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БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА ЗД “ЕВРОИНС” АД  
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2006 
     
 
1.  Общи 

 
ЗД ”ЕВРОИНС” АД е основано в България през 1996 год., като акционерно дружество. С 
решение на Националния Застрахователен Съвет, дружеството е получило лиценз № 
8/1998 год. За извършване на застрахователна дейност. Общото застраховане се отнася до 
продукти, осигуряващи обезщетение на имуществени вреди или злополуки. 
Застрахователните полици  по общо застраховане са обикновено едногодишни или с по къс 
срок и нямат откупна стойност. Застрахователят има право на промени в размера на 
премиите след края на периода на полицата. 
 
2.  База за  съставяне на финансовите отчети 

 
2.1. Приложимо счетоводно законодателство и стандарти 
 
2.1.1. Обща рамка за финансово отчитане 
 

Финансовият отчет на ЗД ”ЕВРОИНС” АД е съставен в съответствие с изискванията на 
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), публикувани от Съвета по 
международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията, публикувани от Постоянния 
комитет за разяснения към СМСС и изискванията на българското законодателство при 
спазване на принципите: 
 
� документална обоснованост на стопанските операции; 
� текущо начисляване; 
� съпоставимост между приходите и разходите; 
� осигуряване на необходима информация на ръководството и външни институции. 
 
Финансовият отчет е съставен в хиляди лева.  
Съгласно изискванията на Закона за счетоводство, финансовите институции в България, 
изготвят годишните си финансови отчети в съответствие с МСС.  
Съгласно КЗ  се изисква застрахователите да създават и поддържат застрахователни 
резерви по ред и методика, определени от Комисията за финансов надзор с наредба. 
Заделените резерви са елемент на счетоводните разходи. 
 
2.1.2.Счетоводна конвенция 
 

Финансовият отчет е съставен при спазване на конвенцията за историческата цена, с 
изключение на инвестиционните имоти и на финансовите  активи на разположение за 
продажба и за търгуване, които са представени по справедлива стойност, както е 
оповестено в бележките по-нататък. 
 
2.1.3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 
 
Ръководството е извършило най-добрите преценки и предположения за обстоятелствата, 
които оказват влияние на стойностите на признатите активи и пасиви, както и на условните 
активи и пасиви към датата на изготвяне на финансовия отчет. Тези преценки и 
предположения се основават на наличната  информация към датата на съставяне на 
финансовия отчет . 
 
2.1.4 Отчетна валута 
 

Съгласно изискванията на българското законодателство  дружеството изготвя финансовите 
си отчети  в националната валута - български лева. От 1999 г. 
българският лев е фиксиран към еврото в отношение 1.95583 лева за 1 евро. 
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2.1.5. Сделки с чуждестранна валута 
 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат в лева по официалният обменен курс  на БНБ 
към датата на сделката. 
Курсовите разлики от операции  и преоценки на активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута, са включени в отчета за доходите за периода на възникването им. 
 
Важни обменни курсове в началото и края на отчетния период: 
 
                                                                                        Към                                     Към  
                                                                                     31.12.2006                           31.12.2005 
 
USD 1=                                                                       1.48506 лева  1.6579 лева  
EUR 1=                                                                       1.95583 лева                     1.95583 лева 
 
 
3.  Значими счетоводни политики  
 
3.1.Записани застрахователни премии и изплатени обезщетения 

 
Застрахователните премии се отчитат като приходи на базата на  начислени през 
отчетната година   премии   по застрахователните договори, независимо от факта,  че 
рискът се отнася за следващи отчетни периоди. Когато премиите са платими на вноски, 
всички бъдещи вноски се показват като вземания от клиенти. Начислените премии 
включват дължими комисионни на застрахователни посредници, но не включват данъци 
такси и други. Застрахователните  премии  по  задължителните  застраховки се признават 
като приходи за  отчетния период на получаването им. При прекратяване на 
застрахователни договори, възстановените премии се: 

- сторнират от начислените премии, ако се отнасят за отчетния период;  
- се отнасят към други застрахователни разходи, ако се отнасят за предходни 

отчетни периоди 

Приходите и разходите по пасивно презастраховане се отчитат на база на 
презастрахователните договори. При съзастраховане за приход или разход се отчита само 
дела на застрахователя от общата сума на премиите и плащанията. 
 
Застрахователните плащания се отчитат като разходи, на база изплатените през отчетния 
период претенции, намалени с получените и начислени суми за вземания по регреси и 
абандони. 
 
