на Дружеството. 

 

3.6. Финансов риск 

 

Транзакции с финансови инструменти могат да доведат до това Дружеството да поеме 

допълнителни финансови рискове. Те включват: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и 

презастрахователен риск. Всеки от тези рискове е описан по-долу. 

 

3.6.1. Пазарен риск 

 

Пазарният риск може да бъде описан като риск от промяна в справедливата стойност на един 

финансов инструмент, дължаща се на промяна в лихвените проценти, цените на капиталови 

инструменти или обменните валутни курсове. 

 

3.6.1.1. Основни източници на оценъчна несигурност 

 

Определяне на справедливи стойности 

Дружеството определя справедлива стойност, използвайки следната йерархия, която отразява 

значимостта на факторите използвани за определяне на справедлива стойност: 

• Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви; 

• Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени включени в Ниво 1 които могат да се 

намерят за актива или пасива, или директно (т.е., като цени) или индиректно (т.е., получени от 

цени); 

• Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на налична пазарна 

информация (не налични входящи данни). 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.1. Пазарен риск, продължение 

3.6.1.1. Основни източници на оценъчна несигурност, продължение 

Таблицата по-долу представя анализ на финансовите инструменти, отчетени по справедлива 

стойност, според използваните оценъчни методи: 

 

 

Към 31 декември 2012 
Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Общо 

ДЦК по справедлива стойност в печалбата и загубата -  528  -  528 

Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата 

и загубата 

                

-  8 968  -  8 968 

Дялове във взаимни фондове 147      147 

Други капиталови инвестиции   13 852  69  13 921 

Общо  147  23 348  69  23 564 

 

Към 31 декември 2011 
Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Общо 

ДЦК по справедлива стойност в печалбата и загубата -  697  -  697  

Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата 

и загубата -  8 390  -  8 390 

Дялове във взаимни фондове 255    -  255 

Други капиталови инвестиции   10 066  69  10 135 

Общо  255  19 153  69  19 477 

 

Няма разлика в стойностите на финансовите активи в отчета за финансовото състояние и 

техните справедливи стойности към 31 декември 2012 и 2011 г. 

 

3.6.1.2. Съответствие между активите и пасивите 

 

Дружеството активно управлява активите си като използва подход, който балансира качество, 

диверсификация, съответствие между активите и пасивите, ликвидност и възвръщаемост на 

инвестициите. Целта на инвестиционния процес е да оптимизира инвестиционния доход, 

коригиран с риска, като гарантира, че активите и пасивите се управляват на база на паричен 

поток и продължителност. 

 

Дружеството управлява паричния поток и инвестициите като определя приблизително сумите и 

времето на постъпления от застрахованите и на плащания на застрахователните задължения. 

Този процес е присъщо субективен и може да повлияе на способността на Дружеството да 

постигне целите за управление на активите и пасивите. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.2  Лихвен риск 

 

Излагането на Дружеството на пазарен риск за промени в лихвения процент е концентрирано в 

инвестиционния му портфейл и в по-малка степен в дълговите му задължения. Промени в 

инвестиционните стойности, дължащи се на промени в лихвените проценти, обаче, се 

компенсират отчасти от съответствeтните промени в икономическата стойност на 

застрахователните резерви и дълговите задължения. Дружеството контролира тази експозиция 

чрез периодичен преглед на своите активни и пасивни позиции. Допусканията, свързани с 

паричните потоци както и влиянието на флуктуациите на лихвените проценти върху 

инвестиционния портфейл, се преглеждат на всеки шест месеца. Целта на тези стратегии е да се 

ограничат големите изменения на активите и пасивите, свързани с изменението на лихвените 

проценти. Въпреки че е по-трудно да се измери чувствителността на застрахователните пасиви 

към изменението на лихвените проценти, изменението им ще се отрази и на застрахователните 

активи, което ще компенсира промяната на пасивите, свързани с продукти на общото 

застраховане. Дружеството също така е изложено на риска от промени в бъдещите парични 

потоци от ценни книжа с фиксиран доход, произтичащи от промени в пазарните лихвени 

проценти. 

 

Към 31 декември 2012 

Променлива 

лихва 

Фиксирана 

лихва 

Безлихвени Общо 

Парични средства и парични еквиваленти - 3 351  1 754  5 105  

Депозити във финансови институции - 2 109  - 2 109  

Държавни облигации по справедлива стойност в 

печалбата и загубата - 528  - 528  

Корпоративни облигации по справедлива стойност в 

печалбата и загубата - 8 968  - 8 968  

Дялове във взаимни фондове - - 147  147  

Други капиталови инвестиции - - 13 921  13 921  

Общо  - 14 956  15 822  30 778  

 

 

 

Към 31 декември 2011 

Променлива 

лихва 

Фиксирана 

лихва 

Безлихвени Общо 

Парични средства и парични еквиваленти - 4 964  1 885 6 849  

Депозити във финансови институции - 591  - 591  

Държавни облигации по справедлива стойност в 

печалбата и загубата - 697  - 697  

Корпоративни облигации по справедлива стойност в 

печалбата и загубата - 8 390  - 8 390 

Дялове във взаимни фондове - - 255     255  

Други капиталови инвестиции - - 10 135  10 135  

Общо  - 14 642 12 275  26 917  
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.3  Валутен риск 

 

Дружеството е изложено на валутен риск чрез разплащанията в чуждестранна валута. 

Дружеството няма инвестиции в чужбина. В резултат от въвеждането на валутния борд в 

България, българската валута е обвързана с Еврото. Тъй като валутата, използвана във 

финансовите отчети е Български лев, резултатите отразени в тях се влияят от промени в 

обменните курсове на валути различни от Лев и Евро. В резултат от експозициите на 

Дружеството в чужда валута възникват печалби и загуби, които са отразени в отчета за 

приходите и разходите. Тези експозиции съставляват паричните активи на Дружеството, които 

не са деноминирани във валутата, използвана във финансовите отчети на Дружеството. В 

случаите, когато местната валута е изложена на значителен валутен риск, управлението му се 

постига чрез инвестиции в депозити деноминирани в Евро. Компанията няма задължения, 

деноминирани в чуждестранна валута, различна от Евро и USD. Основна част от задълженията 

на Дружеството са деноминирани в български лева и евро. 

