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Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.

1. Общи данни за Дружеството
1.1. Обща информация
ЗД Евроинс Живот ЕАД (“Дружеството”) е регистрирано в Република България.
Дружеството има издадено Разрешение № 1601 ЖЗ от 12.12.2007 г. за извършване на застрахователна
дейност под името Интерамерикан България Животозастраховане ЕАД. Дружеството сключва следните
видове застраховки: Застраховка „Живот“ и рента, Женитбена и детска застраховка, Застраховка „Живот“,
свързана с инвестиционен фонд и допълнителна застраховка.
С решение на Комисията по финансов надзор от 20 декември 2013 г. е одобрено придобиването на 100% от
капитала на Дружеството от Евроинс Иншурънс Груп АД („ЕИГ“), чийто краен собственик на капитала е
Старком Холдинг АД, чиито облигации са публично търгуеми на Българска фондова борса..
С решение от 15 януари 2014 г. на Съвета на Директорите на ЕИГ наименованието на Дружеството е
променено от Интерамерикан България Животозастраховане ЕАД на Застрахователно Дружество Евроинс
Живот ЕАД, а седалището на Дружеството е преместено на бул. Христофор Колумб 43, София, България.
С Решение №1327-ЖЗ от 23.12.2019 г. Комисията за финансов надзор одобрява искането за реорганизация
на капиталовата структура чрез преоформяне на подчинените пасиви в основен капитал. На 03 януари 2020 г.
Съветът на Директорите на едноличния собственик на капитала на Дружеството – „Евроинс Иншурънс Груп“
АД взе решение за увеличение на акционерния капитал на Дружеството с 1,250,000 лв., чрез издаването на
нови 125,000 безналични, поименни, непривилигировани с право глас акции с номинал от 10 лв., който е
записан изцяло от едноличния собственик на капитала. На 18 февруари 2020 г. Дружеството погасява изцяло
задълженията си към „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, като същевременно акционерният капитал на
Дружеството е увеличен със същата сума от 1,250 хил. лв. На 21 февруари 2020 увеличението на
акционерния капитал е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Към 31.12.2021 г. регистрираният акционерен капитал на Дружеството е в размер на 11,375,070 лева.
Номиналната стойност на една акция е 10 лева. Безналичните акции са регистрирани в Централния депозитар.
Всички акции са напълно платени. На 01 септември 2021 г. Едноличният собственик на капитала е взел
решение за намаление на номиналната стойност на акциите от 10 (десет) лева на 6 (шест), с което е
извършено намаление на акционерния капитал до 6 825 042 лв. Условие за извършването на намалението е
едновременно емитиране на нови 120 000 акции, които ще бъдат записани от страна на едноличния собственик
на капитала. Целта е стойността на акционерният капитал да се увеличи със 720 000 лв. до 7 545 042 лв. Към
датата на финансовия отчет, както и към в датата на одобрението му от Съвета на директорите, транзакцията
все още не е завършена.
Системата на управление на Дружеството е едностепенна, състояща се от Съвет на директорите. Членовете
на съвета на директорите към 31 декември 2021 г. на Дружеството са:
·
Йоанна Цонева - член на Съвета на директорите
·
Румяна Бетова – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
·
Андрей Георгиев изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите
Дружеството се представлява заедно от изпълнителните си директори.
Броят на персонала към 31 декември 2021 г. е 10 души (2020 г. – 10)
1.2 Действащо предприятие
Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащото предприятие.
За 2021 г. Дружеството реализира загуба в размер на 452 хил. лв., а натрупаната загуба към 31 декември
2021 г. възлиза на 4,133 хил. лв. Към 31 декември 2021 г. собственият капитал е под размера на
регистрирания с 4,127 хил. лв., като ръководството е предприело действия за възстановяване на нарушеното
съотношение между акционерен и собствен капитал. На 01 септември 2021 г. едноличният собственик на
капитала е взел решение за намаление на номиналната стойност на акциите от 10 (десет) лева на 6 (шест), с
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което ще бъде извършено намаление на акционерният капитал до 6 825 хил. лв. Към датата на изготвяне на
настоящия финансов отчет, намалението не е вписано в Търговския регистър.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка на способността
на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация
за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството ръководството очаква, че
Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще
и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.
2. База за изготвяне
2.1. Приложими стандарти
Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и
приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“
представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО)
1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
Годишният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на Дружеството на 16 март 2022 г.
Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на информацията в настоящия
финансов отчет.

2.2. Функционална валута и валута на представяне
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството. Всички
суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация за 2020 г.), освен ако
не е посочено друго.
2.3. Промени в счетоводната политика
Нови и изменени стандарти в сила от 01.01.2021 г., приети от Дружеството
Дружеството е приложило следните стандарти и изменения за първи път за годишния си отчетен период,
започващ на 1 януари 2021 г.:
· Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори - отлагане на МСФО 9 в сила от 1 януари 2021,
приети от ЕС. Измененията доведоха до отлагане на датата на първоначално прилагане на МСФО 17 с две
години, т.е. за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2023 г. и промяна във фиксираната дата на
изтичане на временното освобождаване в МСФО 4 Застрахователни договори от прилагането на МСФО 9
Финансови инструменти, така че дружествата да бъдат задължени да прилагат МСФО 9 за годишни периоди
започващи на или след 1 януари 2023 г.
· Изменения в МСФО 9, МСС 39, МСФО 4, МСФО 7 и МСФО 16 Реформа на референтните лихвени
проценти – Фаза 2 в сила от 1 януари 2021 г., приети от ЕС. Измененията включват елементи, които засягат
финансовото отчитане след реформата на референтния лихвен процент, включително замяната му с
алтернативни референтни лихвени проценти. Публикуваните изменения разглеждат въпроси, които могат да
засегнат финансовото отчитане, когато съществуващия референтен лихвен процент действително бъде
заменен.
· Изменения на МСФО 16 Лизинг: Намаления на наемите, свързани с Covid-19 след 30 юни 2021 г., в
сила от 1 април 2021 г., приет от ЕС. Изменението от май 2020 г., което предоставяше на
лизингополучателите освобождаване от необходимостта да третират свързаната с Covid-19 отстъпка в наема
като модификация на лизинговия договор, вече ще може да се прилага до 30 юни 2022 г.
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· МСФО 17 „Застрахователни договори“ (издаден на 18 май 2017 г. и в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2023 г.), включително Изменение на МСФО 17 (издаден на 25 юни 2020 г.),
приет от ЕС.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от поранна дата от Дружеството

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения
към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година,
започваща на 1 януари 2021 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Ръководството
очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия
период, започващ след датата на влизането им в сила.
Информация за тези стандарти и изменения, които се очаква да имат съществен ефект върху финансовия
отчет на Дружеството, е представена по-долу.
МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС
МСФО 17 замества МСФО 4 Застрахователни договори. Той изисква прилагането на модел за текущо
оценяване, съгласно който преценките се преразглеждат през всеки отчетен период. Договорите са оценяват,
като се използват:
дисконтирани парични потоци с претеглени вероятности;
изрична корекция за риск, и
надбавка за договорени услуги, представляваща нереализираната печалба по договора, която се
признава като приход през периода на покритие.
Стандартът позволява избор при признаването на промени в нормата на дисконтиране или в печалбата или
загубата, или в другия всеобхватен доход. Новите правила ще се отразят на финансовите отчети и на
основните показатели на всички дружества, които издават застрахователни договори.
Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети и МСФО Изявления за приложение 2:
Оповестяване на счетоводните политики в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС
От предприятията се изисква да оповестяват съществената информация свързана със счетоводната
политика, вместо основните счетоводни политики. Измененията поясняват, че информацията за
счетоводната политика е съществена, ако потребителите на финансовите отчети на предприятието се
нуждаят от нея, за да разберат друга съществена информация във финансовите отчети и ако предприятието
разкрива несъществена информация за счетоводната политика, тази информация не трябва да преобладава
над съществената информация за счетоводната политика.
Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, в
сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС
Измененията въвеждат определението за счетоводни приблизителни оценки и включват други изменения към
МСС 8, които помагат на дружествата да разграничават промените в счетоводните приблизителни оценки от
промените в счетоводните политики. Измененията ще помогнат на дружествата да подобрят качеството на
оповестяванията на счетоводната политика, така че информацията да бъде по-полезна за инвеститорите и
другите основни потребители на финансовите отчети.
Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 –
Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС.
Измененията касаят оповестяването на сравнителната информация относно финансовите активи,
представена при първоначалното прилагане на МСФО 17. Измененията имат за цел да помогнат на
дружествата да избегнат временни счетоводни несъответствия между финансовите активи и задълженията
по застрахователни договори и следователно да подобрят полезността на сравнителната информация за
потребителите на финансовите отчети.
МСФО 17 и МСФО 9 Финансови инструменти имат различни изисквания за преход. За някои застрахователи
тези разлики могат да доведат до временни счетоводни несъответствия между финансовите активи и
задълженията по застрахователни договори в сравнителната информация, която те представят във
финансовите си отчети, когато прилагат МСФО 17 и МСФО 9 за първи път.
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Измененията ще помогнат на застрахователите да избегнат тези временни счетоводни несъответствия и
следователно ще подобрят полезността на сравнителната информация за инвеститорите чрез възможността
да представят сравнителна информация за финансовите активи.
Дружеството е извършило преглед на застрахователния си портфейл и е идентифицирало групи от
застрахователни договори, съгласно изискванията на МСФО 17. Към датата на подписване на настоящите
финансови отчети дружеството е в процес на избор на софтуерен продукт, който да бъде използван за
обработка на финансовите потоци от 1.1.2023 г., в съответствие с новия стандарт.

Следните нови стандарти, изменения и тълкувания на съществуващите стандарти, които също са издадени,
но все още не са в сила, не се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовите отчети на
Дружеството:
-

Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 Провизии,
условни задължения и условни активи в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС
Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС
Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС
Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и пасиви
произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са приети от ЕС
Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9
– Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС.
Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още
не са приети от ЕС

2.4. Използване на приблизителни оценки и преценки
Изготвянето на финансов отчет, в съответствие с изискванията на МСФО, изисква от ръководството да
извърши преценки и допускания, които влияят върху прилагането на счетоводните политики и отчетените
стойности на активите и пасивите, приходите и разходите.
Преценките и свързаните допускания се основават на исторически опит и други фактори, които са подходящи
при тези обстоятелства, резултатите от които формират основа за преценки относно балансовата стойност
на активите и пасивите, които не са очевидни от други източници. Действителните резултати могат да се
различават от направените предварителни оценки.
Счетоводните преценки и основните допускания се преглеждат редовно. Корекция на счетоводните преценки
се прави в годината на повторния преглед на преценките, ако корекцията се отнася за текущата година, или в
годината на прегледа и в бъдещите години, ако повторният преглед касае текущата и бъдещите години.
Преценките на Ръководството при прилагането на МСФО, които имат съществен ефект върху финансовия
отчет са описани в Пояснения 4 и 5.

3. Значими счетоводни политики
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, са представени подолу. Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове активи,
пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в
счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни
оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата
на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и
допускания.
3.1. Представяне на финансовия отчет
Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови отчети”.
Дружеството представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в единен отчет.
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Дружеството представя отчета за финансовото си състояние най-общо по степен на ликвидност. Анализ
относно възстановяването на активите или уреждането на пасивите в рамките на дванадесет месеца след
датата на отчета за финансовото състояние (текущи) и след повече от 12 месеца след датата на отчета за
финансовото състояние (нетекущи) е представен в пояснение 7.2.6.
Финансови активи и финансови пасиви се компенсират и нетната сума се представя в отчета за финансовото
състояние, единствено когато съществува законово право за компенсиране на признатите суми и когато е
налице намерение за уреждане на нетна база, или за едновременно реализиране на активите и уреждане на
пасивите.
Приходи и разходи не се компенсират в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, освен
ако това не е позволено или разрешено от определен счетоводен стандарт или разяснение, както конкретно е
оповестено в счетоводната политика на Дружеството.
В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато Дружеството прилага
счетоводна политика ретроспективно, преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отче; или
преквалифицира позиции във финансовия отчет и това има съществен ефект върху информацията в отчета
за финансовото състояние към началото на предходния период.
С цел постигане на представяне във финансовия отчет, даващо по-уместна информация за характера на
застрахователната дейност и ефекта от операции и други събития или условия върху финансовото състояние
на Дружеството, някои от елементите са представени по различен начин в сравнение с финансовия отчет за
2020 г.
Промените в отчета за финансово състояние се отнасят до следните позиции:
·
Вземания по застрахователни и презастрахователни договори – позицията е отделена, в предходни
години е била представена съвкупно с позиция Други вземания с наименование Търговски и други
вземания.
Инвестиции във финансови активи –променено наименование, предишно Финансови активи.
·
Задължения по застраховане и презастраховане - позицията е отделена, в предходни години е била
представена съвкупно с позиция Други задължения с наименование Задължения по застраховане и
други задължения
Промените в отчета за печалбата или загубата се отнасят до следните позиции:
·
Финансови приходи и Финансови разходи – до 2020 позициите бяха представяни като Нетни приходи
от инвестиции и Финансови разходи, нетно.
Промяната касае единствено начина на представяне на отделни позиции за 2020 г. и не се отнася до начина
на тяхното оценяване.
3.2. Класификация на договори
Договори, при които Дружеството поема съществен застрахователен риск от друга страна (застраховано
лице) чрез компенсация на застрахованото лице или друг бенефициент, при специфично несигурно бъдещо
събитие (застрахователно събитие), което влияе неблагоприятно на застрахованото лице или бенефициента,
се класифицират като застрахователни договори. Застрахователен е всеки риск, който не е финансов.
Финансов риск е рискът, свързан с евентуална бъдеща промяна в един или няколко от изброените: лихва,
цена на ценната книга, пазарни цени, валутни цени, ценови индекс, кредитен рейтинг, кредитен индекс или
друга променлива, при условие че в случай на нефинансови променливи, променливата не е специфична за
страните по договора. Застрахователните договори могат също да прехвърлят част от финансовия риск.
Договори, при които прехвърлянето на застрахователен риск към Дружеството от застрахованото лице не е
съществен, се класифицират като инвестиционни договори.
Договори с клауза за допълнителен, негарантиран доход
Клауза за допълнителен, негарантиран доход може да се съдържа и в застрахователните и в
инвестиционните договори. Договор с клауза за допълнителен, негарантиран доход е договорно право на
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застрахованото лице да получи като добавка към гарантираните минимални плащания допълнителни
плащания.
Допълнителните плащания могат да бъдат съществена част от цялото договорено плащане, чиято сума и
време е договорено по решение на издателя, и които съгласно условията по договора са на база на:
·

резултатът на специфична група от договори или специфичен тип договори;

·

реализирани и/или нереализирани инвестиционни приходи на специфична група от активи
държани от издателя или;

·

печалбата или загубата на Дружеството, която издава договора.