Възникналите щети, нетно от презастраховане, включват всички плащания, направени през 
текущата финасова година, намалени с възстановените суми от презастрахователи, 
увеличени с провизии за предстоящи плащания за текущата година и намалени с резерва 
за висящи плащания за предходния отчетен период. 
 
Разчетните отношения по застрахователни договори се отчитат като разчети с 
доверители. Нетните разходи за комисионни включват:  получените и начислени приходи 
от комисионни от презастрахователи и съзастрахователи, намалени с платените и 
начислени комисионни на застрахователни посредници. 
 
Нетните оперативни разходи включват:  разходите, възникнали във връзка със събирането 
на застрахователни премии, администратиране на портфейла, пасивно презастраховане. 
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3.2.Застрахователни резерви 
 

Застрахователните резерви, които дружеството формира в края на отчетния период са:   
Пренос-премиен резерв;  Резерв за предстоящи (висящи) плащания;  Резерв за настъпили, 
но необявени щети, Запасен фонд по застраховка “Кредити” и са формирани съгласно 
Наредбата за реда и методиката за образуване на засрахователните резерви. 
 
Пренос-премийния резерв представлява частта от начислените     премии, която 
дружеството заделя за покриване на задължения по вече сключени, но неизтекли към края 
на отчетния период застрахователни договори, нетни от презастраховане. Методът, 
използван за изчисляване на пренос-премийния резерв е “Метод на точната дата”. 
 
Резервът за предстоящи плащания представлява заделена сума, имаща за цел да покрие 
плащанията на застрахователя за възникнали преди края на отчетния период 
застрахователни искове, но все още неуредени към края му. Резервът е заделен по метода 
“Щета по щета”, съгласно данните за регистрираните щети и размера на 
застрахователните искове от регистъра за щетите. 
 
Резервът за настъпили, но необявени щети представлява фонд, заделян за покриване на 
щети, които са следствие на събития, сбъднали се към края на периода, за който се 
съставя отчета, но които не са обявени на застрахователя. Резервът е изчислен по 
“Верижно стълбови метод”. 
 
Запасен фонд по застраховка на кредити е задължителен за заделяне, изчислява се на 
годишна база и целта му е да покрие непредвидено неблагоприятно развитие на риска 
през годината. Заделя се от положителния резултат по застраховка кредити. 
 
 
3.3 Имоти машини и съоръжения  
 
Имотите, машините и съоръженията представляват нетекущи активи, които имат цена на 
придобиване над 500 лева. 
  
Имотите, машините и съоръженията се представят по цена на придобиване, намалена с 
начислената амортизация и загуби от обезценка с изключение на сградите, които се 
преоценяват по спаведливата им стойност към датата на  баланса, определена от 
лицензиран оценител. При увеличение на стойността след преоценка, увеличението се 
отнася в собствения капитал – “Преоценъчен резерв”. 
 
Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод през техния 
полезен срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява 
до размера на балансовата им стойност със следните годишни амортизационни норми: 
 

• Сгради       4 % 

• Компютри, и периферни устрйства    50% 

• Автомобили       25% 

• Стопански инвентар     15% 
 

Начисляването на амортизацията започва от датата на въвеждане в експлоатация на 
амортизируемият актив. 
 
Представените в баланса нематериални активи представляват лицензи и софтуер. 
 
Първоначално нематериалните активи се оценяват по цена на придобиване, която включва 
покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за 
подготовка на актива за използването му по предназначение.  
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Отписването на нематериални активи от баланса е при продажба или когато активът 
окончателно бъде изваден от употреба и след отписването му не се очакват никакви други 
икономически изгоди. 
 
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод с годишна амортизационна 
норма 50%, като амортизацията започва да се начислява от датата на въвеждане на 
актива в употреба. 
 
 
3.4 Данъчно облагане  
 

За отчетния период според българското данъчно законодателство дружеството дължи  
корпоративен данък в размер на 15% върху облагаемата си печалба. 
 
Отсрочените данъци  са изчислени за всички временни разлики между данъчната основа 
на активите и пасивите и тяхната балансова стойност към датата на финансовия отчет, 
като се използува балансовия метод. За определяне на отсрочените данъци са прилагат 
данъчните ставки, при които тези данъци ще бъдат реализирани в бъдещи отчетни 
периоди. 
 
Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща 
облагаема печалба, срещу която да бъдат използувани намаляемите временни разлики. 
 
Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в 
отчета за доходите за текущия период,освен когато тези данъци възникват от сделки или 
събития, които са признати в същия или предходен период директно в отчета за 
собствения капитал. 
 