 

Към 31 декември 2012 

Лева Евро Щатски 

долари 

Общо 

Парични средства и парични еквиваленти 5 083    21      1    5 105  

Депозити във финансови институции    1 518  591  -   2 109  

Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и 

загубата 528  - -      528  

Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата 

и загубата 8 533  435  - 8 968  

Дялове във взаимни фондове 147  - - 147  

Други капиталови инвестиции 13 920  - - 13 920  

Общо       29 729  1 047                  1  30 777  

Задължения по презастрахователни договори и други 

задължения 5 565  244  - 5 809  

Получени заеми - - - - 

Общо  5 565  244                   -  5 809  

 

 

 

Към 31 декември 2011 Лева Евро Щатски долари Общо 

Парични средства и парични еквиваленти 6 837       11         1  6 849  

Депозити във финансови институции - 591 - 591 

Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и 

загубата 697 - - 697 

Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата 

и загубата 6 107  2 283  - 8 390  

Дялове във взаимни фондове 255 - - 255 

Други капиталови инвестиции 10 135 - - 10 135 

Общо       24 031  2 885         1  26 917  

Задължения по презастрахователни договори и други 

задължения 3 771     425  -  4 196 

Получени заеми 2  -  -     2  

Общо  3 773    425   -  4 198  
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.4  Кредитен риск 

 

Дружеството държи активи в търговски портфейл с цел управление на кредитния риск. По-долу 

е представен анализ на кредитното качество на максималната кредитна експозиция, базиран на 

рейтингите на различни рейтингови агенции като Fitch и Moody’s. 

 

Вид инвестиция и рейтинг  

Към 31 

декември 2012 

 Към 31 

декември 2011 

ДЦК     

Рейтинг BBB              528               697  

Корпоративни облигации     

Без рейтинг           8 968            8 390  

Акции и взаимни фондове     

Без рейтинг  14 067  10 390 

Общо        23 563         19 477  

 

 

Експозиция към държавен дълг 

През годината, завършваща на 31 декември 2012, се появи несигурност относно кредитния риск, 

свързан с държавен дълг в страните от еврозоната. Дружеството внимателно управлява този риск 

през годината и като резултат от това общото качество на портфейла от държавен дълг е добро. 

Към 31 декември 2012 всички Държавни ценни книжа в портфейла на Дружеството са издадени 

от Република България. 

 

3.6.5  Ликвиден риск 

 

Дружеството трябва да посреща ежедневните нужди от парични средства, особено по 

обезщетения, произтичащи от застрахователните договори. Следователно съществува риск 

паричните наличности да не бъдат достатъчни за уреждане на задължения, когато те станат 

дължими. Дружеството управлява този риск като поставя минимални ограничения върху 

отношението на активите, наближаващи матуритета, които ще бъдат в наличност за уреждането 

на тези задължения и като поставя минимално равнище от заемни средства, които могат да се 

използват за да се покриват искове и матуритети. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.5 Ликвиден риск, продължение 

3.6.5.1. Матуритетна структура на финансовите активи 

На таблицата по-долу е представен анализ на финансовите активи на Дружеството по остатъчен 

срок на матуритет: 

Към 31 декември 2012 
До 1 

месец 

1 - 3 

месеца 

3 - 6 

месеца 

6 – 12 

месеца 

1 - 3 

години 

3 - 5 

години 

5 - 10 

години 

Над 10 

години 

Безсро

чни Общо 

Парични средства и парични 

еквиваленти 1 754  3 351  - - - - - - - 5 105  

Депозити във финансови 

институции - - 1 518  591 - - - - - 2 109  

Държавни облигации по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата - - - - - 528 - - - 528  

Корпоративни облигации по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата - - - - 399  8 569  - - - 8 968 

Дялове във взаимни фондове - - - - - - - - 147  147  

Други капиталови 

инвестиции - - - - - - - - 13 921  13 921 

Общо 1 754  3 351  1 518  591  399  9 097  -  -  14 068  30 778 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.5  Ликвиден риск, продължение 

3.6.5.1. Матуритетна структура на финансовите активи, продължение 

           

Към 31 декември 2011  

1 - 3 

месеца 

3 - 6 

месеца 

6 - 12 

месеца 

1 - 3 

години 

3 - 5 

години 

5 - 10 

години 

Над 10 

години 

Безсроч

ни Общо 

Парични средства и парични 

еквиваленти 5 373  -     476  1 000 - - - - -  6 849  

Депозити във финансови 

институции - - -     591  - - - - -    591  

Държавни облигации по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата 204  - - - - 302  191  - - 697  

Корпоративни облигации по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата - -       12        79      603   7 653        43  - - 8 390  

Дялове във взаимни фондове - - - - - - - - 255     255  

Други капиталови 

инвестиции - - - - - - - - 10 135  10 135  

Общо 5 577        -     488  1 670     603  7 955     234    -  10 390  26 917  

 

 

3.6.5.1. Матуритетна структура на пасивите 

 

В таблицата по-долу е представен анализ на задълженията и застрахователните технически 

резерви на база оставащ срок до падеж: 

 

Към 31 декември 2012 

До 1 

година 

1 - 3 

години 

3 – 5 

години 

5 - 10 

години Общо 

Пренос-премиен резерв         34 063  - - -  34 063  

Резерв за неизтекли рискове              447  - - - 447  

Резерв за предявени, но неплатени щети         18 961  - - -  18 961  

Резерв за възникнали, но необявени щети           3 268     5 779     5 076     5 996   20 119  

Други технически резерви                84  - - -   84  

Задължения по директно застраховане              380  - - - 380  

Задължения по презастрахователни 

договори              244  - - - 244  

Задължения по лизингови договори              202  299      3       -  504  

Задължения по отпуснати заеми - - - -      -  

Други задължения           4 681  - - -    4 681  

Отложен данъчен пасив - - 108  - 108  

Общо       62 330    6 078    5 187    5 996  79 591  
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.6. Финансов риск, продължение 

3.6.5  Ликвиден риск, продължение 

3.6.5.1. Матуритетна структура на пасивите, продължение 

 

Към 31 декември 2011 

До 1 

година 

1 - 3 

години 

3 - 5 

години 

5 - 10 

години Общо 

Пренос-премиен резерв 30 463 - - - 30 463 

Резерв за неизтекли рискове - - - - - 

Резерв за предявени, но неплатени щети 14 656 - - - 14 656 

Резерв за възникнали, но необявени щети           9 497           6 578           2 177              743  18 995  

Други технически резерви 69 - - - 69 

Задължения по директно застраховане 115 - - - 115 

Задължения по презастрахователни 

договори 425    425 

Задължения по лизингови договори       106  83  73  47       309  

Задължения по отпуснати заеми 2 - - - 2 

Други задължения 3 347 - - - 3 347 

Отложен данъчен пасив  - 389 - 389 

Общо 58 680  6 661  2 639  790  68 770  

 

3.7. Развитие на щетите 

Таблицата за развитие на щетите, представена по-долу, се представя с цел поставяне на 

оценката на неплатените щети, включени във финансовите отчети, в контекст, което позволява 

сравнение на развитието на резерва за щети с отчетените резерви в предходните периоди. От 

таблицата е видна способността на Дружеството да оценява общата стойност на щетите. 