Клаузата за допълнителен, негарантиран доход по решение на застрахователя в тези договори се отчита
като пасив от резерва за бъдещо разпределение на доход (част от математическия резерв).
3.3. Премии и пренос-премиен резерв
3.3.1 Премии по животозастраховане
Записаните премии се признават за приход на база дължимата годишна премия от застрахованите лица за
премийния период, започващ през финансовата година или дължимата еднократна премия за целия период
на покритие за полици, сключени през финансовата година. Брутните записани премии не се признават,
когато бъдещите парични постъпления по тях не са сигурни. Записаните премии се показват брутно от
дължимият комисиони на агенти.
3.3.2. Сторнирани премии
Сторнирани премии по животозастраховане са премиите по договорите за пряко застраховане, за които има
нарушение на общите условия, неразделна част от Застрахователния договор или промяна в условията на
договора. Сторнирани премии през текущата година, отнасящи се за полици сключени през текущата година
намаляват брутния премиен приход на Дружеството. Сторнирани премии през текущата година, отразяващи
корекция на премиен приход начислен в предходни години се отразяват в други оперативни разходи.
3.3.3. Застраховки живот, свързани с инвестиционен фонд
Застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, имат спестовен елемент. Инвестиционният риск се
поема от застрахованото лице. Като премиен приход в отчета за всеобхватния доход се отчита само частта
срещу поетия застрахователен риск. Инвестициите срещу застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен
фонд, се отчитат отделно от инвестициите на Дружеството на лицето на отчета за финансовото състояние.
Ефектите от преоценки, реализираните печалби и загуби и текущия доход от инвестиционните фондове се
отчитат срещу изменението на заделения математически резерв.

3.3.4. Пренос-премиен резерв
Пренос-премийният резерв се изчислява за краткосрочните застраховки, както и върху призната годишната
премия по дългосрочни застраховки. Този резерв отразява частта от брутните записани премии, която се
отнася пропорционално на не изтеклия период на покритие на застрахователните договори. Дружеството
представя пренос-премийния резерв намален с отчетените аквизиционни комисионни разходи.
3.3.5.Вземания и дължими суми, свързани със застрахователни договори
Вземанията и дължимите суми са регистрирани, когато трябва да бъдат получени или изплатени. Те
включват дължими суми на и от агенти, брокери и застраховани лица. Ако съществува обективно
доказателство за обезценка на застрахователни вземания, Дружеството намалява балансовата стойност на
застрахователните вземания и признава тази загуба от обезценка в Отчета за печалбата или загубата и
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другия всеобхватен доход. Дружеството оценява обективното доказателство, че дадено застрахователно
вземане трябва да бъде обезценено, като използва същия процес възприет за заемите и вземанията.
3.4. Обезщетения и резерви
3.4.1. Възникнали претенции по животозастраховане

Застрахователните претенции (обезщетения и застрахователни суми) включват всички плащания през
финансовата година заедно с изменението на резерва за предстоящи плащания през периода.
3.4.2 Резерв за предстоящи плащания
Резервът за предстоящи плащания включва: резерв за предявени, но неизплатени претенции, резерв за
възникнали, но непредявени претенции, както и разходи за уреждане на претенции.
Резервът за предявени, но неизплатени претенции, се образува за покриване на суми и обезщетения по
възникнали и предявени претенции преди края на отчетния период, но неизплатени към същата дата.
Резервът е изчислен по метода "Претенция по претенция", по всеки вид застраховка, по която има предявени
претенции. Сумата на резерва представлява сумата на очаквания размер на всички претенции, предявени
преди края на отчетния период, но неизплатени към същия момент.
Размерът на резерва за възникнали, но непредявени претенции е определен чрез прилагане на верижностълбов метод на базата на акумулираната стойност на изплатените претенции с използване на средно
претеглени коефициенти на развитие. Изчисленията за резерв за възникнали, но непредявени претенции, се
извършва отделно: за застраховките на бързи кредити и за всички останали застраховки; за основно покритие
смърт и допълнителни покрития за всяка от горепосочените групи застраховки.
Резервът за разходи за уреждане на претенции се изчислява на база среден размер на разхода за уреждане
на претенции за една претенция (изчислен съгласно Вътрешни правила за рапределение на фактически
разходи като съотношението на фактическите разходи за уреждане на претенции и броя на изплатените
претенции към датата на оценка) и съответния брой на предявените неплатени/възникналите, но
непредявени претенции по видове застраховки.
3.4.3. Математически резерв
Математическият резерв по застраховки живот се изчислява на база на нетната записана премия, като
разлика между настоящата стойност на бъдещите застрахователни плащания и настоящата стойност на
бъдещите нетни премии. Резервът е линейно интерполиран и изчислен проспективно.
Изчисленията се правят въз основа на предположения, включващи възвращаемостта на активите,
вероятността за смърт и заболеваемост на застрахованото лице и обичайните разходи по администриране на
полиците. Резервът включва и допълнителните лихви, начислени и капитализирани по полиците в
портфейла.
3.4.4. Оценка на задълженията по застрахователни договори, свързани с инвестиционен фонд
Задължения, които са свързани с договори за застраховките Живот, свързани с инвестиционен фонд се
представят по справедлива стойност. Разходите по операциите и първоначалните такси, свързани с
финансовите задължения, които се признават по справедлива стойност, не се включват в първоначално
определената сума и се признават като разход в момента на възникване. Справедливата стойност на
финансовите задължения по договори за застраховките Живот, свързани с инвестиционен фонд се оценяват
по текущите стойности на дела на фонда, които отразяват справедливите стойности на принадлежащите му
активи.
Други задължения по инвестиционни договори се оценяват по амортизирана стойност. По тези договори
разходите по операцията се отнасят директно към възникването на финансовото задължение и се приспадат
от справедливата стойност на вземането, което трябва да се получи, когато се пресмята първоначално.
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Спредовете и другите първоначални такси се прибавят към справедливата стойност на обезщетението, което
трябва да се получи, когато се пресмята първоначалната сума, тъй като това се счита за интегрална част от
придобиването на финансовото задължение. Тези разходи по операции и такси се признават в печалби и
загуби, като се използва методът за ефективен лихвен процент за срока на договора.

3.5. Презастраховане
В обичайната си дейност, Дружеството прехвърля риск на презастрахователите с цел да намали възможните
нетни загуби чрез диверсификация на риска си. Презастрахователният договор не отменя директното
задължение на Дружеството към застрахованото лице.
Активите по презастраховане включват салда, които са дължими от презастрахователните компании за
цедираните застрахователни задължения.
Възстановимата стойност на презастрахователните активи се анализира за обезценка към всяка дата на
отчета за финансовото състояние. Тези активи се обезценяват, ако съществуват обективни доказателства, в
резултат на събитие настъпило след първоначалното му признаване, че Дружеството няма да може да
възстанови всичките дължими суми, и че ефектът от събитието върху сумата, която Дружеството следва да
получи от презастрахователя, може да бъде надеждно измерена.
Възстановимите суми от презастрахователите се оценяват по начин, който следва методите за оценка на
резерва за висящи претенции или уредени претенции, свързани с презастрахованата полица.
Цената на презастраховането, свързано с дългосрочните договори се осчетоводява през целия период на
застрахователната полица, като се използват допускания, които съответстват на предположенията за
записване на премиите.
3.6 Приход от такси и комисионни
Приходите от такси и комисионни включват такси от договори за управление на инвестиции, които се
признават в момента на извършване на услугата. Годишните управленски такси, откупни такси и такси по
обслужване на полици се признават при възникването им.
3.7 Аквизиционни разходи
Аквизиционните разходи включват комисион, начислени на посредници, агентски и брокерски комисион,
разходи за възнаграждение на персонала, който пряко участва в процеса на аквизиция.
3.8. Административни разходи
Включват разходи за възнаграждение на персонала и разходи за амортизации на дълготрайни материални и
нематериални активи и активи с право на ползване, доколкото те не следва да бъдат представени като нетни
разходи за комисион, настъпили щети и инвестиционни разходи.
3.9. Нетен приход от инвестиции
Лихвеният доход се признава в отчета за всеобхватния доход на базата на текущото начисляване, като се
вземе предвид реалната доходност на актива при активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и
загубата. Приходите от дивиденти се признават в отчета за всеобхватния доход на датата на обявяването
им.За финансови активи, оценявани по амортизирана стойност се ппризнава лихвен приход, изчислен чрез
използването на метода на ефективната лихва.
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3.10. Сделки с чуждестранна валута
Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по официалния
обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите
от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции
в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс
към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в
чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата
стойност.
3.11. Данъци върху дохода
Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и текущи данъци,
които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от данъчните
институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са платени към датата на
финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, който се различава от печалбата или
загубата във финансовите отчети. Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на
данъчните закони, които са в сила към края на отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между балансовата
стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се предвижда при
първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната транзакция не засяга данъчната или
счетоводната печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват данъчни
ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при условие че те са влезли в
сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния период.
Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени чрез бъдещи
облагаеми доходи.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и намерение да
компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния приход или
разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати в другия всеобхватен
доход или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия
всеобхватен доход или в собствения капитал.
3.12. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на
придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.
Последващото оценяване на имоти, машини и съоръжения се извършва по цена на придобиване, намалена с
натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се
признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
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Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се прибавят към
балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има икономически ползи, надвишаващи
първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се
признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от ръководството
към всяка отчетна дата.
Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на база на
очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни собствени активи на
Дружеството, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.

Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху
оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:

· Компютърно оборудване
· Транспортни средства
· Стопански инвентар

4 години
6 години
10 години

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен като част
от позиция „Административни разходи“
Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като разлика между
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е в размер на 700
лв.
3.13. Нематериални активи
Нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени мита,
невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация,
при което капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на
полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и
загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата
или загубата/отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното им
признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода на
тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът може да генерира повече от първоначално
предвидените бъдещи икономически ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и
отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от ръководството към
всяка отчетна дата.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на
отделните активи, както следва:

· Софтуер

2 - 4 години
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Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход като
част от позицията „Административни разходи”.

Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700 лв.
3.15. Отчитане на лизингови договори
Дружеството като лизингополучател
Дружеството преценява дали договорът представлява или съдържа елементи на лизинг ако по силата на този
договор се прехвърля срещу възнаграждение правото на контрол над използването на даден актив за
определен период от време. Ако се установи, че договорът съдържа лизинг Дружеството признава като актив
с право на ползване и съответно задължение към датата, на която лизинговият актив е достъпен за
използване от Дружеството.
Повторна оценка дали даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг се прави единствено
при промяна в реда и условията на договора.
Активите и пасивите, произтичащи от лизинг, първоначално се оценяват на база настояща стойност.
Задълженията за лизинг включват нетната настояща стойност на следните лизингови плащания:
·
·
·
·
·

фиксирани плащания (включително по същество фиксирани плащания), намалена с всички вземания
за стимули за лизинг;
променлива лизингова вноска, която се основава на индекс или лихва, първоначално измерена с
помощта на индекса или курс към датата на започване;
суми, които се очаква да бъдат изплатени от Дружеството при гаранции за остатъчна стойност;
цена на упражняване на опция за покупка, ако Дружеството има основание да използва тази опция, и
плащания на неустойки за прекратяване на лизинговия договор, ако срокът на лизинга отразява
факта, че Дружеството, упражнява тази опция.

Лизинговите плащания, които се извършват при разумно определени опции за удължаване, също се включват
в оценяването на пасива.
Лизинговите плащания се дисконтират, като се използва лихвеният процент, включен в лизинговия договор.
Ако този лихвен процент не може да бъде непосредствено определен се използва диференциален лихвен
процент на лизингополучателя, който е процентът, който отделният лизингополучател би трябвало да плати,
за да получи средства, необходими за получаване на актив с подобна стойност към актива с право на
ползване в подобна икономическа среда със сходни условия, сигурност и условия.
Дружеството прилага тристепенен подход при определяне на диференциалния лихвен процент базиран на:
·
·

·

средна доходност на 10-годишни държавни облигации за последните 3 години;
коригиран с финансовия спред - заеми, отпуснати на нови предприятия, нефинансови предприятия в
местна валута, за определяне на първоначалния първоначален лихвен процент за период от 3
години (за недвижими имоти) или среден лихвен процент по финансов лизинг към несвързани лица
за последните 3 години (за транспортни средства);
специфична корекция за лизинг свързана със конкретния актив (по преценка за всеки отделен актив).