 
3.5.Инвестиции на застрахователните резерви и собствени средства  

 
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, . Инвестициите на собствените 
средства включват съучастия на дружеството в капиталите на асоциирани и други 
предприятия, депозити във финансови институции. Отчитането на финансовите активи е 
съобразно МСС 28, 39. 
 
При първоначално придобиване финансовите активи се отчитат по цена на придобиване, 
включваща справедливата цена плюс всички разходи по извършване на сделката. 
Последващата оценка се извършва по метода на справедливата стойност за финансовите 
активи, държани за търгуване и финансови активи, обявени за продажба. Финансовите 
активи се преоценяват ежемесечно по справедливи цени, като разликата между цената на 
придобиване и справедливата цена се отнася в отчета за доходите. 
 
Инвестиционните имоти се представят по справедливата им стойност, определена от 
лицензиран оценител. Справедливата стойност се определя на база текущи цени на 
активен пазар за подобни имоти. Печалбата или загубата, възникваща от промяна в 
справедливата стойност, се признава в отчета за доходите. Приходите от наем на 
инвестиционни имоти се признават на база текущо начисляване, като “Приходи от 
инвестиции на инвестиционни имоти”. 
 
 
3.6.Материални запаси  
 

Материалните запаси се оценяват по доставна стойност, която включва всички разходи по 
закупуването, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното 
местоположение и състояние. 
При изписването на материалите се използва метода на конкретноопределена цена. 
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3.7.Вземания по застраховки  
 

Вземанията по застраховки отразяват начислените застрахователни преми, признати за 
приход, възникнали през текущия или предходни отчетни периоди. Отчитат се по тяхната 
очаквана реализируема стойност. Към края на отчетния период се прави преглед на всички 
вземания, като се определят трудносъбираемите и несъбираемите вземания. 
Несъбираемите вземания се изписват през периода, през който са определени като такива. 
 
 
3.8.Вземания и задължения по презастрахователна дейност 
 

Вземанията и задълженията по презастрахователна дейност отразяват начислените 
презастрахователни приходи и разходи по пасивно презастраховане, възникнали през 
текущия или минали отчетни периоди. 
 
 
3.9.Доходи на персонала 
 
Краткосрочните доходи, предоставени на персонала включват основно възнаграждение за 
отработено време, възнаграждение над основното според прилаганите системи за 
заплащане, допълнително възнаграждение за продължителна работа или извънреден труд, 
други допълнителни възнаграждения, уговорени с индивидуалния трудов договор. 
 
Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и 
като разход за текущия период. 
 
 
3.10.Граница на платежоспособност 
 
Съгласно наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност на 
застрахователните дружества, границата на платежоспособност се определя по следните 
методи: 

- изчисления спрямо премиите,  
- изчисления спрямо средногодишния размер на претенциите 

 
Границата на платежоспособност е равна на по-високия от двата резултата. 
 
 
3.11. Промени в счетоводната политика 
 

С оглед привеждането отчетността на дружеството в съответствие с изискванията на 
нормативна уредба по застраховането, в сила от 1 януари 2006 година, дружеството 
промени счетоводната си политика по отношение на признаване на приходите от 
застрахователни премии. Приходите от застрахователни премии се признават за целия 
период на покритие, независимо дали периода на покритие обхваща изцяло или отчасти 
следващ отчетен период. Промяната в начина на отчитане на застрахователните премии, 
не влияе върху отчетения резултат от тях, тъй като пренос премийния резерв е изчислен 
въз основа на записаните, т.е. признатите като приход премии. Сравнителната 
информация за вземанията по застраховки за 2005 не е преизчислявана, тъй като е трудно 
осъществимо и би довело до представяне на  неразумни стойности. 
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4. Записани премии 
         

 31.12.2006 31.12.2005 

Гражданска отговорност на автомобилистите 18,332 15,835 

Каско на моторни превозни средства  20,319 13,013 

Злополуки и медицински застраховки  2,162 1,682 

Имущество 3,248 2,485 

Застраховки на товари 1,196 1,027 

Селскостопански застраховки  930 922 

Зелена карта 3,589 3,173 

Финансови застраховки 1,455 1,039 

Морско каско  951 747 

Застраховки на отговорности 503 404 

 52,685 40,327 

 
 
През 2006 най-голям дял в застрахователния портфейл на дружеството имат 
застраховките “Каско на МПС” с 20,319 хил. лева записани премии и “Гражданска 
отговорност на автомобилистите” с 18,332 хил. лева. От тях пренесени в следващ отчетен 
период с пренос премийния резерв са съответно 4,451 хил. за “Каско на МПС” и 5,770 хил. 
за “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Разходите по пасивно презастраховане 
по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2006 е в размер на 6,110 
хил. лева.     
 