Оценката се повишава или понижава, когато загубите се плащат и се изяснява повече 

информация за честотата и размера на неплатените щети. В долната част на таблицата се 

представя съгласуване на общите резерви, включени в отчета за финансовото състояние и 

оценката на възникналите щети. 

Информацията в таблицата осигурява исторически преглед за достатъчността на оценките на 

неплатените щети; ползвателите на тези финансови отчети се предупреждават за 

екстраполиране на излишъци или недостици от миналото върху текущи неплатени балансови 

щети. Поради присъщата несигурност в процеса на определяне на резервите, не може да се 

гарантира с абсолютна сигурност, че тези резерви ще са достатъчни. 

 

Година на събитие 

Преди 

2008 2008 2009 2010 2011 2012 Общо 

Оценка на натрупани щети 

в края на годината на 

настъпване на събитието 114 426 41 168 63 657 61 196 42 218    36 755       36 755  

1 година по късно 92 004 30 063 42 415 41 637 41 918 -      41 918  

2 години по късно 93 789 29 706 46 306 43 342 - -      43 342  

3 години по късно 94 134 31 101 49 912 - - -      49 912  

4 години по късно 95 067    35 268  - - - -      35 268  

5 години по късно 97 511  - - - - -      97 511  

Текуща оценка     97 511   35 268   49 912   43 342   41 918   36 755   304 706  

Натрупани плащания (95 650) (32 509) (46 189) (39 328) (36 206) (15 744) (265 626) 

Оценка на натрупани щети   1 861       2 759       3 723       4 014       5 712     21 011       39 080  

* Стойност на 

задължението в баланса - - - - - - 39 080 

* Задължението в баланса включва резерва за възникнали, но непредявени претенции и резерва за 

предявени, но неплатени претенции. 
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3.8. Анализ на чувствителността 

 

Основните фактори, които влияят върху печалбата на една застрахователна компания са квотата 

на щетимост, квотата на разходите и дохода от инвестиции. 

 

Симулация към 31 декември 2012 Печалба след 

данъчно 

облагане 

Собствени 

средства 

Изискуем капитал 

(граница на 

платежоспособност) 

Коефициент 

на покритие 

Текуща капиталова позиция      524  12 483    11 202   1.15   

Увеличение на щетимостта (мини катастрофично 

събитие)     (454)   11 505    11 202  1.06   

Увеличение на квота на разходите (+1.0%)     (297)   11 662    11 202  1.07   

Доходи от инвестиции (+200 б.т.) 981    12 940       11 202  1.19   

Доходи от инвестиции (-150 б.т.) 181    12 140    11 202  1.12   

 

В горната таблица на реда за текуща капиталова позиция са показани текущите отчетните 

стойности за печалба, собствен капитал, граница на платежоспособност и коефициент на 

покритие на границата на платежоспособност със собствен капитал на Евроинс към 31 декември 

2012 г. Направена е симулация като са променени следните фактори: 

 При симулиране на катастрофичен риск (единични и големи или малки и много на брой 

щети), което би увеличило разходите за щети за събития от текуща година в имуществено 

застраховане (за целите на примера сме приели нарастване на щетите с 500 000 Евро), което 

е нетният ефект след приспадане частта на презастрахователя, се наблюдава намаление на 

резултата за отчетния период, както и на капитала. Границата на платежоспособност, 

изчислена спрямо средногодишния размер на щетите е по-малка от изчисленията спрямо 

премиите и окончателния й размер остава непроменен. Финансовите резултати са най-

чувствителни към промените в щетимостта 

 При симулирано увеличение на нетната квота на разходите с 1% се получава намаляване на 

печалбата, собствения капитал и коефициента на покритие, докато границата на 

платежоспособност отново остава непроменена, защото няма промяна в премийния приход. 

 Чрез увеличаване на дохода от инвестиции с 200 б.т. и запазване на квотата на щетимост и 

квотата на разходите в същите граници, се наблюдава увеличение на печалбата, кобствения 

капитал и коефициента на покритие, докато границата на платежоспособност остава 

непроменена, тъй като няма промяна в премийния приход. 

 Чрез намаляване на дохода от инвестиции със 150 б.т. и запазване на квотата на щетимост и 

квотата на разходите в същите граници, се наблюдава обратния ефект, а именно, намаляване 

на печалбата, собствения капитал и регистрирания коефициент на покритие, докато 

границата на платежоспособност остава непроменена, тъй като няма промяна в премийния 

приход. 

 

В заключение, резултатите от всички по-горе описани сценарии показват, че нивото на 

капитализация на Дружеството е добро. Финансовите резултати са най-чувствителни към 

промяна в квотата на щетимост, което още веднъж показва важността на оценката на щетите за 

всяко застрахователно дружество. 
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3. Управление на застрахователния риск, продължение 

3.8.1. Управление на капитала  

Стремежът на ръководоството е в дружеството да се управлява и поддържа силна капиталова 

база така, че да  се държи високо ниво на доверие на инвеститорите от една страна, и да има  

достатъчно собствени средства за покриване границата на платежоспособност от друга. 

Ръководството на дружеството се стреми да постигне висока възвращаемост на капитала, като в 

същото време балансира нивото на възвръщаемост и нивото на поетите рискове чрез постигане 

на балансиран застрахователен портфейл. Важен момент в управлението на капитала и 

поддържане на добър коефициент на покритие на границата на платежоспособност е оценката 

на щетите, тъй като финансовите резултати са най-чувствителни към промяната на квотата на 

щетимост.  

Освен това следването на стриктна, консервативна  политика на инвестиране на собствените 

средства в нискорискови държавни ценни книжа, корпоративни облигации и банкови депозити, 

допринася за реализирането на нискорискова, постоянена и сигурна възвръщаемост на капитала. 

През годината не е имало промени в подхода за управление на капитала на дружеството. 