Приложими диференциални ставки:
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Автомобили

4,05 %

5,34 %

Дружеството е изложено на потенциални бъдещи увеличения в променливите лизингови плащания въз
основа на индекс или лихвен процент, които не са включени в лизинговия пасив до влизането им в сила.
Когато влязат в сила корекциите в лизинговите плащания, въз основа на индекс или лихва, лизинговото
задължение се преоценява и коригира спрямо актива с право на ползване.
Лизинговите плащания се разпределят между главни и финансови разходи. Финансовите разходи се
начисляват в печалбата или загубата през лизинговия период, така че да се получи постоянен периодичен
процент на лихва върху остатъка от пасива за всеки период.
Активите с право на ползване се оценяват по цена на придобиване, включваща следното:
·
·
·
·

сумата на първоначалното оценяване на лизинговото задължение;
всякакви лизингови плащания, направени към или преди датата на започване, намалени с
получените стимули за лизинг;
всички първоначални директни разходи и
разходи за възстановяване.

Активите с право на ползване обикновено се амортизират през по-краткия срок на годност на актива и срока
на лизинга на линейна база. Ако Дружеството има основание да използва опция за покупка, активът с право
на ползване се амортизира през полезния живот на основния актив.
Плащанията, свързани с краткосрочни лизинги на оборудване и превозни средства, както и всички лизинги на
активи с ниска стойност се признават на линейни база като разход в печалбата или загубата.
Дружеството приема праг за признаване на активи с право на ползване от 10,000 лева като се взема предвид
цената на актива като нов.
Дружеството като лизингодател
Като лизингодател, Дружеството класифицира своите лизингови договори като оперативен или финансов
лизинг.
Лизинговият договор се класифицира като договор за финансов лизинг, ако с него се прехвърлят по същество
всички рискове и изгоди от собствеността върху основния актив, и като договор за оперативен лизинг, ако с
него не се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху основния актив.
3.16. Тестове за обезценка на нематериални активи и имоти, машини и съоръжения
При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима група активи, за
която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, генерираща парични потоци). В
резултат на това някои от активите подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база на
единица, генерираща парични потоци.
Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне веднъж годишно. Всички
други отделни активи или единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или
промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена.
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица,
генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата
стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи
стойността в употреба, ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за
всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на
настоящата стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират
на последния одобрен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост с цел елиминиране на ефекта от
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бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи. Дисконтовите фактори се определят за всяка
отделна единица, генерираща парични потоци, и отразяват съответния им рисков профил, оценен от
ръководството на Дружеството.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление на балансовата
сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството ръководството преценява последващо
дали съществуват индикации за това, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да
не съществува или да е намалена. Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако
възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова
стойност.
3.17. Финансови инструменти

Дружеството класифицира не-деривативните финансови активи в следните категории: финансови активи,
отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата, финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в друг всеобхватен доход, финансови активи, отчитани по амортизирумеа стойност.
Дружеството класифицира не-деривативните финансови пасиви като други финансови пасиви.
3.17.1 Признаване и отписване
Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по договорните
условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от финансовия актив
изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е отменено или
срокът му е изтекъл.
3.17.2. Класификация и първоначално признаване на финансови активи
Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с разходите по
сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата и
търговските вземания, които не съдържат съществен финансов компонент. Първоначалната оценка на
финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата не се коригира с разходите по
сделката, които се отчитат като текущи разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не
съдържат съществен финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.
В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една от следните
категории:
·
дългови инструменти по амортизирана стойност;
·
финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;
·
финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без рекласификация
в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови инструменти.
Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия:
·
бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи;
·
характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.
Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и загубата, се
включват във финансови разходи, финансови приходи или други финансови позиции с изключение на
обезценката на търговските вземания, която се представя на ред други разходи в отчета за печалбата или
загубата / отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
3.17.3. Последващо оценяване
Финасови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата
Финансови активи, за които не е приложим бизнес модел „държани за събиране на договорните парични
потоци“ или бизнес модел „държани за събиране и продажба“, както и финансови активи, чиито договорни
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парични потоци не са единствено плащания на главница и лихви, се отчитат по справедлива стойност през
печалбата или загубата. Всички деривативни финансови инструменти се отчитат в тази категория с
изключение на тези, които са определени и ефективни като хеджиращи инструменти и за които се прилагат
изискванията за отчитане на хеджирането (виж по-долу).
Тази категория съдържа също така инвестиция в капиталови инструменти. Дружеството отчита тази
инвестиция по справедлива стойност през печалбата или загубата и не е направила неотменим избор да
отчита, която и да е капиталова инвестиция по справедлива стойност през друг всеобхватен доход
Промените в справедливата стойност на активите в тази категория се отразяват в печалбата и загубата.
Справедливата стойност на финансовите активи в тази категория се определя чрез котирани цени на
активен пазар или чрез използване на техники за оценяване, в случай че няма активен пазар.

Дългови инструменти по амортизирана стойност
Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните критерии и
не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата:
·
дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи финансовите
активи и да събира техните договорни парични потоци;
·
съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични потоци,
които са единствено плащания по главница и лихва върху непогасената сума на главницата.
Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани или
определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното признаване те се
оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се
извършва, когато ефектът от него е несъществен. Дружеството класифицира в тази категория парите и
паричните еквиваленти / паричните средства, търговските и други вземания, както и регистрирани на
борсата облигации, които преди са били класифицирали като финансови активи, държани до падеж в
съответствие с МСС 39.
Търговски вземания
Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в обичайния
ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и следователно са
класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размер на безусловното
възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране. Дружеството държи
търговските вземания с цел събиране на договорните парични потоци и следователно ги оценява по
амортизирана стойност, като използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато
ефектът от него е несъществен.
3.17.4 Обезценка на финансовите активи
Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9, използват повече информация, ориентирана към бъдещето, за
да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни загуби“,.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други дългови финансови
активи, оценявани по амортизирана стойност / по справедлива стойност през друг всеобхватен доход,
търговски вземания, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15, както и кредитни
ангажименти и някои договори за финансова гаранция (при емитента), които не се отчитат по справедлива
стойност през печалбата или загубата.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. Вместо това
Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на кредитния риск и оценяването на
очакваните кредитни загуби, включително минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи прогнози,
които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента.
При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между:
·
финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо момента на
първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) и
·
финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо момента на
първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2)
·
„Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка към
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отчетната дата.
12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните загуби за целия
срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. Очакваните кредитни загуби се
определят като разликата между всички договорни парични потоци, които се дължат на Дружеството и
паричните потоци, които тя действително очаква да получи („паричен недостиг“). Тази разлика е
дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен
лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно претеглената
приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите инструменти.
Търговски и други вземания, активи по договор и вземания по лизингови договори
Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, както и на активите
по договор и признава загуба от обезценка като очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват
очакваният недостиг в договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във
всеки момент от срока на финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит, външни
показатели и информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни загуби чрез
разпределянето на клиентите по индустрии и срочна структура на вземанията и използвайки матрица на
провизиите.
3.17.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват получени заеми, задължения по лизингови договори,
търговски и други финансови задължения и деривативни финансови инструменти.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е приложимо, се
коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Дружеството не е определило даден финансов
пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода на
ефективната лихва, с изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени за оценяване по
справедлива стойност през печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови инструменти,
които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на инструмента,
които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи или финансовите приходи.
3.18. Провизии, условни пасиви и условни активи
Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало събитие да
доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена надеждна оценка на сумата
на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно
задължение се поражда от наличието на правно или конструктивно задължение вследствие на минали
събития, например гаранции, правни спорове или обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране
се признават само ако е разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране или
ръководството е обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред тези, които биха били
засегнали. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на разходите,
необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като се вземат в предвид
рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато съществуват редица подобни
задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за погасяване на задължението се определя, като
се отчете групата на задълженията като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите
разлики в стойността на парите е значителен.
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Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е сигурна, че ще получи,
се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за да се отрази
най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически ресурси в
резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните пасиви следва да се оценяват последващо
по по-високата стойност между описаната по-горе сравнима провизия и първоначално признатата сума,
намалена с натрупаната амортизация.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите за признаване
на актив, се смятат за условни активи.
3.19. Доходи на персонала
Доходите на наети лица представляват всички форми на възнаграждение, предоставени от Дружеството в
замяна на положения от тяхна страна труд.
3.19.1 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 Република 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.
3.19.2. 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 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.
3.19.3 Краткосрочни компенсируеми отсъствия
Краткосрочните компенсируеми отсъствия се отчитат на недисконтирана база и се отнасят като разход в
периода, когато положения труд е предоставен от служителите.
Задължение за компенсируеми отсъствия се признава в размера на сумата, която се очаква да бъде
заплатена под формата на пари или план за разпределение на печалбата, ако Дружеството има настоящо
правно или конструктивно задължение да заплати сумата като резултат от положен труд от служителите в
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3.19.4. Краткосрочни доходи на наети лица
Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на 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.
3.19. Парични средства и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки,
безсрочни депозити и депозити до 3 месеца, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно
обращаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.
3.20. Вземания по застрахователни операции
Когато по силата на застрахователния договор премиите са дължими на вноски, всяка предстояща сума за
получаване към датата на отчета за финансово състояние и призната като приход се отразява като вземания
по директно застраховане. След първоначалното признаване, вземанията се преглеждат за обезценка.
Индикации за обезценка съществуват когато има просрочени дължими вноски над 90 дни. При просрочие над
90 дни вземанията се отписват и обезценката се отразява в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход.
3.21. Задължения по застрахователни договори, различни от застрахователни резерви
Задължения към застрахователи и брокери се признават, когато са дължими. Първоначално се оценяват по
справедлива стойност намалени с директно разпределими разходи, свързани с транзакциите. Последващо се
оценяват по амортизирана стойност, използвайки метода на ефективната лихва.
3.22. Търговски и други задължения
Търговските и други задължения се отчитат по стойност на възникване, която поради характера на тези
задължения отразява тяхната справедлива стойност.
3.23. Собствен капитал, резерви
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.
Резерви включват законови резерви, които се отчисляват от финансовия резултат на Дружеството по реда на
действащото търговско законодателство.
Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и непокрити загуби от
минали години.
Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени на ред „Задължения към свързани
лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени за разпределение от общото
събрание на акционерите/съдружниците преди края на отчетния период.
Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за промените в
собствения капитал.
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4. Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения
Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които
оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани по-долу. Основните източници на
несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 5.
4.1 Технически Резерви
Техническите резерви на Дружеството се определят от отговорен актюер, който е лицензиран от Комисията
за Финансов Надзор.
4.1.1 Математически резерв
Дружеството прави преценка на очаквания брой смъртни случаи за всяка година, която е изложена на риск.
Тези преценки се основават на националните таблици за смъртност, които са коригирани с ефекти от
историческия опит на Дружеството. В случаите на подобряване на показателите за смъртност в резултат на
повишено качество на медицинско обслужване и социални условия се правят нужните корекции в преценките.
Наблюдава се съществена несигурност обаче, по отношение на влиянието на епидемиите и промените в
стила на живот като тютюнопушене, хранителни навици и навиците за физическа дейност, които могат да
доведат до влошаване на показателите за смъртност. Както е оповестено в Пояснение 7.2.10. „COVID-19“,
Ръководството продължава да следи внимателно развитието на епидемиологичната ситуация с Covid-19 и в
случай на значително влияние върху основните предположения за смъртност, ще предприеме действия за
актуализация на използвания модел, използван за изчислението на математическия резерв.
Дружеството прави нужните преценки за броя на смъртните случаи, застрахователните приходи,
инвестиционните приходи и административните разходи при сключването на дългосрочните застрахователни
договори с фиксирани и гарантирани условия и договори с елемент на допълнителен, негарантиран доход.
Преценките на Дружеството за отчетените и неотчетените загуби 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 всеобхватния доход на Дружеството. Процесът се
основава на основното допускане, че миналият опит, коригиран с ефекта от текущите обстоятелства и
трендове е подходяща основа за предвиждане на ефекта от бъдещите събития.
Процесът за определяне на допусканията е предназначен за изчисляване на обективни приблизителни
оценки на най-вероятния или очакван изход от застрахователните събития. Източниците на информация,
които се използват за допусканията са вътрешно изготвени, като се използват проучвания, които се
провеждат годишно. Допусканията се проверяват, за да се постигне съответствие с наблюдаваните пазарни
тенденции или друга публикувана информация. За допусканията се използва най-вече информацията от
текущите трендове и в случаите, при които има недостатъчна информация за изготвянето на надеждна
оценка на развитието на застрахователните събития се правят по-предпазливи допускания.
За дългосрочния си бизнес Дружеството редовно оценява текущите си задължения за адекватност.
Използваните предположения включват очаквания брой и време на смъртни случаи, откупи, разходи и
възвращаемост през рисковия период. Основните допускания, които Дружеството прави при калкулиране на
дългосрочния бизнес са по отношение на смъртност, заболеваемост, разходи и редовност на портфейла.
За всеки тип договор се селектира подходяща таблица на смъртност, където тарифите да отразяват
очакваната смъртност, на база на пазарни данни и опита на Дружеството през предходните години.
Временната и трайна загуба на трудоспособност се изчисляват с помощта на актюерски методи, отново на
база на пазарни данни и предишен опит на Дружеството.
4.2.2 Резерв за предстоящи плащания
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Резервът за предстоящи плащания включва задължения по предявени, но неизплатени претенции (RBNS)
към датата на финансовия отчет, както и възникнали, но непредявени претенции (IBNR).
Задълженията по предявени, но неизплатени претенции са оценени индивидуално за всяка претенция на
база на най-добрата преценка за очакваните изходящи парични потоци за тях.
Оценката на задълженията за IBNR се основава на предположението, че опитът на Дружеството в развитието
на претенции от минали години може да се използва за прогнозиране на бъдещото развитие на претенциите
и на крайните задължения по тях. Развитието на претенциите се анализира по година на събитие.
Допълнителна качествена преценка се прави за оценка на степента, до която миналите тенденции може да
не са приложими в бъдеще.
4.2. Отсрочени данъчни активи
Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни активи се
базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими необлагаеми приходи и
разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако надеждна
прогноза за облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи,
когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава
изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или
икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай на
базата на специфичните факти и обстоятелства.
4.3. Срок на лизинговите договори
При определяне на срока за лизинговите договори, ръководството взема предвид всички факти и
обстоятелства, които създават икономически стимул да упражняват опция за удължаване или да не
упражняват опция за прекратяване. Опциите за удължаване (или периодите след опциите за прекратяване)
са включени в срока на лизинга само ако е достатъчно сигурно, че лизинговият договор е удължен (или не е
прекратен).
5. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки
При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и допускания
относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на
ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.
При изготвянето на представения финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на
счетоводните политики на Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните
приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към
31 декември 2020 г.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително
влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.
5.1. Оценка на задълженията за техническите резерви
Изчисляването на най-добрата прогнозна оценка е основано на актуална и достоверна информация и
реалистични допускания, като са използвани подходящи актюерски и статистически методи. За
изчисляването на най-добрата оценка са използвани детерминистични методи, които са базирани на
наблюдавани минали данни, спрямо които не са прилагани симулации, което предполага използването на
стохастични методи. Чрез прилагане на допълнителни аджаствания по отношение на инфлацията и на
периодите, които не са включени в изчисленията, са избегнати някои от ограниченията на прилаганите
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методи.
За допусканията се използва най-вече информацията от текущите тенденции, като в случаите, при които има
недостатъчна информация за изготвянето на надеждна оценка на развитието на щетите, се правят попредпазливи допускания. Източници на несигурност са: липса на достатъчни исторически данни, което налага
използване на външни данни; данните, използвани за изчисляването на техническите резерви, не покриват
достатъчно голям период от наблюдения и са с недостатъчно ниво на детайлност в рамките на хомогенни
рискови групи; неточни данни; данните, свързани с различни времеви периоди са несъпоставими и не се
прилага последователен подход.
Данните, използвани за изчисление на резервите за 2021 г., по отношение на всички видове дейности
покриват достатъчно голям период от наблюдения. Няма регистрирано ограничение по отношение
достоверността и пригодността на данните за минали периоди. Дружеството разполага с Политика за
прилагани контроли от Актюерската функция с цел оценка на достатъчността и качеството на данните,
използвани при изчисляване на техническите резерви, гарантираща, че данните, използвани при изчисляване
на техническите резерви, са подходящи, пълни и достоверни и отговарят на изискванията на чл. 19 от
Регламент (ЕС) 2015/35.
5.2.