 
5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане  
 

 31.12.2006 31.12.2005 

брутна сума 15,520 15,028 

дял на презастрахователите 3,331 4,016 

промяна в брутната сума на резерва за предстоящи 
плащания / увеличение 

4,021 861 

промяна в дела на презастрахователите в резерва за 
висящи плащания 

2400 316 

 13,809 11,557 

 
 
 
5.1.Изплатени обезщетения (брутна сума)   
 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Гражданска отговорност на автомобилистите 2,560 1,871 

Каско на моторни превозни средства  8,958 8,360 

Злополуки и медицински застраховки  345 338 

Имущество 434 475 

Застраховки на товари 402 383 

Селскостопански застраховки  399 573 

Зелена карта 1,701 2,599 

Финансови застраховки 432 153 

Морско каско  264 270 

Застраховки на отговорности 26 6 

 15,520 15,028 
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Изменението на сумата за изплатени обезщетения през 2006 спрямо предходния период е 
минимално. Съотношението изплатени щети към записани премии /квота на щетимост/ е 
значително намаляло спрямо 2005. Най-голямо изменение в квотата на щетимост има по 
застраховките “Каско на МПС” /от 64,2% за 2005 г на 44,1% за 2006 / и застраховка “Зелена 
карта” /от 81,9% за 2005г. на 47,4% за 2006 г./. 
 
6. Нетни оперативни разходи 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

аквизиционни разходи 6,640 5,681 

административни разходи 14,355 9,603 

презастрахователни комисиони и участие в печалбата 7,079 4,458 

 13,916 10,826 

 
 
7. Доход от инвестиции 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

приход от земя и сгради 11 28 

приход от преоценка на инвестиции 1,639 211 

приход от лихви по депозити и ценни книжа 386 252 

печалби от реализацията на инвестиции 46 41 

 2,082 532 

   

разходи по управление на инвестициите, включително 
лихви 

33 32 

Отрицателни разлики от преоценка 932 9 

загуби от реализация на инвестиции             17 17 

 982 58 

   

   

Разпределен нетен доход от инвестиции 1,100 474 

 
 
8. Структура на инвестициите 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Сгради 4,073 2,607 

Финансови активи обявени за продажба 2,718 1,634 

Финансови активи държани за търгуване 6,931 2,641 

Депозити във финансови институции 4,219 2,831 

 17,941 9,713 

 
 
9. Вземания и други текущи активи 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Вземания от застраховки 9,155 2, 039 

Вземания от презастрахователни операции 4,291 3,694 

Вземания по регреси и абандони 2,263 4,249 

Други текущи активи 2,836 3,954 

 18,545 13,936 
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9.1. Други текущи активи 

 31.12.2006 31.12.2005 

Предплатени разходи 478 1,400 

Вземания от лихви 102 63 

Съдебни и присъдени вземания  1,515 465 

Вземания от клиенти и доставчици 28 310 

Други  214 1,716 

 2,836 3,954 
 
 
10. Други активи 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Машини и съоръжения  1,608 1,109 

в т.ч. компютри и периферни устройства 206 140 

Нематериални активи 1,046 2 

в т.ч. Програмни продукти 1,046 2 

Парични наличности по банкови сметки 626 639 

Парични наличности по каса 3,091 3,095 

 6,734 4,845 

 

Отчетната стойност и натрупаните амортизации на амортизируемите активи към 31.12.2006 
е както следва: 
 
          Отч.стойност  Натр.а-ция  

Сгради, използвани за собствени нужди от посочените 
в бележка 8. 1,056  

Компютри и периферни устройства 745 539 

Софтуери и лицензи 1,198 152 

Транспортни средства  2,942 1,727 

Стопански инвентар 445 257 

Общо 6,386 2,675 

 
 
11. Акционерния капитал  
 

 31.12.2006 31.12.2005 

 7,500 5,000 

 
 
Капиталът на дружеството се състои от 7,499,996 броя поименни акции с номинална 
стойност 1 лв.  
 