3.9. Тест за адекватност на резервите 

Застрахователните резерви при общото застраховане се изчисляват въз основа на текущи 

допускания като посредством тест за адекватност на резервите не се установяват допълнителни 

пасиви по щети. 

Тестът за адекватност на резервите е ограничен до неизтеклата част на застрахователен 

портфейл и представлява сравнение между пренос-премиен резерв и размера на бъдещите 

претенции и разходи. 

При извършването на теста към 31.12.2012 г., съгласно указанията на Наредба 27, е изчислен 

техническият резултат по видове застраховки. Единствено по "Застраховка на сухопътни 

превозни средства, без релсвив превозни средства" дружеството регистрира отрицателен 

резултат за трета поредна година, поради което е заделен резерв за неизтекли рискове. 

Размерът на резерва за неизтекли рискове е 447 хиляди лева, представляващи 7.7% от размера на пренос-

премийния резерв към края на 2012 г. 
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4. Записани бруто премии 

Общо застраховане 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Каско на МПС        18 904          20 939  

Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта        52 734          39 558  

Имуществени застраховки          7 512            8 345  

Селскостопанско застраховане          1 801            1 924  

Злополука и заболяване          2 028            1 954  

Карго          1 618            1 972  

Отговорности             865               711  

Други             641            1 103  

Записани бруто премии - общо застраховане       86 103         76 506  

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв          (4 047)          (6 138) 

Брутни спечелени премии       82 056         70 368  

Минус: отстъпени премии на презастрахователи         (9 375)        (11 775) 

Промяна в дела на презастрахователи в пренос-премийния резерв            (319)                  5  

Спечелени премии, отстъпени на презастрахователи       (9 694)      (11 770) 

Нетни спечелени премии       72 362         58 598  
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4. Записани премии бруто, продължение 

 

Техническият резултат на дружеството по линии бизнес за годината, приключваща на 31 

декември 2012 е представен в таблицата по-долу. 

 

 

Записани 

премии, 

бруто 

Спечелени 

премии, 

бруто 

Изплатени 

обезщетен

ия, нетно 

от регреси 

Възникнали 

претенции, 

нетно от 

технически 

резерви 

Аквизицио

нни и 

администра

тивни 

разходи 

Други 

техническ

и приходи 

(разходи)* 

Резултат 

от 

презастр

аховане 

Техническ

а печалба 

(загуба) 

Каско на МПС 18 904 19 332 (12 777) (12 113) (7 214) (924) (894) (1 813) 

Гражданска 

отговорност на 

автомобилистите 

и Зелена карта 52 734 47 933 (26 520) (32 349) (8 725) (7 857) 1 391 393 

Имуществени 

застраховки 7 512 7 581 (1 087) (1 385) (3 690) (383) (1 029) 1094 

Селскостопанско 

застраховане 1 801 1 816 (896) (674) (807) (65) (9) 261 

Злополука и 

заболяване 2 028 2 066 (593) (576) (1 369) (9) - 112 

Карго 1 618 1 663 (151) (348) (761) (89) (413) 52 

Отговорности 865 832 - (132) (522) 10 (117) 71 

Други 641 833 (60) 49 (387) (185) 330 640 

Общо 86 103 82 056 (42 084) (47 528) (23 475) (9 502) (741) 810 

 

Техническият резултат на дружеството за 2011 г. е представен в таблицата по-долу. 

Към 31.12.2011 г. 

 

Записани 

премии, 

бруто 

Спечелени 

премии, 

бруто 

Изплатен

и 

обезщетен

ия, нетно 

от регреси 

Възникнали 

претенции, 

нетно от 

технически 

резерви 

Аквизицио

нни и 

администр

ативни 

разходи 

Други 

техническ

и приходи 

(разходи)* 

Резултат

от 

презастр

аховане 

Техническ

а печалба 

(загуба) 

Каско на МПС 20 939    22 216  (14 959) (15 346) (9 204) (782) (494)  (3 610) 
Гражданска 

отговорност и 

Зелена карта 39 558  32 292   (17 563) (22 130) (7 350) (3 229) 1 477  1 060  
Имуществени 

застраховки 8 345  7 998   (1 606) (2 366) (3 880) (385)   307  1 674  
Селскостопанско 

застраховане 1 924  2 110    (626)   (704)   (838)   (26) 9     551  
Злополука 1 954  1 985    (551)   (675) (1 124) (138) -  48  
Карго 1 972  1 889    (116)     (59)   (878) (135) (531) 286  
Отговорности    711  670        (5)     (10)   (241)   (25)   (76) 318  
Други 1 103  1 208    (234)   (107)   (665)   (73)     33  396  

Общо 76 506  70 368  (35 660) (41 397) (24 180) (4 793)  725    723  

 

*Други технически приходи (разходи) включват разпределен доход от инвестиции на застрахователни резерви и 

други нетни застрахователни разходи. 
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5. Приходи от такси и комисиони 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Комисиони получени от презастрахователи          2 959            3 207  

Други приходи от презастрахователи             361               521  

Общо приходи от такси и комисионни         3 320           3 728  

 

6. Финансови приходи 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Приходи от лихви при инвестиции в ценни книжа и депозити                  739                    614  

Приходи от дивиденти при инвестиции в капитали                    79                      14  

Приходи от наеми при инвестиции в имоти                  204                    204  

Приходи от преоценка на активи по справедлива стойност               1 139                 2 094  

Приходи от преоценка на иввестиционни имоти 1 033   1 992 

Приходи от продажба на финансови активи                    14                    289  

Други финансови приходи                  103                        7  

Общо финансови приходи             3 311               5 214  

 

 

7. Други оперативни приходи 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Други приходи             266   652  

Общо други оперативни приходи            266    652  

 

8. Настъпили щети, нетни от презастраховане 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Изплатени щети през текущата година, разходи за обработка и 

предотвратяване на щети (43 444)   (37 363) 

Промяна в резерв за висящи щети (5 429)  (5 719) 

Получени обезщетения от презастрахователи          5 286   8 452 

Изменение на дела на презастрахователите в резерва за предстоящи 

плащания             347   315 

Приходи от регреси, нетно 1 360  1 703 

Изменения в други технически резерви (15)  (18) 

Общо настъпили щети, нетни от презастраховане (41 895)  (32 630) 

 

Разходите за обработка на щети включват част от административните разходи, които са пряко 

свързани с дейността. 
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9. Аквизиционни разходи 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Комисиони и участие в резултата (12 043)  (13 307) 

Разходи за реклама и маркетинг (1 000)             (800) 

Други аквизиционни разходи  (3 623)          (3 754) 

Общо аквизиционни разходи (16 666)      (17 861) 

 

Други аквизиционни разходи включват част от административните разходи, които са пряко 

свързани с дейността на отдела за продажби на дружеството. 