Обезценка на застрахователни вземания

Ръководството преценява адекватността на обезценката на трудносъбираеми и несъбираеми вземания от
застраховани лица на база на възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на отписване на
несъбираеми вземания, както и анализ на платежоспособността на съответния клиент, промени в
договорените условия на плащане и др. Ако финансовото състояние и резултатите от дейността на клиентите
се влошат над очакваното, стойността на вземанията, които трябва да бъдат отписани през следващи
отчетни периоди, може да бъде по-голяма от очакваната към отчетната дата.
Вземанията подлежат на тест за обезценка, като в случаите, в които балансовата стойност е по-висока от
очакваната им възстановима стойност, Дружеството ги оценява по възстановимата им стойност и признава
загуба от обезценка.
Вземанията се обезценяват в зависимост от дните на просрочие както следва:
просрочени плащания над 90 дни - 100 на сто от дължимата на падежа сума.
Вземането се отписва при възникнали индикации за прекратяване на застрахователния договор.
5.3. Измерване на очакваните кредитни загуби
Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, дължими на
Дружеството и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи. Очакваните кредитни загуби са
вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, които изискват преценката на Дружеството.
Очакваните кредитни загуби са дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания
спрямо кредита ефективен лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с
кредитна обезценка).
5.4. Обезценка на нефинансови активи
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица,
генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата
стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи
стойността в употреба, ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за
всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на
настоящата стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци
ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с
бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат
значителни корекции в активите на Дружеството през следващата отчетна година.
В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на подходящите
корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични за отделните активи.
5.5. Полезен живот на амортизируеми активи
Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период.
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Към 31 декември 2021 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява
очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните стойности на активите са анализирани
в пояснения 17 и 18. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради
техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.
5.6. Задължение за изплащане на дефинирани доходи
Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за изплащане на
дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се различава от предварителната
оценка поради нейната несигурност. Друг фактор, който оказва влияние, са предвидените от Дружеството
бъдещи увеличения на заплатите. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо
лихвените проценти на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в
която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ приблизително на
падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в приблизителната оценка съществува по
отношение на актюерските допускания, която може да варира и да окаже значителен ефект върху стойността
на задълженията за изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.
5.7. Оценяване по справедлива стойност
Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови инструменти (при
липса на котирани цени на активен пазар) и нефинансови активи. При прилагане на техники за оценяване
ръководството използва в максимална степен пазарни данни и предположения, които пазарните участници
биха възприели при оценяването на даден инструмент. Когато липсват приложими пазарни данни,
ръководството използва своята най-добра оценка на предположенията, които биха направили пазарните
участници. Тези оценки могат да се различават от действителните цени, които биха били определени при
справедлива пазарна сделка между информирани и желаещи страни в края на отчетния период
5.8. Провизии
Дружеството е ответник по няколко съдебни дела към настоящия момент, чийто изход може да доведе до
задължения на стойност, различна от сумата на признатите във финансовия отчет провизии. Провизиите
няма да бъдат разглеждани тук по-подробно, за да се избегнат предубеждения, свързани с позицията на
Дружеството в горепосочените спорове.
6. Справедлива стойност
Когато е възможно, Дружеството оценява справедливата стойност на един финансов инструмент,
използвайки борсовите цени на активния пазар за този инструмент. Пазарът се счита за активен, ако
борсовите цени са регулярни и лесно достъпни и представляват актуални и редовно осъществявани преки
пазарни сделки. Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Дружеството установява
справедливата стойност, използвайки ценообразуващи модели или техники на дисконтиране на паричните
потоци. Избраната техника за оценка използва максимално пазарните данни, разчита възможно най-малко на
специфични за Дружеството оценки, включва всички фактори, които участниците в пазара биха взели
предвид при определянето на цена, и е съвместима с приетите икономически методологии за
ценообразуване на финансови инструменти.
Таблицата по-долу представя анализ на финансовите активи, отчетени по справедлива стойност в отчета за
финансовото състояние според използваните оценъчни методи към 31 декември 2021 г. и 2020 г.:
31.12.2021
Финансови активи по справедлива стойност
в печалбата и загубата
Финансови активи, собственост на клиенти
Общо

Ниво 1

Ниво 2

Общо

1,092

5,195

6,287

1,092

71
5,266

71
6,358
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Финансови активи по справедлива стойност
в печалбата и загубата
Финансови активи, собственост на клиенти
Общо

Ниво 1

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
Ниво 2
Общо

3,466

2,902

6,386

3,466

97
2,999

97
6,465

Справедливата стойност на паричните средства и парични еквиваленти, депозити в банки, търговски и други
вземания и задължения е близка до тяхната балансова стойност, поради краткосрочния характер на тези
активи и пасиви (те не са представени в таблицата по-горе).
Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, притежавани от Дружеството
представляват предимно ценни книжа, които се търгуват на Българската Фондова Борса (БФБ) и към края на
отчетния период са оценени на базата на пазарни котировки на БФБ.
Притежаваните от дружеството инвестиции в Колективни инвестиционни схеми, включително и за сметка на
клиента (във връзка със застраховката Живот, обвързана с инвестиционен фонд), са класифицирани като
Ниво 2, тъй като тяхната цена е образувана на база на котировките на цена купува на съответния
инвестиционен фонд.
Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажбата на актив или платена при
прехвърлянето на пасив в обичайна сделка на основен пазар на датата на оценяване при текущи пазарни
условия. Справедливата стойност е цената при продажба, независимо от това дали информацията е
получена директно от пазарна сделка или чрез използването на друга оценъчна техника.
Всички активи и пасиви, които са оценени по справедлива стойност в отчета за финансовото състояние или
за които се изисква оповестяване на справедливата стойност във финансовия отчет се групирани в категории
според следната йерархия на справедливата стойност:
·
·
·

Ниво 1: Обявени (некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи или пасиви, до които
предприятието може да има достъп към датата на оценяване;
Ниво 2: Други хипотези освен включените в Ниво 1 обявени цени за актив или пасив, които са
наблюдаеми пряко или косвено;
Ниво 3: Ненаблюдаеми хипотези за актив или пасив. Всеки финансов актив се класифицира в едно от
горните нива според най-ниското ниво използвани входящи данни, които имат значително влияние
при оценяването на справедливата стойност като цяло.

За финансовите инструменти, отчитани регулярно по справедлива стойност, Дружеството преглежда
разпределението по нива на справедливата стойност към края на отчетния период и определя дали има
необходимост от прехвърляне в друго ниво.
Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален
пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, които са включени в основен индекс
на съответния пазар, се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне на датата на
приключване на финансовия отчет, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова
информация на финансови инструменти.
Ако няма обявена цена на затваря, то последващата оценка на акциите, които са включени в основен индекс
на съответния пазар, се определя по последна цена „купува" на датата на приключване на финансовия отчет,
обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация на финансови инструменти.
Последващата оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален
пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, извън посочените в предходните
две точки, се извършва по по-ниската цена от:
- обявената на този пазар цена на затваряне към датата на приключване на финансовия отчет, в случай
че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна
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честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
- последната цена „купува" към датата на приключване на финансовия отчет, обявена в борсов бюлетин
или електронна система за ценова информация, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация,
от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца
преди текущия месец.
Депозитите и вземанията от финансови институции са оценени по амортизирана стойност по метода на
ефективния лихвен процент. Методът на ефективния лихвен процент е метод на изчисление на
амортизираната стойност на финансов актив/пасив и за разпределение на прихода/разхода за лихви през
съответния период. Ефективният лихвен процент е процентът, който дисконтира очакваните парични
постъпления/плащания до нетната балансова стойност на финансовия актив/пасив на база предполагаемия
живот на този актив/пасив или ако е подходящо за по-къс период. Обезценката на кредити и вземания се
начислява, когато има обективно доказателство, че Дружеството няма да може да събере всички дължими
суми съгласно първоначалните им условия.
7. Управление на риска на Дружеството
7.1. Управление на застрахователния риск
7.1.1 Цели и политики за управление на застрахователния риск
Основната застрахователна дейност, извършвана от Дружеството, е свързана с поемането на определени
рискове.
Подписваческият риск в животозастраховането отразява риска от загуба или от неблагоприятна промяна в
стойността на застрахователните задължения в резултат на неподходящи допускания по отношение
формирането на цена и резерви и включва: рискове, свързани със смъртност, преживяемост, рискове за
изтичане на полици (Lapse рискове), катастрофичен риск в животозастраховането и риск, свързан с
разходите. Дружеството е изложено на несигурност, свързана с времето и размера на претенциите 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,
процедурите за одобряване на транзакции, които включват нови продукти или които надвишават
определените лимити, методите за ценообразуване, централизирано управление на презастраховането и
мониторинг на възникващите въпроси.
Дружеството използва няколко метода за оценка и контрол на застрахователните рискове както за
индивидуалните видове застраховани рискове, така и за общите рискове. Тези методи включват модели за
измерване на вътрешния риск, анализи на чувствителността, сценарийни анализи и стрес тестове.
Теорията на вероятностите се прилага при ценообразуването и провизирането на портфейла от
застрахователни полици. Основният риск се състои в това, честотата и размерът на претенциите да бъдат
по-големи от очакваните.
Застрахователните събития са произволни по своята природа и действителният брой и мащаб на събитията
през всяка една година може да варира от очакваните, изчислени чрез обичайните статистически техники.
7.1.2. Стратегия по сключване на полиците
Подписваческата стратегия на Дружеството има за цел постигането на диверсификация, за да се осигури
балансиран портфейл и се основава на нарастващ портфейл от сходни рискове няколко години подред, като
се очаква това да намали променливостта на резултата.
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7.1.3. Презастрахователна стратегия
Дружеството презастрахова част от рисковете, които записва, за да контролира експозициите си към загуби и
да защитава капиталовите си ресурси.
Дружеството цедира застрахователния риск, за да ограничи експозицията към загуби при подписваческа
дейност при различни договори, които покриват индивидуален риск, групови рискове или определени линии
бизнеси, подновявани на годишна база срокове. Тези договори за презастраховане разпределят риска и
минимизират ефекта от загубите. Сумата на всеки задържан риск зависи от оценката на специфичния риск на
групата, който при определени обстоятелства достига до лимити, базирани на характеристиките на
покритието. При условията на презастрахователните договори, презастрахователят се съгласява да
възстанови цедираната сума в случай, че обезщетението е платено.
Дружеството, обаче, запазва отговорност към държателите на полици по отношение на цедираната
застраховка, ако презастрахователят не успее да изпълни задълженията, които поема. За дългосрочен
бизнес, нивото на изискваното презастраховане се оценява чрез използване на специфично моделиране на
експозицията на Дружеството на рискове по животозастраховане.
При избора на презастраховател Дружеството взема предвид относителната сигурност. Сигурността на
презастрахователя се оценява на база обществения рейтинг и от проведени вътрешни проучвания.
Пасивно презастраховане съдържа кредитен риск и активите по презастраховане се осчетоводяват, като се
изваждат разходите за обезценки в резултата на случаи на неплатежоспособност и несъбираеми суми.
Дружеството анализира текущо финансовото състояние на презастрахователите и периодично преглежда
своите презастрахователни ангажименти. В Дружеството са въведени строги правила за избор на
презастрахователи. Изборът се концентрира върху презастрахователи с висок кредитен рейтинг. На
тримесечие се следи развитието на презастрахователната програма и текущата й адекватност.
През 2021 г., 2020 г. и 2019 г. Дружеството използва три презастрахователни споразумения със Swiss Re, за
да контролира излагането на загуби в резултат на едно застрахователно събитие. Първият договор с начална
дата на сключване 01.07.2008 г. е пропорционален ексцедентен, покриващ традиционните спестовни и
смесени продукти на Дружеството. Вторият договор с начална дата 01.07.2010 г. е пропорционален
комбиниран с квотна и ексцедентна част, покриващ портфейла по застраховка „Живот на
кредитополучатели”. Третият договор, са начална дата 28.12.2014 г. покрива портфейла по застраховка
„Обичам живота”.
7.1.4. 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.
Характер на покритите рискове
Оценката за основните продукти на Дружеството и методите на управление на свързаните със
застрахователните продукти рискове са представени както следва:
Характеристики на продуктите
§
Смесените застраховки живот съдържат едновременно спестовен и рисков елемент. Застрахованата
сума е платима на по-ранната от датата на смъртта на застрахованото лице и датата на изтичане на
срока на застраховката. Притежателят на такава полица има възможност за откуп след изтичане на
определен период. Съответна част от застрахователната сума се изплаща при временна или трайна
загуба на трудоспособност в следствие на злополука или болест.
§
Застраховките живот, свързани с инвестиционен фонд са в лева. Инвестиционният риск и ползи са за
сметка на застрахованите. Продуктът е типична застраховка, свързана с инвестиционен фонд,
предлагаща следните ползи:
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по голямото между гарантираната застрахователна сума и набраната сума по сметката, в
случай на смърт на застрахования по време на срока на полицата или
стойността на сметката, в случай на преживяване на застрахования до края на срока на
полицата.
Рисковите застраховки живот съдържат само рисков елемент. Застрахованата сума е платима в случай
на смърт на застрахованото лице в срока на застрахователния договор. Съответна част от
застрахователната сума се изплаща при временна или трайна загуба на трудоспособност в следствие
на злополука или болест. Сключените договори са индивидуални (на кредитополучатели на банкови
кредити, с покритие на онкологични заболявания и други индивидуални рискови договори) и групови
(на кредитополучатели на банкови кредити, на кредитополучатели на бързи кредити и други групови
рискови договори)