Доходът на акция за периода е изчислен като нетната печалба за отчетния период е 
разделена на  средно-претегления брой на държаните обикновени акции, както следва:  
 

 
 

31.12.2006 31.12.2005 

Средно претеглен брой акции 6,246,574 4,583,333 

Печалба в хиляди лева  4,237 1,393 

Доход на акция в лева  0,68 0,30 
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12. Резерви 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Общи резерви  504 364 

Резерви от емисии на акции 3,351  

Допълнителни резерви 338 338 

Резерви от преоценка на активи 421 198 

 4,614 900 

 

Общите резерви са формирани от заделяне на 1/10 част от печалбата, съгласно 
изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.  
 
През третото тримесечие на 2006 г. дружеството емитира 1,499,996 акции по емисионна 
цена 3,3 лева, в следствие на което е формиран резерв “Премии от емисии” в размер на 
3,351 хиляди лева. 
 
 
13. Застрахователни резерви   
 
 
13.1. Пренос премиен резерв 

 31.12.2006 31.12.2005 

брутна сума 12,917 8,010 

дял на презастрахователите 4,659 4,154 

Пренос-премиен резерв, нетен от презастраховане  8,258 3,856 

 
 
13.2. Резерв за предстоящи плащания 

 31.12.2006 31.12.2005 

брутна сума 10,378 6,358 

дял на презастрахователите 5,300 2,901 

Резерв за предстоящи плащания, нетен от 

презастраховане  5,078 3,457 

 
 
13.2.1. Резерв за възникнали, но непредявени претенции  

 
Резервът за настъпили, но непредявени претенции е заделен към края на отчетния период 
за настъпили събития, които не са обявени на застрахователя към момента на изготвяне на 
отчет и заделяне на резерва. Резервът е изчислен по “Верижно стълбови метод”. 
 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

брутна сума 5,251 2,552 

дял на презастрахователите 3,499 1,613 

Резерв за възникнали,но непредявени щети, нетен 

от презастраховане. 1,753 939 

 
     
 
  

 31.12.2006 31.12.2005 

13.3. Запасен фонд   75 75 
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14. Задължения и други пасиви 
 

 31.12.2006 31.12.2005 

Задължения  по директни застрахователни операции 90 - 

Задължения по презастрахователни операции 10,054 12,582 

Суми, дължими на кредитни институции 937 538 

Задължения към гаранционен фонд 
 

411 121 

Други кредитори, включително данъци и социално 
осигуряване 

751 570 

 12,243 13,811 

 
 
15. Разходи за данъци  
 

Съгласно закона за корпоративно и подоходно облагане, за 2006 данъчната ставка за е 
15%. Активите и пасивите по отсрочени данъци възникват в резултат начислени данъци 
върху печалбата от временни разлики. Приложената ставка за обратното проявление на 
активите и пасивите по отсрочени данъци в следващ период е 10%. 
 
В отчета на дружеството са представени активи и пасиви по отсрочени данъци за периода 
както следва: 
 
 
 

  31.12.2006 

 
Актив по отсрочени данъци от компенсируеми отпуски   4 

Пасив по отсрочени данъци от разлика между 
счетоводна и данъчна балансова стойност на 
нетекущи активи 

 47 

Пасив от отсрочени данъци от преоценка на 
инвостиционни имоти  

 149 

Пасиви по отсрочени данъци нетно   192 

 
 
 
16. Свързани страни  
 
Към 31 декември 2006 посочените лица са свързани със ЗД “Евроинс” АД  
 
16.1. Изпълнителен директор, председатели и членове на управителен и надзорен съвет, 
прокуристи. 
 
16.2. Предприятия: “Еврохолд България” АД, “Евролийз ауто” АД, ЗОК “Николай 
Чудотворец” АД, “Старком Асет лизинг” АД, “Еврофинанс” АД, “Старком брокер” ЕООД, 
“Нисан София” ЕООД, “Нисан София” Консулт” АД, “Скандинавия моторс” ЕАД, “Еспас 
ауто” ЕООД, “Джи Пи Ес Контрол” АД, “София Моторс” ЕООД, “Еврохолд имоти” ЕООД, 
“Етропал” АД, “Евротест контрол” АД, “Формопласт” АД, “Геоенергопроект” АД, “Еврофорум” 
ООД, “Форум плюс” ЕООД. 
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16. Допълнителна информация  
 
За отчетния период не са начислени лихви за забавени плащания към бюджета, тъй като 
представляват несъществена част спрямо финансовия резултат на дружеството. 
 
На основание чл.15, ал. 4 от Устава на НББАЗ, на  ЗД”ЕВРОИНС”АД  е издадена Банкова 
гаранция от “Райфайзенбанк” АД , в размер на 600 000 евро.  
 
През отчетния период акциите на дружеството бяха регистрирани за търговия на 
Българската фондова борса 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 

 