 

10. Административни разходи 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Разходи за материали            (398)             (431) 

Разходи за външни услуги         (3 199)          (2 779) 

Разходи за амортизация            (357)             (443) 

Възнаграждение на персонала         (2 495)          (2 417) 

Други            (360)             (249) 

Общо административни разходи       (6 809)        (6 319) 

 

Към 31 декември 2012 г. средносписъчният състав на служителите в Дружеството е 380 (2011 – 

390). 

 

11. Финансови разходи 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Разходи за лихви                (58)                 (42) 

Загуби от преоценка на финансови активи           (1 045)               (180) 

Загуби от продажба на финансови активи              (138)                 (24) 

Загуби от продажба на инвестиционен имот (27)  - 

Разходи за управление на инвестициите                (28)                 (56) 

Други финансови разходи              (168)               (132) 

Общо финансови разходи          (1 464)              (434) 

 

12. Други оперативни разходи 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Разходи за Гаранционен фонд (1 847)  (1 642) 

Отписани вземания по застрахователни полици         (8 954)          (7 170) 

Други             (937)          (1 580) 

Общо други оперативни разходи     (11 738)      (10 392) 
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13. Други приходи / (разходи) 

 

 

Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Нетен приход от продажба на активи               36                 18  

Други неоперативни приходи               13                 76  

Други неоперативни разходи              (88)               (93) 

Общо други приходи (разходи) (39)  1 

 

 

14. Данъци 

 

Разходите за данъци са представени както следва: Годината, 

приключваща на 

31.12.2012 

 Годината, 

приключваща на 

31.12.2011 

Отсрочени данъци (124)  (72) 

Общо данъци           (124)  (72) 

 

Разходите за текущи данъци представляват сумата на платимия данък според българското 

законодателство на база данъчни ставки от 10% за 2012 и 2011. Салдата на отсрочените данъчни 

активи и пасиви са както следва: 

 

            Активи            Пасиви Нетни активи/пасиви 

 към 

31.12.2012 

към 

31.12.2011 

към 

31.12.2012 

към 

31.12.2011 

към 

31.12.2012 

към 

31.12.2011 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване -       -  

              

(108) 

               

(389) 

                        

(108) 

                

(389) 

Задължения към персонала за 

неизползвани отпуски и обезщетения при 

пенсиониране 29      33  -       -  29       33  

Начислени доходи на физически лица  2        3         -  2  3  

Данъчна загуба  1 228        1 628         -  1228  1 628  

Нетни отсрочени данъчни активи / 

пасиви  1 259  1 664    (108)    (389)     1 151     1 275  

 

Изменението на отсрочените данъчни активи и пасиви са както следва: 

 

 Салдо към 

1 януари 2012 

Промени в  

печалби и загуби 

Салдо към 

31 декември 2012 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване                (389)                          281                  (108) 

Задължения към персонала за неизползвани 

отпуски и обезщетения при пенсиониране                    33                              (4)                     29  

Начислени доходи на физически лица                      3                              (1)                       2  

Отсрочени данъчни активи               1 628                          (400)                1 228  

Нетни отсрочени данъчни активи / пасиви             1 275                         (124)               1 151  
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Връзката между разхода за данък и счетоводната печалба е както следва: 

 

Финансов резултат преди данъци       648       557 

     

Увеличения  7 958  4 150 

Намаления  (4 805)  (4 426) 

Преобразуване на счетоводния резултат  

за данъчни цели,  3 153  (276) 

Финансов резултат след данъчно преобразуване, 

преди приспадане на данъчна загуба  3 801  281 

Приспадане на данъчна загуба  (3 801)  (281) 

Финансов резултат след данъчно преобразуване,  

след приспадане на данъчна загуба 

 

-  - 

Корпоративен данък, базиран на законовата данъчна 

ставка 

 

10%  10% 

Данък печалба  -  - 

Отсрочен данък  (124)  (72) 

Общо разходи за данъци  (124)  (72) 

     

Ефективна данъчна ставка  (19%)  (13%) 

 

15. Нематериални активи 

 

 Софтуер Други Общо 

Отчетна стойност    

Салдо към 1 януари 2011          1 310                   -           1 310  

Салдо към 31 декември 2011          1 310                   -           1 310  

    

Амортизация и загуби от обезценка    

Салдо към 1 януари 2011   (1 164)      -    (1 164) 

Амортизация за годината      (111)      -       (111) 

Салдо към 31 декември 2011   (1 275)      -    (1 275) 

    

Балансова стойност    

Салдо към 1 януари 2011             146                   -              146  

Салдо към 31 декември 2011               35                   -                35  

    

Отчетна стойност    

Салдо към 1 януари 2012          1 310                  -           1 310  

Салдо към 31 декември 2012          1 310                   -           1 310  

    

Амортизация и загуби от обезценка    

Салдо към 1 януари 2012   (1 275)      -    (1 275) 

Амортизация за годината  (22)   (22) 

Отписана амортизация на излезли от употреба    

Салдо към 31 декември 2012   (1 297)      -    (1 297) 

    

Балансова стойност    

Салдо към 1 януари 2012               35                   -                35  

Салдо към 31 декември 2012               13                   -                13  
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16. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

 

 Сгради и 

земи 

Машини и 

оборудване 

Транспортн

и средства 

Стопански 

инвентар 

Общо 

        

Отчетна стойност      

Към 1 януари 2011 - 1 273 3 429 818 5 520 

Придобивания - 56 28 10 94 

Трансфер към инвестиционни имоти - - (151) - (151) 

Към 31 декември 2011 - 1 329 3 306 828 5 463 

      

Амортизация      

Към 1 януари 2011 - (1 258) (2 891) (576) (4 725) 

Амортизация през годината - (24) (230) (78) (332) 

Амортизация на сгради 

трансферирани към инвестиционни 

имоти - - 126 - 126 

Отписана амортизация на излезли 

от употреба - - - - - 

Към 31 декември 2011 - (1 282) (2 995) (654) (4 931) 

      

Нетна балансова стойност  -    15   538    242        795  

Салдо към 1 януари 2011  -    47   311    174        532  

Салдо към 31 декември 2011 - 1 273 3 429 818 5 520 

      