7.1.5. Управление на застрахователния риск
Веднъж годишно се прави анализ на основните рискове, включени в условията на полиците. Основните
рискове включват риск смъртност, риск нетрудоспособност и риск освобождаване от премии поради
нетрудоспособност. При направените анализи на нивото на смъртност е установено, че не е необходима
ревизия на таблицата за смъртност, използвана от Дружеството. Предвидените в премиите добавки за риска
нетрудоспособност са достатъчни за изплащане на обезщетенията по този риск. При разработване на нови
продукти Дружеството ползва актуалната Таблица за смъртност от сайта на Националния осигурителен
институт, какъвто е и подходът при изчисление на най-добрата прогнозна оценка на премийните резерви на
Дружеството.
7.1.6. Процес на уреждане на претенции
Таблицата за развитие на щетимостта, представена по-долу, се оповестява с цел определяне на оценки на
резерва за висящи плащания, включени във финансовите отчети в контекст, което позволява сравнение на
развитието на резерва на висящи плащания с отчетените резерви през предходните периоди. Оценката се
повишава или понижава, когато загубите се плащат и повече информация се изяснява за честотата и
размера на неплатените щети. В долната част на таблицата се представя равнение на резервите за висящи
плащания, включени в Отчета за финансовото състояние и оценката на общите искове. Излишъците,
показани във всяка колона трябва да се разглеждат независимо от другите колони, защото такива корекции,
извършени в по-ранни години могат да бъдат включени и като компонент на корекциите в последни години.
Развитие на щетите
Година на събитие
Оценка на натрупани щети в
края на годината на
настъпване на събитието
1 година по късно
2 година по късно
3 година по късно
4 година по късно
5 година по късно
6 година по късно
Текуща оценка
Натрупани плащания
Оценка на натрупани щети
*Стойност на задължението
в баланса

В хил.лв
Преди
2016

2016

2017

2018

2019

2020

3 598

687

703

438

1 148

820

3 779
4 009
4 076
4 103
4 153
4 153
4 153
(4 153)
0

750
793
793
798
798

876
877
899
899

612
692
692

1 217
1 217

849

798
(798)
0

899
(877)
22

692
(645)
47

1 217
(1 168)
49

0

0

22

47

49

2021

Общо

2 234

9 628

849
(798)
51

2 234
(1 318)
916

8 083
7 588
6 460
5 800
4 951
4 153
10 842
(9 757)
1 085

51

916

1 085
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7.1.7. Достатъчност на техническите резерви
„ЗД Евроинс живот“ АД редовно съпоставя най-добрите прогнозни оценки и допусканията, обуславящи
изчисляването на тези най-добри прогнозни оценки, спрямо практическите резултати.
Когато в резултат на съпоставката се установи систематично отклонение между практическите резултати и
най-добрите прогнозни оценки, се извършват подходящите корекции на използваните актюерски методи или
на направените допускания.
С цел верифициране на резултатите, се извършва сравнение на най-добрите прогнозни оценки и
допусканията, върху които се основава изчисляването им, с историческите резултати. Валидирането на
техническите резерви отчита влиянието на допусканията и използваните приближения.
С оглед верифициране стойността на образуваните технически резерви, текущо се извършват съответните
тестове на образувания резерв. Стойността на очакваните бъдещи парични потоци, при извършване на теста,
се определя на база: среднопретеглената стойност на коефициентите на щетимост и всички видове разходи
за период не по-малко от пет години. При наличие на представителни пазарни данни, стойността на горните
параметри се сравнява с пазарна статистическа информация.
Подписваческите рискове в животозастраховането са: риск от смъртност, риск от преживяване, риск от
прекратяване, риск от разходи и катастрофичен риск в животозастраховането. В рисковия профил на
дружеството подписваческите рискове в животозастраховането имат дял от 3,7%, което ги нарежда на трето
място след пазарния и операционния рискове. Като дял в капиталовото изискване за платежоспособност за
2021 г. подписваческите рискове в животозастраховането намаляват с 6,3% в сравнение с дела им през 2020
г. Като стойност обаче в капиталовото изискване за платежоспособност за 2021 г. подписваческите рискове в
животозастраховането нарастват с 26,8% в сравнение със стойността им през 2020 г. Подписваческият риск с
най-голяма тежест при проведените тестове за 2021 г., е рискът от разходи (с дял от 40,1%), следван от риска
от смъртност (с дял 38,7%). За предходната година съответните дялове са 41,5% и 17,3%.
7.2. Управление на финансовия риск
7.2.1 Въведение и общ преглед
Дружеството е изложено на следните видове риск при операциите си с финансови инструменти:
·
Пазарен риск
o Лихвен риск
o Валутен риск
o Ценови риск
·
Кредитен риск
·
Ликвиден риск
·
Операционен риск
Това пояснение дава информация за експозициите на Дружеството към всеки от горепосочените рискове,
целите, политики и процеси за измерване и управление на риска, както и управление на капитала.
7.2.2. Общи положения при управление на риска
Политиките за управление на риска на Дружеството включват анализ на рисковете, определяне на
подходящи лимити за управление на финансовия риск, както и описание на контролни процедури, които
намаляват влиянието на финансовия риск върху дейността на Дружеството. Политиките и системите за
управление на риска се преглеждат периодично, за да се отразят промените в пазарните условия.
Дружеството има за цел да развие подходяща контролна среда посредством подходящи обучения, прилагане
на професионални стандарти на управление на риска и адекватни контролни процедури.
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7.2.3. 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 паричния поток и техния матуритет. Отчет за съответствие
на инвестициите срещу нетните застрахователни резерви се изготвя и представя на тримесечие на Комисия
по Финансов Надзор.
7.2.4. 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.
Дружеството има установена контролна среда по отношение на оценяване на справедливи стойности.
Справедливите стойности на финансовите инструменти се определят съгласно правилата за оценка на
активите. Специфичните контроли включват: проверка на реалната ценова информация и извършване на
повторна оценка чрез използване на модели на оценяване; процес на преглед и одобрение на нови модели и
промени в модели, включващи, измерване и бек-тестване на модели чрез реални пазарни сделки; анализ и
изследване на съществени ежедневни движения в резултат на преценки; преглед на съществени входни
данни, които не се наблюдават на пазара.
Анализ на финансовите активи, отчетени по справедлива стойност е представен в Бележка 6. Справедлива
стойност.
7.2.4.1. Лихвен риск
Излагането на Дружеството на пазарен риск за промени в лихвения процент е концентрирано в
инвестиционния му портфейл. Промени в инвестиционните стойности, дължащи се на промени в лихвените
проценти, обаче, се намаляват като се отнесат и частично се компенсират промени в икономическата
стойност на застрахователните резерви. Дружеството контролира тази експозиция чрез периодичен преглед
на своите активни и пасивни позиции. Цялостната цел на тези стратегии е да ограничи нетните промени в
стойността на активите и пасивите, произтичащи от движенията на лихвените проценти.
Макар че е по-трудно да се измери лихвената чувствителност на застрахователните пасиви отколкото тази на
свързаните активи до степен, в която измерваме такава чувствителност, вярваме, че движенията в лихвените
проценти ще предизвикат промени в стойността на активите, които значително ще компенсират промени в
стойността на пасивите, свързани с основните продукти.
Дружеството не е изложено на лихвен риск, защото всички споразумения са или с фиксирана лихва, или
безлихвени.
Чувствителност към промените на ефективните лихвени проценти на финансовите активи на Дружеството
към 31 декември 2021 г:
Фиксирана лихва
Безлихвени
Общо
Инвестиции в полза на клиенти
Колективни инвестиционни схеми
Корпоративни облигации
Други капиталови инвестиции
Вземания по договори за обратно изкупуване на ценни
книжа
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

86
-

71
5,196
987

71
5,196
86
987

7,829

-

7,829

-

311

311

7,915

6,565

14,480
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Чувствителност към промените на ефективните лихвени проценти на финансовите активи на Дружеството
към 31 декември 2020 г:
Фиксирана лихва

Инвестиции в полза на клиенти
Колективни инвестиционни схеми
Корпоративни облигации
Други капиталови инвестиции
Вземания по договори за обратно изкупуване на ценни
книжа
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

Безлихвени

Общо

106
-

97
382
5,977

97
382
106
5,977

7,737

-

7,737

-

105

105

7,843

6,561

14,404

7.2.4.2. Валутен риск
Дружеството е изложено на валутен риск в следствие на сделки в чужда валута.
Като резултат от въвеждането на Валутен борд в България, българският лев е фиксиран към еврото. Тъй
като Дружеството представя финансовия си отчет в лева, последните могат да бъдат повлияни от движения
на валутните курсове между валути различни от еврото и българския лев. Дружеството не е изложено на
валутен риск, тъй като сделките се осъществяват в евро или лева.
Експозициите на валутен риск при осъществяване на сделки водят до печалби или загуби от валутни разлики,
признавани в отчета за всеобхватния доход. Тези експозиции се състоят от паричните активи на
Дружеството, които не са деноминирани в отчетната валута. Те са, както следва:
Към 31 декември 2021
Активи
Финансови активи
Инвестиции в полза на клиенти
Дял на презастрахователа в Пренос-премийния резерв
Дял на презастрахователя в резерва за предстоящи плащания
Везмания по застрахователни и презастрахователни договори
Други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

Лева

Евро

Общо

12,940
622
470
197
14,229

1,158
71
61
307
663
114
2,374

14,098
71
61
307
1,285
470
311
16,603

Математически резерв

980

3,990

4,970

Пренос премиен резерв
Резерв за предстоящи плащания

878
801

230
284

1,108
1,085

46

25

71

Пасиви

Застрахователни резерви по застраховки живот, свързани с
инвестиционен фонд
Задължения по застраховане и презастраховане

491

-

491

Задължения по лизингови договори и други задължения

2,291

-

2,291

Общо

5,487

4,529

10,016
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Към 31 декември 2020
Активи
Финансови активи
Инвестиции в полза на клиенти
Дял на презастрахователа в Пренос-премийния резерв
Дял на презастрахователя в резерва за предстоящи плащания
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

Лева
12,554
-

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
Евро
Общо

782
77
13,413

1,648
97
73
117
166
28
2,129

14,202
97
73
117
948
105
15,542

Математически резерв

878

3,799

4,677

Пренос премиен резерв
Резерв за предстоящи плащания

598
528

250
-

848
528

Пасиви

Застрахователни резерви по застраховки живот, свързани с
инвестиционен фонд
Задължения по застраховане и други задължения

52

45

97

2,431

10

2,441

Общо

4,487

4,104

8,591

7.2.4.3. Ценови риск
Експозицията на Дружеството към ценови риск е свързана с финансовите активи, отчитани по справедлива
стойност, които включват акции и облигации, търгувани на БФБ и на други регулирани пазари.
По тези инструменти съществува риск, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци по даден
финансов инструмент ще се колебае поради промени в пазарните цени (различни от тези, свързани с лихвен
и валутен риск), независимо дали тези промени са причинени от фактори, специфични за индивидуалния
финансов инструмент или неговия емитент, или фактори, които засягат пазара. Ценовият риск се управлява
чрез анализ на компаниите, в които се инвестира, на база на тяхната оперативна дейност.
7.2.5. Кредитен риск
Ръководството на Дружеството прилага политика на текущо наблюдение и управление на кредитния риск.
Дружеството управлява кредитния риск по отношение на своите вземания чрез анализ и регулярен преглед
на сключените застрахователни договори, вземанията от брокери и презастрахователи. Дружеството не
изисква допълнителни гаранции за финансови активи.
Таблицата по долу представя качеството на финансовите активи като максимална кредитна експозиция, на
базата на рейтинги от Българска агенция за Кредитен рейтинг, там където тези рейтингr са приложими:
Кредитен рейтинг на финансови активи, вземания и парични
средства
В хиляди лева
Инвестиции в полза на клиенти
рейтинг ВВВ
Колективни инвестиционни схеми
рейтинг ВВВ
без рейтинг
Корпоративни облигации
Рейтинг BВВДруги капиталови инвестиции
без рейтинг
рейтинг ВВ

31.12.2021

31.12.2020

71
71
5,195
242
4,953
86
86
1,005
623
39

97
97
382
382
106
106
5,977
1,440
15
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Кредитен рейтинг на финансови активи, вземания и парични
средства
В хиляди лева
рейтинг ВВВВземания по договори за обратно изкупуване н ценни книжа
без рейтинг
рейтинг ВВВПарични средства и парчини екваваленти
без рейтинг
рейтинг Арейтинг ВВ+
рейтинг ВВВрейтинг ВВВ+
рейтинг ВВВ
Вземания по застрахователни и презастрахователни договори
без рейтинг
рейтинг АА- (Standard & Poor's)
Други Вземания
без рейтинг
Дял на презастрахователя в резервите
рейтинг АА- (Standard & Poor's)
Общо

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.