Отчетна стойност      

Към 1 януари 2012 -      1 329  3 306      828     5 463  

Придобивания - 37 576 9 622  

Излезли от употреба - -  (184) -     (184) 

Към 31 декември 2012 -     1 366       3 698    837     5 901  

      

Амортизация      

Към 1 януари 2012 -    (1 282)    (2 995) (654)  (4 931) 

Амортизация през годината -  (39)       (222)   (74)     (335) 

Отписана амортизация на излезли от 

употреба - - 114 -       114  

Към 31 декември 2012 -    (1 321)    (3 103) (728)  (5 152) 

      

Нетна балансова стойност      

Салдо към 1 януари 2012 -   47   311    174        532  

Салдо към 31 декември 2012 -   45   595    109        749  

 



ЗД ЕВРОИНС АД 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго 

 

 42 

17. Инвестиционни имоти 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Салдо към 1 януари          6 936            5 173  

Придобивания   7 784             2 350 

Отписвания (6 936)  (2 579) 

Преоценка 1 033  1 992 

Салдо към 31 декември 2011 8 817  6 936 

 

18. Финансови активи 

 

 Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Регистрирани за търгуване на борсата 13 921  10 135 

Капиталови инвестиции 13 921  10 135 

    

Държавни ценни книжа       528         697  

Корпоративни облигации    8 968      8 390  

Дългови ценни книжа   9 496     9 087  

    

Открити инвестиционни фондове 147  255 

Инвестиционни фондове 147  255 

    

Депозити в банки 2 109  591 

Депозити и други вземания   2 109   591 

     

Общо финансови активи       25 673   20 068 

 

 

19. Вземания и други активи 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Вземания от директно застраховане        26 804          24 469  

Вземания от презастрахователи или седанти           5 573            1 624  

Вземания от регреси          4 928            5 100  

Други вземания          3 413            3 743  

Краткосрочни активи             139               136  

Общо вземания и други активи       40 857         35 072  

 

20. Парични средства и парични еквиваленти 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Парични средства в каса          1 381            1 518  

Разплащателни сметки             373               367  

Депозити до 90 дни          3 351            4 964  

Общо парични средства и парични еквиваленти         5 105           6 849  
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21. Застрахователни резерви 

 

 Към 31 декември 2012 Към 31 декември 2011 

 

Бруто 

Презастра-

ховане Нетно Бруто 

Презастра-

ховане Нетно 

Пренос-премиен резерв 34 063 (4 157) 29 906  30 463       (4 476) 25 987  

Резерв за неизтекли рискове 447 - 447 - - - 

Резерв за предстоящи плащания 

- Резерв за възникнали, но 

непредявени претенции 20 119 (2 623)        17 496  18 995       (1 978) 17 017  

- Резерв за предявени, но 

неплатени претенции 18 961 (2 821)        16 140  14 656       (3 119) 11 537  

Общо  39 080 (5 444) 33 636 33 651 (5 097) 28 554 

Други технически резерви 84  84 69 - 69  

Общо застрахователни резерви           73 674  (9 601)       64 073     64 183       (9 573)       54 610  

 

Допускания за определяне на застрахователни резерви 

 

Процесът, използван за определяне на допусканията е предназначен за изчисляване на 

неутралните приблизителни оценки на най-вероятния или очакван изход. Източниците на 

информация, които се използват за допусканията са вътрешно изготвени като се използват 

задълбочени проучвания, които се провеждат годишно. Допусканията се проверяват, за да се 

постигне съответствие с наблюдаваните пазарни цени или друга публикувана информация. За 

допусканията се използва най-вече информацията от текущите тенденции и в случаите, при 

които има недостатъчна информация за изготвянето на надеждна оценка на развитието на 

щетите, се правят по-предпазливи допускания. 

 

Характерът на бизнеса затруднява точното определяне на вероятния изход от определена щета 

и цялостния размер на предявените щети. Всяка предявена щета се преглежда поотделно 

поради обстоятелствата, наличната информация от експерти по щети и историческите данни за 

размера на подобни щети. Оценките на щети се преглеждат и обновяват редовно при наличие 

на нова информация. Резервите са на база текущата налична информация. 

 

Окончателния размер на активите, обаче, може да се различава в резултат на последващи 

събития и катастрофични случаи. Влиянието на много обстоятелства, които определят крайния 

разход за уреждане на щетите, е трудно да се предвиди. Трудностите при оценка на резервите се 

различават при отделните класове бизнес в зависимост от застрахователните договори, 

сложността, обема и значението на щетите, установяване датата на възникване на щетата и 

закъснението при предявяване. 

 

Резервът за предстоящи плащания се калкулира за всеки отделен случай.  

 

Резервът за настъпили, но непредявени щети се калкулира на база статистически методи. 

Използвания ключов метод, или комбинация от методи, е в зависимост от класа бизнес и 

наблюдаваното историческо ниво на коефициента на щетимост. 

 



ЗД ЕВРОИНС АД 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго 

 

 44 

21. Застрахователни резерви, продължение 

 

Допускания за определяне на застрахователни резерви, продължение 

 

Към 31 декември 2012 резервът за възникнали и необявени претенции по застраховка 

гражданска отговорност е изчислен на базата на определен от Комисията за финансов надзор 

общ минимален размер на резерва за висящи плащания на пазара претеглен в определения от 

комисията относителен дял на дружеството в общия брой на застрахованите МПС по години. 

Прилагането на верижно стълбови-методи за определяне на размера за резерва на възникнали но 

необявени претенции по застраховка ГО базирани на собствени статистически данни дава 

нестабилни резултати поради тяхната висока волатилност. 

 

Резервите за начислени, но непредявени щети (IBNR) първоначално се оценяват брутни, след 

което се извършва допълнително калкулиране за установяване на дела на презастрахователите в 

резервите. Дружеството покрива застрахователните рискове с квотен презастрахователен 

договор за основните бизнес линии и от типа „excess of loss” договори за големите щети и 

катастрофични рискове, което осигурява сигурна защита за застрахователя при възникване на 

голям брой малки щети както и единични големи искове. Методът, използван от Дружеството, 

се базира на исторически данни, брутен очакван размер на резерва за възникнали, но 

непредявени щети и данни за презастрахователната програма, за да се определи размера на 

вземанията от презастрахователите. 

 

22. Задължения към презастрахователи и други задължения 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Задължения от директно застраховане                  380                    115  

Задължения към презастрахователи                  244                    425  

Задължения по лизингови договори                  504                    309  

Други задължения               4 681                 3 347  

Общо задължения              5 809                4 196  

 

 

23. Задължения по заеми 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Получени заеми -  2 

Общо Получени заеми -  2 
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24. Акционерен капитал и резерви 

 

 

Към  

31.12.2012 

 Към  

31.12.2011 

Основен капитал            11 754              11 754  

Законови резерви               1 309                1 309  

Премиен резерв              8 612                8 612  

Преоценъчен резерв  -  - 

Натрупана загуба             (9 192)  (9 716) 

Общо капитал и резерви           12 483    11 959 

 

Към 31 декември 2012 г. и 2011 г. акционерният капитал е в размер на 11 754 хил. лв., 

разпределен в 11 753 556 обикновени акции с номинал 1 лев всяка. Законовите резерви 

включват законовия резерв, определен с изискванията на Търговския закон. Премийният 

резерв се образува като разлика между емисионната и номиналната стойност на 

новоемитираните акции на Дружеството. Други резерви включват допълнителни резерви, 

одобрени от Общи събрания на акционерите. Дружеството не е изплащало дивиденти през 

годината, приключваща на 31 декември 2012 г. 

 

Акционерна структура Към 31 декември 2012  Към 31 декември 2011 

Капитал  Процент  Капитал  Процент 

„Евроинс иншурънс груп” АД 9 157 047  77.91  9 076 096  77.22 

Други 2 596 509  22.09  2 677 460  22.78 

 11 753 556  100.00  11 753 556  100.00 

        

Следнопретеглен брой акции     11 753 556       11 753 556  

Нетна печалба / (загуба) в хиляди лева                 524                   485  

Доход от акция                0.04                  0.04  
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25. Свързани лица 

 
Лицата се считат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да 
упражнява върху него значително влияние при вземането на решения, свързани с финансовата и 
оперативната дейност на Дружеството. 

Всички значими вътрешнофирмени сделки, инвестиции и други счетоводни сметки със 
свързани лица и с директори, се класифицират като сделки със свързани лица. Тези сделки се 
сключват при пазарни условия. 

Сделките със свързани лица за годината, прикючваща на 31 декември 2011 могат да бъдат 

класирани в следните групи: 

 

Сделки с Директори 

 

Плащания към директори и изпълнителни директори 241 

Виолета Василева Даракова Председател на надзорния съвет  

Тодор Атанасов Данаилов Член на надзорния съвет   

Ради Георгиев Георгиев Член на надзорния съвет  

Златолина Иванова Мукова Председател на управителния съвет до м.15.10.2012 г.  

Велислав Милков Христов Председател на управителния съвет от 23.10.2012 г.  

Йоанна Цветанова Христова Изпълнителен директор  

Антон Йотов Пиронски Изпълнителен директор  

Димитър Стоянов Димитров Прокурист  

 

Сделки със свързани лица 

Свързано лице Вид сделка 

Обем на сделките 

за 2012 приход / 

(разход) 

Салда към 

31.12.2012 

Евроинс иншурънс груп АД Услуги  (62) - 

Евролийз ауто ЕАД Застрахователни услуги  306 - 

 Застрахователни комисиони и участие в 

резултата (876) - 

 Договори за фин. лизинг - (495) 

 Лихви по договори за фин. лизинг (35) - 

 Фактури за лизингови вноски  - (48) 

 Отчети за застраховки / нетно от 

комисионни - 3 316 

Евроинс Здравно Осигуряване ЕАД Договор за здравно осигуряване (59) (44) 

Нисан София ЕАД Застрахователни услуги 66 - 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (157) (65) 

Евро-финанс АД Договор за инвестиционно 

посредничество/парични средства по 

сметка - (28) 

 Такси за инвестиционно посредничество (26) - 

Еспас ауто ЕООД Договор за наем 204 153 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети  (4 076) (416) 
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25. Сделки със свързани лица, продължение 

 

Булвария Варна ЕООД  Застрахователни услуги 8 3 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (610) (125) 

Еврохолд имоти ЕООД Застрахователни услуги 43 40 

 Фактури за наем и консумативи (828) (14) 

Евроинс Осигуруванье АД Скопие Договор за презастраховане  1 005 152 

 Пренос-премиен резерв 35 (50) 

 Презастрахователни комисионни  (215) - 

 Обезщетения по активно 

презастраховане  (245) - 

 Резерв за висящи плащания (15) (96) 

Евроинс Румъния АД Договор за презастраховане  8 932 5 421 

 Пренос-премиен резерв (4 240) (5 172) 

 Презастрахователни комисионни  (1 055) - 

 Обезщетения по активно 

презастраховане  (2 250) - 

 Резерв за висящи плащания (124) (179) 

 Валутна преоценка на вземане по 

презастрахователен договор 100 - 

Ауто Италия ЕАД Застрахователни услуги 4 - 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (79) (33) 

Еврохолд България АД Балансова стойност на притежаваните 

акции  - 2 793 

 Фактури за услуги  (21) (28) 

Авто Юнион АД Застрахователни комисионни и участие в 

резултата (462) (15) 

 Вземания по цесия  1 127 

 Застрахователни услуги  2 3 

 Натрупан лихвен купон по облигация 5 5 

 Балансова стойност на притежаваните 

облигации  1 180 

Евролийз-рент а кар ЕООД Оперативен лизинг (183) (38) 

 Застрахователни услуги  17  

 Вземане по тристранно споразумение с 

Евролийз Ауто ЕООД   1 259 

 По фактури за услуги  (18)  

Мотобул ЕООД Фактури за наеми (5)  

 Застрахователни услуги  6 1 

Дару Кар АД Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (187) (43) 
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25. Сделки със свързани лица, продължение 

 

Булвария холдинг ЕАД Изплатени обезщетени и резерв за 

висящи плащания (24)  

 Застрахователни услуги  12 57 

Стар Моторс ЕООД Застрахователни услуги  6 28 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (103) (43) 

Гранспорт  Ауто ЕООД Застрахователни услуги 6 16 

 Застрахователни обезщетения и резерв за 

висящи щети (4) (8) 

 

 

26. Събития след датата на отчета за финансово състояние 

 

След отчетния период не са настъпили съществени събития с коригиращ характер, които следва 

да се отразят във финансовия отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
Информация за ЗД Евроинс АД 

 
съгласно Наредба №2 на Комисията за финансов надзор  

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на 
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от 

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа 
  

 
1. Структура на капитала на дружеството 
 
Капиталът на дружеството е разпределен в 11 753 556 акции. 
Всички акции са от един клас - поименни, безналични, с право на глас. 
Всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на 
акцията. 
Всеки акционер е длъжен да направи вноски за записаните от него акции, съобразно 
решението на компетентния съгласно устава орган на дружеството. 
 