31.12.2021

31.12.2020

343
7,829
4,069
3,760
311
5
127
180
1,285
622
663
505
505
368
368
16,559

4,522
7,737
4,141
3,596
105
2
13
41
47
2
473
473
475
475
190
190
15,542

7.2.6. Ликвиден риск
Ликвиден риск е рискът, при който Дружеството не може да извърши възникналите плащания във връзка с
поетите от нея финансови задължения, когато те бъдат предявени и е рискът, при който Дружеството не
може да изпълни финансовите си задължения поради разлики във времето за плащанията или неадекватна
ликвидност на пазарите на ценни книжа.
Дружеството се стреми да поддържа баланс между средната продължителност на активите и гъвкавост чрез
използване на задължения с интервал от падежи. Освен това, дружеството държи портфейл от ликвидни
активи като част от стратегията за управление на риска на ликвидност. За застрахователните договори
падежът по договора се отнася за преценената дата, когато ще възникнат изискваните по договор парични
потоци. Това зависи от фактори, като например кога възниква застрахователното събитие и вероятността от
отпадане. Според методологията на Дружеството средната продължителност на активите, обезпечаващи
застрахователния резерв, е 1 година. Средната продължителност на очакваните парични потоци
(недисконтирани) за плащания е 1 година.
Дружеството непрекъснато оценява своя риск на ликвидност като идентифицира и контролира промените
във финансирането, необходими за да се осъществят бизнес целите и планираните резултати по отношение
на цялостната стратегия на дружеството. 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, матуритети и откупи на необичайно високи нива. Този риск се смекчава
пряко чрез планиране за няколко години напред, за да се постигнат очакваните парични потоци генерирани от
инвестиции в застрахователни полици. Освен това се изготвя 12-месечна прогноза на всяко тримесечие.
Бъдещите парични потоци, свързани с финансовите активи и пасиви, представени в анализа на ликвидността
в следващата таблица са равни на несконтираните договорни такива.
Таблицата по-долу представя анализ на финансовите активи и матуритет на застрахователните резерви на
Дружеството по остатъчен срок на матуритет към 31 декември 2021 г.:
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Към 31 декември 2021
До 1
година
АКТИВИ
Инвестиции във Финансови активи
Инвестиции в полза на клиенти
Дял на презастрахователя в Пренос-премийния резерв
Дял на презастрахователя в резерва за предстоящи
плащания
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
Безсрочни/
Над 5
На
години
Общо
виждане

7,829
61
307

86
-

6,183
71
-

14,098
71
61
307

1,790
9,987

86

311
6,565

1,790
311
16,638

До 1
година

1-5
години

Над 5
години

Безсрочни/
На
виждане

Общо

Математически резерв
Пренос-премиен резерв
Резерв за предстоящи плащания
Застрахователни резерви по застраховки живот,
свързани с инвестиционен фонд
Задължения по застраховане, лизингови договори
и други задължения
Общо

323
1,108
1,085

1, 412

3, 235

-

32

39

-

71

2,419

219

144

-

2,782

3,418

-

10,016

Разлика в падежните прагове на активи и пасиви

5,052

(3,332)

6,565

6,622

ПАСИВИ

4,932

1,663
1,663

4,970
1,108
1,085

Таблицата по-долу представя анализ на финансовите активи и матуритет на застрахователните резерви на
Дружеството по остатъчен срок на матуритет към 31 декември 2020 г.
Към 31 декември 2020
До 1
година

Над 5
години

Безсрочни/
На
виждане

Общо

7,737

106

6,359

14,202

73
117

-

97
-

97
73
117

948
8,875

106

105
6,561

948
105
15,542

До 1
година

1-5
години

Над 5
години

Безсрочни/
На
виждане

Общо

235
848
357
28

1,268
171
35

3,174
34

-

4,677
848
528
97

АКТИВИ
Инвестиции в банкови депозити
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата и
загубата
Инвестиции в полза на клиенти
Дял на презастрахователя в ППР
Дял на презастрахователя в резерва за предстоящи
плащания
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

ПАСИВИ
Математически резерв
Пренос-премиен резерв
Резерв за предстоящи плащания
Застрахователни резерви по застраховки живот,
свързани с инвестиционен фонд
Задължения по застраховане и други задължения
Общо

2,024

209

208

-

2,441

3,492

1,683

3,416

-

8,591
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Разлика в падежните прагове на активи и пасиви

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
5,383

(1,683)

(3,310)

6,561

6,951

По-долу е представен анализ относно възстановяването на активите или уреждането на пасивите в рамките
на дванадесет месеца след датата на отчета за финансовото състояние (текущи) и след повече от 12 месеца
след датата на отчета за финансовото състояние (нетекущи):
Към 31 декември 2021
АКТИВИ

Текущи

Нетекущи

Общо

Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Отстрочен данъчен актив
Дял на презастрахователя в Пренос-премийния резерв
Дял на презастрахователя в резерва за предстоящи
плащания
Инвестиции във финансови активи
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

14,169
1,790
311
16,778

ПАСИВИ

Текущи

Нетекущи

Общо

323
1,108
1,085

4,647
-

4,970
1,108
1,085

-

71

71

2,419

363

2,782

Математически резерв
Пренос-премиен резерв
Резерв за предстоящи плащания
Застрахователни резерви по застраховки живот, свързани
с инвестиционен фонд
Задължения по застраховане, лизингови договори и други
задължения
Общо

403
83

140
61
307

4,935

-

403
83
140
61
307

486

14,169
1,790
311
17,264

5,081

10,016

7.2.7. Операционен риск
Операционен риск е рискът от преки или непреки загуби в следствие на различни причини, свързани с
процесите в Дружеството, персонала, информационните технологии и инфраструктурата, както и в следствие
на външни фактори, различни от пазарен и ликвиден риск, като например рисковете, възникващи от правните
и регулаторни изисквания и общоприети стандарти за корпоративно поведение. Операционните рискове
възникват от всички операции на Дружеството.
Целта на Дружеството е да управлява операционния риск, така че да постигне баланс между избягването на
финансови загуби и репутационен риск на Дружеството и ефективното управление на разходите.
7.2.8. Концентрация
Ключов аспект, пред който се изправя дружеството, е степента на концентрация на застрахователния риск,
която определя степента, до която определено събитие или серия от събития би могло да повлияе
значително върху задълженията на Дружеството. Такива концентрации могат да произтичат от един
застрахователен договор или от няколко свързани договора, от които може да възникнат съществени
задължения. Важен аспект от концентрацията на застрахователен риск е, че тя може да произтече от
акумулирането на рискове в рамките на няколко различни застрахователни категории. Концентрациите на
риск могат да възникнат с ниска честота от сурови събития като природни бедствия, в ситуации, при които
дружеството е изложено на неочаквани промени в тенденциите.
Мерките, които Ръководство на дружеството следи за управляване на концентрацията са чрез увеличаване
на базата на клиенти и партньори.
Показатели за концентрация:
Най висок дял на застрахователните приходи заемат договорите за бързи кредити -85,19%
Клиент с най - висок дял от общия приход от застрахователни договори - 56,7%
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Географски концентрации на риска
Рисковете подписани от Дружеството са разположени само в България.
7.2.9. Управление на капитала
Стремежът на ръководството при управление на капитала е поддържането на силна капиталова база, за да
се поддържа доверие на инвеститорите и за покриване на границата на платежоспособността. Основна цел
при управлението на дейността е поддържане на балансиран застрахователен портфейл и достатъчен
коефициент на покритие на границата на платежоспособност.
Подходът на Дружеството към управлението на капитала включва управление на активите, пасивите и
поеманите рискове по балансиран начин. Ръководството редовно следи и оценява капиталовата позиция в
рамките на регулаторните изисквания и предприема подходящи мерки за подобряване на капиталовата
позиция, когато това е необходимо.
Към 31 декември 2021 г. и 2020 г. размерът на собствения капитал на Дружеството са в размер съответно на
7,248 хил. лв. и 7,642 хил. лв.
През 2016 година влязоха в сила редица регулаторни промени, които имат съществен ефект върху
застрахователния пазар и в частност върху Дружеството, включително нов Кодекс за застраховане,
Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и
презастраховане (Платежоспособност ІІ), и други. В резултат на анализ на ефекта от новата регулаторна
рамка върху капиталовата позиция, Ръководството предприе необходимите мерки.
Дружеството следи регулативните изисквания за лимитите на платежоспособност, въведени от Комисията за
Финансов Надзор (КФН) според правилата на режима Платежоспособност II.
Количествените справки по чл. 304 от Регламент (ЕС) 2015/35, базирани на неодитирани данни и подавани от
Дружеството на тримесечна база през периода на отчета не дават индикация за нарушаване на капиталовите
изисквания за платежоспособност (КИП).
По данни към 31.12.2021 г. Дружеството спазва външно наложените изисквания за капитала.
Допустими

31 Декември 2021
31 Декември 2020

Допустими собствени

собствени

КИП

МКИ

средства за

средства за

коефици

коефици

покриване на КИП

покриване на МКИ

КИП

МКИ

ент

ент

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

%

%

7,645
8,198

7,645
8,198

4,733
3,487

7,400
7,400

161.54
235.08

103,31
110,78

7.2.10. Други рискове - COVID-19
Обща информация
През 2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на „Пандемия“ от развилият се в края на 2019
г., нов коронавирус COVID-2019 (Ковид-19), който бързо се пренесе в целия свят, като Европа бе силно
засегната. В резултат на това Република България обяви извънредно положение на територията на страната
за периода от 13 март 2020 до 13 май 2020 г., а в последствие беше обявена и извънредна епидемиологична
обстановка. През различни времеви периоди на 2020 г. и 2021 г. бяха въведени
строги
противоепидемиологични мерки и ограничения, имащи за цел да ограничат социалните контакти и
разпространението на вируса.
Поради пандемията от Covid-19, голяма част от световната икономика се забави, а дейността в някои сектори
беше почти пълно преустановена. В резултат от наложените мерки от страна на правителствата, значителна
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част от международната търговия беше възпрепятствана. На глобално ниво последвалите резултати за
бизнеса от икономическите смущения причинени от пандемията са - влошени икономически перспективи,
значително увеличение на очакваните кредитни загуби и други обезценки, както и намаление на приходите
породени от по-ниските обеми и намалена активност на клиентите.

Във връзка с горното в ЗД „Евроинс Живот” ЕАД се предприеха и бяха въведени мерки, необходими за
защита на служителите и превенция срещу разпространението на COVID19 като:
·
·
·

организация, контрол и мониторинг на работен процес – екипи, графици, в това число и
обезпечаване на режим на работа “home office”;
периодичен инструктаж на служителите;
въвеждане на необходимите мерки за защита в точките на присъствие на дружествата, в това число
указания за дезинфекция на работното място, както и мерки/план за работа при информация за
служител контактен с болен от коронавирус и конкретни действия в такава ситуация.

Пандемията продължава да оказва неблагоприятно влияние върху икономическата активност в страната и
света, фондовите пазари, туризма, транспорта, автомобилната индустрия и много други отрасли.
Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Република България в резултат на Covid19 може да
повлияе неблагоприятно върху операциите на Дружеството.
Към настоящия момент остават несигурности при оценката на продължителността на разпространението на
коронавируса и неговото въздействие. През четвърто тримесечие на 2021 г. настъпи пета вълна на заразата
след известно затишие през летните месеци, което наложи приемането на нови мерки и ограничения от
правителствата, довели до ново ограничаване на социалния живот и цели сектори на икономиката и до
понижаване на икономическата активност. Към настоящия момент силата на заболяемостта не намалява
въпреки това в някои държави започна постепенно отхлабване на мерките основаващо се на започналото
ваксиниране на населението.
Ефект върху модела за очаквани кредитни загуби по МСФО 9
Ръководството извърши преглед на модела за очакваната кредитна загуба съгласно МСФО 9 „Финансови
инструменти“ на всички нива – държава, група, сегмент, компания. В резултат, актуализирахме по сегменти и
влияние на местно ниво върху компанията някои от очакваната си, като повишихме очакваната кредитна
загуба, на експозициите, които са част от пълния модел за обезценка. С цел предоставяне на надеждност,
моделите за обезценка на очакваната кредитна загуба съгласно МСФО 9 ще продължат да бъдат
разглеждани и актуализирани при необходимост на тримесечия като отчитат последиците от ефектите на
COVID-19 върху бизнесите ни до нормализиране на икономическите условия.
Във връзка, с динамичната обстановка и вземаните от правителствата на засегнатите държави нови мерки за
справяне с епидемията, към датата на изготвяне на настоящия доклад, Дружеството не е в състояние да
направи дългосрочни оценки на въздействието на пандемията, върху развитието на дейността му и
финансовото му състояние. Като цяло настоящата криза поражда значителна неизвестност за бъдещите
процеси в световната икономика през периода на 2021-2022
Въпреки това обобщеният ефект от
увеличението в размера на очакваните кредитни загуби е оповестен в Пояснение 23
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8.1. Брутни записани премии
В хиляди лева

2021

2020

Рискова застраховка
Смесени застраховки
Рентна застраховка
Записани премии по продукти, обвързани с инвестиционен фонд нетно от
депозитна част

7 946
586
17
1

3,218
632
19
1

Общо

8 550

3,870

8.2. Отстъпени премии на презастрахователи
В хиляди лева

2021

2020

Смесени застраховки
Рискова застраховка
Общо

(14)
(139)
(153)

(5)
(193)
(198)

8.3. Изплатени суми, обезщетения и откупи
В хиляди лева
Изплатени суми и обезщетения и откупи, брутно от презастраховане
Разходи за уреждане на претенции
Обезщетения покрити от презастраховател
Общо

2021

2020

(1 673)
(69)
761

(1,017)
(64)
139

(981)

(942)

Разходите за уреждане на претенции, които през 2021 г. са в размер (69) хил. лв. (2020 г.: (64) хил. лв.) са
свързани основно с възнагражденията и общите административни разходи на отдела по „Обслужване на
претенциите“ на Дружеството.
8.4. Резултат по видове продукти

Записани
премии

Отстъпени
премии на
презастраховат
ели

Разходи
за
комисио
нни

Изплатени
обезщетения
(вкл. разходи за
уреждане) нетно
от презастраховане
(382)
(17)
-

190
1

2021

Резултат

В хиляди лева
Смесени застраховки
Рентна застраховка
Застраховка, обвързана с
инвестиционен фонд
Рискова застраховка
Общо

586
17
1

(14)
-

-

7 946
8 550

(139)

(5 863)

(582)

(153)

(5 863)

(981)

1 362
1 553

Групови
Индивидуални

7 863
687

(99)
(54)

(5 856)
(7)

(598)
(383)

1 310
243

39

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
Изплатени

2020
В хиляди лева

Отстъпени

обезщетения (вкл.

премии на

разходи за уреждане)

Записани

презастраховате

Разходи за

нетно от презастрахо-

премии

ли

комисионни

ване

Смесени застраховки
Рентна застраховка
Застраховка, обвързана с

Резултат

632

(5)

-

(469)

158

19

-

-

(20)

(1)

1

инвестиционен фонд
Рискова застраховка

3,218

(193)

(2,040)

(453)

532

Общо

3,870

(198)

(2,040)

(942)

690

Групови

3,162

(154)

(2,040)

(472)

496

708

(44)

-

(470)

194

Индивидуални

9. Промяна в брутния размер на пренос премийния резерв, нетно от презастраховане
В хиляди лева

2021

2020

Заделен пренос- премиен резерв
Дял на презастрахователя в заделения пренос- премиен резерв
Общо

(260)
(12)

(231)
2

(272)

(229)

10. Финансови приходи
2021

2020

414

2,011

226
400
11
1

149
138
2

1,052

2,299

2021

2020

Приходи от прекратен договор за финансов лизинг
Приходи от продажби на услуги
Приходи от отписани задължения

21
2
6

24
2
-

Общо

29

26

2021

2020

(7)
(3)
(1)
(11)

(6)
(1)
(7)

В хиляди лева
Печалба от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива
стойност през печалби и загуби
Приходи от продажба на финансови активи
Лихвен доход от финансови активи
Реинтегрирани очаквани кредитни загуби
Валутни положителни разлики
Общо
10.1 Други незастрахователни приходи
В хиляди лева

11. Други оперативни разходи
В хиляди лева
Отписани вземания по застрахователни полици:
в т.ч. „Спокоен живот“
в т ч. „Когато порасна“
в т.ч. Индивидуални риск полици
Общо
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12. Промяна в техническите резерви
12.1. Промяна в резерва за предстоящи плащания, нетно от презастраховане
В хиляди лева
Изменение в:
- Освободени/(Заделени) резерви за предстоящи плащания
- Освободени/(Заделени)резерви за настъпили но необявени щети
- (Освободен)/Заделен дял на презастрахователя в резервите за
предстоящи плащания
- (Освободен)/Заделен дял на презастрахователя в резервите настъпили но
необявени щети

2021

2020

(696)
138

215
102

235

(83)

(45)

(75)

Общо

(368)

12.2. Промяна в математическия резерв
В хиляди лева

2021

2020

Заделен математически резерв

(293)

(182)

Общо

(293)

(182)

159

13. Аквизиционни разходи
2021

2020

Разход за комисионни
Непреки аквизационни разходи

(5,862)
(1)

(2,040)
(20)

Общо

(5,863)

(2,060)

В хиляди лева

Непреките аквизиционни разходи представляват допълнителни разходи за медицински прегледи на клиенти
във връзка със сключването на застрахователни полици.
14. Административни разходи
В хиляди лева

2021

2020

Възнаграждения на персонала
Осигуровки
Външни услуги
Начислена амортизация
в т.ч. амортизация на активи с право на ползване
Разходи за материали
Други разходи
Цедирани административни разходи по договори за съзастраховане
Общо

(389)
(76)
(411)
(125)
(53)
(10)
(174)
203
(982)

(342)
(61)
(354)
(99)
(54)
(11)
(187)
73
(981)

Разходите за външни услуги в размер на 411 хил. лв. включват ИТ услуги в размер на 145 хил. лв., одиторски
възнаграждения - 146 хил. лв., текущи разходи и консумативи за поддръжка на активи - 60 хил. лв. (2020 г.
354 хил. лв., от които ИТ услуги в размер на 146 хил. лв., одиторски възнаграждения - 77 хил. лв., текущи
разходи и консумативи за поддръжка на активи - 60 хил. лв.).
Възнаграждението за независим финансов одит за 2021 г. е в размер на 120 хил. лв. (представени като част
от Разходите за външни услуги), разпределено както следва: Мазарс ООД: 35 хил. лв. и Грант Торнтон ООД :
85 хил. лв.
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Възнаграждението за независим финансов одит за 2020 г. е в размер на 47 хил. лв. представени като част от
Разходите за външни услуги), разпределено, както следва : Мазарс ООД: 35 хил. лв. и Захаринова Нексиа
ООД: 12 хил. лв.
През годината не са предоставяни данъчни консултации или други услуги, несвързани с одита с изключение
на договорени процедури за проверка на годишните справки, доклади и приложения съгласно чл. 126, ал. 1, т.
1 и 2 от КЗ. Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за счетоводството.
Възнаграждението за предоставените услуги е разпределено както следва Мазарс ООД: 17 хил. лв. и Грант
Торнтон ООД: 9 хил. лв. (2020 г. Мазарс ООД: 19 хил. лв. и Захаринова Нексиа ООД: 11 хил. лв.)

Разходите за възнаграждения на персонала в размер на 389 хил. лв. (2020 г.: 342 хил. лв.) не включват вече
оповестените по-горе възнаграждения на служителите на Дружеството, които са ангажирани в
ликвидационната дейност (виж пояснение 8.3 „Изплатени суми, обезщетения и откупи“).
Като част от позициите „Възнаграждения“ и „Осигуровки“, дружеството е признало и разходи за увеличение
на провизиите за пенсиониране и неползвани отпуски, съгласно МСС 19 в размер общо на 20 хил. лв. (2020 г.
- 7 хил. лв.)

Оповестените по-горе приходи от цедирани административни разходи в размер на 203 хил. лв. (2020 г. - 73
хил. лв.) са свързани със съзастрахователната дейност на Дружеството, която то осъществява със
свързаното лице ЗД Евроинс АД по отношение на покрития по животозастрахователните си полици, които са
с общозастрахователен характер.
15.1. Финансови разходи
В хиляди лева
Загуби от преоценки на инвестиции във финансови активи
Загуби от продажби на инвестиции във финансови активи
Финансови разходи за активи, които се отчитат по справедлива
стойност в печалби и загуби
Разходи за управление на инвестиции
Разходи за лихви
Валутни преоценки
ДДруги финансови разходи
Общо

2021

2020

(1,013)
(9)
(1,022)

(1,610)
(5)
(1,616)

(103)
(23)
(3)
(11)

(32)
(27)
(1)
(23)

(1,162)

(1698)

От общо представените по-горе други финансови разходи в размер на 11 хил. лв. (2020 г. (23) хил. лв.), (6)
хил. лв. (2020 г. (20) хил. лв.) са свързани с допълнително начислени очаквани кредитни загуби, които
детайлно са представени в пояснение 23 „Очаквани кредитни загуби“ по-долу.
16. Данъчно облагане
В хиляди лева
Счетоводен резултат преди данъци
Увеличение на финансовия резултат за данъчни цели
Намаление на финансовия резултат за данъчни цели
Финансов резултат след данъчно преобразуване
Данъчна ставка
Текущ разход за данък върху дохода
Възникване и обратно проявление на данъчни разлики
Разходи за данъци върху дохода

31.12.2021
(454)

31.12.2020
57

171
(153)
(436)

168
(225)
-

10%
-

10%
-

2
2

1
1
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17. Дълготрайни материални активи
17.1. Имоти, машини и съоръжения
В хиляди лева

Оборудване

Стопански

Транспортни

Активи с право на

инвентар

средства

Други

ползване/имоти

Общо

Отчетна стойност
Към 1 януари 2020
Придобивания
Към 31 декември 2020

246
2
248

128
128

129
129

68
68

537

1,108
2
1,110

Към 1 януари 2021
Отписвания
Към 31 декември 2021

248
248

128
128

129
(55)
74

68
(68)
-

537
537

1,110
(123)
987

(245)

(125)

(101)

(66)

(32)

(569)

(1)
(246)

(2)
(127)

(15)
(116)

(2)
(68)

(54)
(86)

(74)
(643)

(246)

(127)

(116)

(68)

(86)

(643)

(1)
(247)

(1)
(128)

(9)
55
(70)

68
-

(53)
(139)

(64)
123
(584)

Балансова стойност
Към 1 януари 2020

1

3

28

2

505

539

Към 31 декември 2020
Към 31 декември 2021

2
1

1
-

13
4

-

451
398

467
403

Амортизация
Към 1 януари 2020
Амортизация през
годината
Към 31 декември 2020
Към 1 януари 2021
Амортизация през
годината
Отписвания
Към 31 декември 2021

Всички разходи за амортизация са включени в “Административни разходи“.
Дружеството няма договорно задължение за закупуване на активи през 2021 г.
Към 31 декември 2021 и към 31 декември 2020 г. г. не е имало съществени договорни задължения във връзка
със закупуване на имоти, машини и съоръжения. Дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения
като обезпечение по свои задължения.
17.2. Лизинг
17.2.1. Суми, признати в отчета за финансово състояние
В хиляди лева
Имоти, машини и оборудване в т.ч.
Права на ползване – Офиси
Транспортни средства
Финансов лизинг
Задължения по лизингови договори
Текущи
Нетекущи
Общо:

31.12.2021

31.12.2020

398

451

4
402

13
464

49
369
423

61
417
478

43

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД

Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.

17.2.2. Суми, признати в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2021
(53)
(18)
(71)

В хиляди лева
Разходи за амортизация на активи с право на ползване - офиси
Разходи за лихви
Общо:

2020
(54)
(20)
(74)

17.2.3. Матуритетен анализ на лизинговите задължения
Бъдещите минимални плащания по договори за лизинг на Дружеството са представени, както следва:
В хиляди лева

Към 31 декември 2021 г.
Към 31 декември 2020 г.

Дължими минимални лизингови плащания
До 1
От 1 до 5
Над 5
година
години
години
70
80

262
262

153
219

Общо

485
561

Дружеството има сключен договор за наем на офис от 01.06.2019 г. г. и е с неотменяем срок от 10 години.
Договорът не съдържат клаузи за условен наем.

В хиляди лева

В рамките на една година
Над една годинa
Общи минимални лизингови вноски
Намалени със сумите, представляващи
финансови разходи
Настояща стойност на минималните
лизингови вноски

31.12.2021
Настояща
Минимални
стойност на
вноски
вноските

31.12.2020
Настояща
Минимални
стойност на
вноски
вноските

70
415
485

50
373
423

80
481
561

61
417
478

(62)

-

(83)

-

423

423

478

478

18. Hематериални активи
В хиляди лева
Отчетна стойност
Към 1 януари 2020 г.
Трансфери
Към 31 декември 2020 г.
Към 1 януари 2021 г.
Трансфери
Към 31 декември 2021 г.
Амортизация
Към 1 януари 2020 г
Амортизация през годината
Към 31 декември 2020 г.
Към 1 януари 2021 г.
Амортизация през годината
Към 31 декември 2021 г.
Балансова стойност
Към 1 януари 2020 г.
Към 31 декември 2020 г.
Към 31 декември 2021 г.

Софтуер

В процес на
придобиване

Общо

35
95
130

167
(95)
72

202
202

130
72
202

72
(72)
-

202
202

(33)
(25)
(58)
(58)
(61)
(119)

-

(33)
(25)
(58)
(58)
(61)
(119)

2
72
83

167
72
-

169
144
83
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Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални активи към 31
декември 2021 г.

Всички разходи за амортизация и обезценка се включени в отчета за печалбата или загубата/отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Административни разходи”.
Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.