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа 
 
Уставът не предвижда ограничения при прехвърляне на акциите на дружеството на 
трети лица. Съгласно Кодекса за застраховането, лицата, които придобиват акции, 
надхвърлящи определени в Кодекса прагове, следва да се идентифицират или да 
получат одобрение от страна на Комисията за финансов надзор. 
 
3. Информация относно прякото или непряко притежаване на 5 на сто или 
повече от акциите с право на глас от капитала на дружеството, включително 
данни за акционерите, размер на тяхното акционерно участие и начина, по 
които се притежават акциите 
 
Мажоритарен акционер, притежаващ 9 157 047 акции, представляващи 77,91 %  от 
капитала на дружеството е „Еврохолд България “АД чрез дъщерния си 
застрахователен подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД.  
 
Няма други акционери, притежаващи пряко или непряко 5 на сто или повече от 5 на 
сто от акциите с право на глас.  
 
Други юридически и физически лица притежават общо 2 596 509 броя акции, което 
представлява 22.09% от капитала на емитента. 
 
 
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези 
права 
 
Няма акционери със специални контролни права. 
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5. Система за контрол при упражняване на правото на глас, в случаите когато 
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се 
упражнява непосредствено от тях 
 
При упражняване на правото на глас от страна на служители на дружеството, които 
са и негови акционери, ръководството на Общото събрание на акционерите прилага 
стандартните мерки за проверка на легитимацията на акционера, броя притежавани 
от него акции, съдържанието на упълномощаването (ако има такова), наличието или 
отсъствието на законоустановени пречки за гласуване, както и всички особени 
изисквания на закона.  
 
6. Ограничения върху правата на глас 
 
Уставът на дружеството не предвижда ограничения върху правата на глас. 
Независимо от това дружеството следи за спазване на ограниченията за правото на 
глас, които произтичат пряко от чл. 16 от Кодекса за застраховането. Липсват 
изрични ограничения в крайния срок за упражняване на правото на глас. Крайният 
срок за упражняването на глас от акционерите се определя в поканите за свикване 
на общите събрания на акционерите. Няма системи, при които със сътрудничество 
на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от 
притежаването на акциите. 
 
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняването 
на правото на глас 
 
На дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до 
ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняването правото на глас. 
 
8. Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на 
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения 
и допълнение на устава 
 
Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 3 (три) 
години. При липса на друго решение на Надзорния съвет, мандатът на членовете на 
Управителния съвет продължава автоматично съгласно действащото 
законодателство и Устава на дружеството до приемане на решение на Надзорния 
съвет за извършване на промени. 
 
Членовете на Управителния съвет могат по всяко време да бъдат освободени от 
длъжност от Надзорния съвет. 
 
Решенията на Надзорния съвет за избиране и освобождаване на членове на 
Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство. 
 
Управителният съвет се състои от 3 до 7 члена. Те могат да бъдат дееспособни 
физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя 
свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за 
действията на своя представител. 

 
По решение на Надзорния съвет дружеството се представлява от един или двама 
изпълнителни членове на Управителния съвет. Дружеството може да има Главен 
Изпълнителен директор. 
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Решенията за изменения и допълнения на устава се приемат с мнозинство две 
трети от представения капитал. 
 
9. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително 
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 
дружеството 
 
Управителният съвет на дружеството има следните правомощия: 
 
1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява 
стопанисването и опазването на неговото имущество; 
2. Управлява и представлява дружеството; 
3. Чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на 
дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им 
дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има 
правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица; 
4. Отчита се на всяко поискване от надзорния съвет за изтеклия до заседанието 
период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца; 
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет; 
6. Контролира разходите и приходите на дружеството; 
7. Извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното 
функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и 
решенията на общото събрание на акционерите; 
8. Свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на 
заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото 
събрание на акционерите; 
9. Прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани 
с дейността на дружеството; 
10. Представя пред Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за 
дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-
счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата; 
11. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството 
или на значителни части от тях; 
12. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или 
прекратяване на участие в дружества и организации; 
13. Приема общите и специалните условия, застрахователно-техническия план, 
съответния метод за изчисляване на резервите, определя тарифната и рисковата 
политика в своята дейност, извършва необходимите пазарни, валутно-финансови, 
правни и други проучвания, приема правила за застрахователни фондове и резерви, 
изготвя справки за състоянието на застрахователните резерви, извършва оценка и 
преоценка на предлаганото за застраховане имущество, на застрахованото 
имущество, както и на застрахователния интерес, след предварително съгласие на 
надзорния съвет приема правилата за органа за вътрешен контрол, както и всякакви 
вътрешноустройствени и други актове; 
14. Взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на 
дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на 
обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, 
участие в търгове и конкурси; 
15. Взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични средства 
на трети лица; 
16. Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството; 
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17. Подготвя и представя за приемане от Общото събрание на програми и планове 
за развитието на дружеството; 
18. Определя своя бюджет и имуществените права на своите членове; 
19. Изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и 
решенията на Общото събрание и изобщо извършва всички действия, пряко 
свързани с осъществяването на типичната застрахователна дейност. 
20. Приема решения за увеличение на капитала до 100 000 000 лева за срок от 5 
(пет) години от датата на регистриране на изменението на чл. 23, ал. 5 от Устава на 
дружеството при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и 
ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или 
ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал 1 от Търговския закон, освен при 
предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от Устава. Управителният съвет няма 
право да приема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството. 
 
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят 
се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 
осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях 
 
Няма съществени договори на дружеството, които да пораждат действие, да се 
изменят или прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството при 
осъществяване на задължително търгово предлагане. 
 
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или 
служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без 
правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по 
причини, свързани с търгово предлагане 
 
Дружеството няма сключени споразумения с управителните му органи или с отделни 
служители, които да предвиждат във връзка с търгово предлагане специални 
обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при друг вид 
прекратяване на трудови правоотношения във връзка с търгово предлагане. 
 
 
 
Йоанна Христова, 
Изпълнителен Директор на „ЗД Евроинс”АД 
  

 

 