19. Инвестиции във финансови активи

Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към следните категории дългосрочни
финансови активи:
В хиляди лева
Дългови инструменти по амортизирана стойност:
Предоставени заеми по сделки за обратно изкупуване на
ценни книжа
Финансови активи по справедлива стойност
печалбата или загубата:
Борсови инструменти
Дялове е колективни инвестиционни схеми
в т. ч. Инвестиции в полза на клиенти

Пояснение

31.12.2021

31.12.2020

19.10

7,829

7,737

7,829

7,737

1,074
5,266
71
6,340

3,466
3,096
97
6,562

14,169

14,299

през

Общо инвестиции във финансови активи

19.2
19.2
19.2

19.1 Дългови инструменти по амортизирана стойност
Финансови активи по амортизирана стойност представляват предоставени заеми. Падежът им настъпва през
2022 г. Балансовата стойност на финансовите активи по амортизирана стойност е представена, както следва:
В хиляди лева
Балансова стойност (амортизирана стойност):
Предоставени заеми по сделки за обратно изкупуване на ценни книжа
Очаквани кредитни загуби
Балансова стойност

31.12.2021

31.12.2020

7,839
(10)
7,829

7,746
(9)
7,737

Вземанията по договори за обратно изкупуване на ценни книги са в нетен размер, след начислена очаквана
кредитна загуба 7,829 хил. лв. (към 31 декември 2020 г. 7,737 хил. лв.) и в брутен размер, преди начислена
очаквана кредитна загуба - 7,839 хил. лв. (към 31 декември 2020 г. – 7,746 хил. лв.). Както е оповестено в
пояснение 29 „Сделки със свързани лица“ част от вземанията по договори за обратно изкупуване на ценни
книжа са със свързаното лице „Старком Холдинг“ АД в брутен размер, преди начислена очаквана кредитна
загуба - 2,300 хил. лв. (към 31 декември 2020 г. - 2,206 хил. лв.) и нетен размер, след начислена очаквана
кредитна загуба - 2,298 хил. лв. (към 31 декември 2020 г. -2,204 хил. лв.)
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19.2 Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата
Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите
котировки към датата на финансовия отчет. Печалбите и загубите са признати в отчета за печалбата или
загубата на ред „Финансови разходи” и ред „Финансови приходи”.
В хиляди лева
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата:
Дялове в колективни инвестиционни схеми
Борсови капиталови инструменти
Борсови дългови инструменти
Инвестиции в полза на клиенти
Общо финансови активи по справедлива стойност

31.12.2021

31.12.2020

5,195
988
86
71
6,340

2,902
3,360
106
97
6,465

Борсовите дългови инструменти в размер на 86 хил.лв (към 31 декември 2020 г. - 106 хил. лв.)
представляват корпоративни облигации от свързано лице - Еврохолд България АД.

19.3. Суми, признати в печалбата или загубата, на финансови активи, оценявани по справедлива
стойност
През годината следните суми са признати в печалбата или загубата и другия всеобхватен доход:
В хиляди лева
Загуби от преоценки на инвестиции във финансови активи
Печалба от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива
стойност през печалби и загуби

2021

2020

(1,009)

(1,608)

413

2,006

19.4. Обезценки на инвестиции във финансови активи
В хиляди лева

Поясн.

Инвестиции във финансови активи
Инвестиции в полза на клиенти
Коректив на инвестиции във финансови активи, съгласно
Наредба № 53, във връзка с изискванията за оценка на
активите и пасивите
Инвестиции във Финансови активи

19.1, 19.2
19.2

2021

2020

14,116
71
(18)

14,273
97
(71)

14,169

14,299

20. Вземания по застрахователни и презастрахователни договори и други вземания
20.1. Вземания по застрахователни и презастрахователни договори
В хиляди лева
Вземания от застраховани/застраховащи лица
Вземания от презастрахователи
Коректив за очаквани кредитни загуби
Общо

31.12.2021
622
663
1,285

31.12.2020
473
(10)
463
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Таблицата по-долу представя кредитното качество на вземанията:

В хиляди лева
Непадежирали
Редовни вземания и просрочени до 30 дни
Просрочени между 30 и 60 дни
Просрочени между 60 и 90 дни
Коректив за очаквани кредитни загуби
Общо

31.12.2021
217
1,065
2
1
1,285

31.12.2020
228
228
16
1
(10)
463

Всички вземания по застрахователни договори са със срок на погасяване не по-дълъг от 90 дни. Вземания по
застрахователни договори, за които не са постъпили суми по-вече от 90 дни след последна дата на падеж се
отписват или чрез сторниране на прихода или в текущи разход.
Вземанията по презастрахователни договори са по договори само с един презастраховател.
20.2. Други вземания
В хиляди лева
Вземания от свързани лица
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания
Начислени очаквани кредитни загуби
Общо

31.12.2021
489
15
3
(2)
505

31.12.2020
463
14
11
(3)
485

Описаните по-горе начислени очаквани кредитни загуби са детайлно оповестени в пояснение 23 „Очаквани
кредитни загуби“.
21. Парични средства и парични еквиваленти
В хиляди лева

31.12.2021

31.12.2020

Парични наличности по каса
Парични средства по разплащателни сметки

5
306

2
103

Общо

311

105

Дружеството е заделило очаквани кредитни загуби в размер на 1 хил. лв. (31 декември 2020 г. - - лв.) във
връзка с пари и парични еквиваленти. Очакваните кредитни загуби са признати вследствие на риска, на който
Дружеството е изложено към финансовите институции.
Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти, нито към 31 декември 2021, нито към 31 декември
2020 г.
23. Очаквани кредитни загуби, съгласно МСФО 9
Очаквани кредитни загуби
През 2021 г. Дружеството е извършило преглед и промяна в някои от презумпциите в модела си за
изчисляване на Очакваните кредитни загуби, включително и във връзка с очакванията си за потенциалното
негативно влияние върху икономиката вследствие на Коронавируса, както е оповестено в пояснение 7.2.10
Други Рискове – Covid-19.
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В таблицата по-долу е представена информация за начислението и реинтегрирането на очакваната кредитна
загуба:

В хиляди лева

2021

2020

(6)
11
5

(20)

Разходи за начисление на очаквана кредитна загуба
Реинтегриране на очаквана кредитна загуба
Общо Приходи (Разходи) за очаквана кредитна загуба, нетно

(20)

В таблицата по-долу е представена информация за промяната в общия размер на начислената очаквана
кредитна загуба.
В хиляди лева
Общ размер на очакваната кредитна загуба към 31 декември 2019 г.

233

Намаление във връзка с реинтегриране на очаквана кредитна загуба

(231)

Увеличение във връзка начисление на очаквана кредитна загуба), в.т.ч
-други търговски вземания
- вземания по договори за обратно изкупуване

20
11
9

Общ размер на очакваната кредитна загуба към 31 декември 2020 г.

22

Намаление във връзка с реинтегриране на очаквана кредитна загуба, в т.ч.
- други търговски вземания
Увеличение във връзка начисление на очаквана кредитна загуба), в т.ч.
- вземания по договори за обратно изкупуване
- парични средства
Общ размер на очакваната кредитна загуба към 31 декември 2021 г.

11
11
2
1
1
13

В Таблицата по-долу е представена информация за разпределението на очакваната кредитна загуба във
връзка с отделните финансови активи, които са в обхвата на модела на Дружеството и на МСФО 9
Към 31 декември 2021 г.
В хиляди лева
Вземания от свързани лица
Други търговски вземания
Вземания по договори за обратно
изкупуване
Парични средства
Общо активи в обхвата на МСФО 9

Към 31 декември 2020 г
В хиляди лева
Вземания от свързани лица
Други търговски вземания
Вземания по договори за обратно
изкупуване
Общо активи в обхвата на МСФО 9

Брутна стойност

Очаквана кредитна
Нетна стойност
загуба

489
1,303

(2)
-

487
1,303

7,839

(10)

7,829

312
9,943

(1)
(13)

311
9,930

Брутна стойност

Очаквана кредитна
Нетна стойност
загуба

463
498

(2)
(11)

461
487

7,746

(9)

7,737

8,707

(22)

8,685

За изчисляване на очакваната кредитна загуба на Вземанията по договори за обратно изкупуване,
Дружеството е приложило пълния модел по МСФО 9, като поради липса на значително влошаване на
кредитното качество ги е класифицирало изцяло във Фаза 1. За изчисляване на очакваната кредитна загуба
на Вземанията от свързани лица и на другите търговски вземания Дружеството е приложило опростения
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модел по МСФО 9.
24. Акционерен капитал
Акционерна структура на капитала е представена в таблицата по-долу:
31.12.2021
Брой акции
Евроинс Иншурънс Груп

1,137,507

Брой издадени и напълно платени акции:
В началото на годината
Емисия на акции
Брой издадени и напълно платени акции
Брой акции, оторизирани за плащания на базата на акции
Общ брой акции към 31 декември

% участие
100%

31.12.2020
Брой акции
% участие
1,012,507

100%

2021
Брой акции

2020
Брой акции

1,137,507
1,137,507
1,137,507
1,137,507

1,012,507
125,000
1,137,507
1,137,507

Към 31 декември 2021 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 11,375,070 лева (31 декември
2020 г. - 11,375,070 лева). Номиналната стойност на една акция е 10 лева. Безналичните акции са
регистрирани в Централния депозитар. Всички акции са напълно платени.
С Решение 1327-ЖЗ от 23.12.2019 г. Комисията за финансов надзор одобрява искането за реорганизация на
капиталовата структура чрез преоформяне на подчинените пасиви в основен капитал. Както е оповестено в
пояснение 27 „Задължения под формат на подчинен срочен дълг“ на 18 февруари 2020 г. Дружеството
погасява изцяло задълженията си към „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, като същевременно основният капитал
на Дружеството е увеличен със същата сума от 1,250 хил. лв., оповестено по-горе.
На 03 януари 2020 г. Съветът на Директорите на едноличния собственик на капитала на Дружеството –
„Евроинс Иншурънс Груп“ АД взе решение за увеличение на акционерния капитал на Дружеството с 1,250,000
лв., чрез издаването на нови 125,000 безналични, поименни, непривилигировани с право глас акции с
номинал от 10 лв., който е записан изцяло от едноличния собственик на капитала. На 21 февруари 2020
увеличението на акционерния капитал е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Към 31 декември 2021 г. собственият капитал на Дружеството в размер на 7,248 хил. лв. е под размера на
регистрирания капитал с 4,127 хил. лв. (31.12.2020 г. : 3,675 хил. лева). Във връзка с изпълнение на
изискванията на чл. 252 от Търговския закон, ръководството е предприело действия за възстановяване на
нарушеното съотношение между акционерен и собствен капитал. На 01 септември 2021 г. Съветът на
Директорите на едноличния собственик на капитала на Дружеството – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД взе
решение за едновременно намаляване и увеличение на акционерния капитал на Дружеството по реда на чл
.203 от ТЗ. Капиталът се намалява с 4 550 028 лв. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите с 4
лева, която от 10 лв. става 6 лв. Капиталът се увеличава със 720 000 лв. чрез издаване на 120 000 броя нови
безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 6 лева, които могат да бъдат
записвани до 9 месеца от датата на решението. След осъществяване на гореописаната процедура капиталът
на Дружеството ще е в размер на 7 545 042 лв., разпределен в 1 257 507 броя обикновени безналични
поименни акции с номинална стойност 6 лева всяка. Решението от 1 септември 2021 г. е вписано на 7 януари
2022 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Решението не може да влезе в сила преди
изтичане на тримесечен период от датата на вписването му в ТР.
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25. Технически резерви
25.1. Изменение на резервите

25.1.1 Резерв за предстоящи плащания
2021 г.
В хиляди лева

Задължения
по застрахователни
договори

Към 1 януари

2020 г.

Дял на
презастрахователите

Нетно

Задължения
по застрахователни
договори

Дял на
презастрахователите

Нетно

528

117

411

845

275

570

2,278

879

1,399

865

56

809

Други изменения в
претенциите, възникнали
преди датата на отчета

(48)

(71)

(119)

(165)

(75)

(90)

Изплатени през годината
претенции

1,673

761

912

1,017

139

878

Към 31 декември

1,085

307

778

528

117

411

Претенции възникнали през
настоящата застрахователна
година

25.1.2 Пренос премиен резерв
2021

В хиляди лева

2020

Задължения по
застрахователни
договори

Дял на
презастрахователите

848
260
-

73
(12)

1,108

61

Към 1 януари
Начислен
Освободен
Към 31 декември

Задължения по
застрахователни
договори

Дял на
презастрахователите

775
260
12

617
231
-

71
2
-

546
229
-

1,047

848

73

775

Нетно

Нетно

В таблицата по-отдолу е представена информация за брутния размер на пренос-премийния резерв и сумата на
аквизиционните разходи, които са приспаднати:
Пренос-премиен резерв в хил. лв.
Брутен пренос-премиен резерв
Намалени аквизиционни разходи
Нетен от аквизиционни разходи пренос-премиен резерв
Дял на презастрахователите в премийния резерв
Нетен от презастраховане пренос-премиен резерв

2021 г.

2020 г.

4,086

2,743

(2,978)

(1,895)

1,108

848

(61)

(73)

1,047

775
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25.1.3 Математически резерв
2021
Задължения
по застрахователни
договори
4,677
522

В хиляди лева
Към 1 януари
Начислен от получени премии
Освободен от откупи и
матуритети
Друго изменение
Към 31 декември

2020

-

4,677
522

Задължения
по застрахователни
договори
4,495
613

229

-

229

4,970

-

Дял на
презастрахователите

Нетно

4,970

Дял на
презастрахователите

Нетно
-

4495
613

431

-

431

4,677

-

4,677

25.2 Състояние по видове продукти
Технически
Към 31.12.2021 г.

резерви

Резерв,

В хиляди лева
Резерв за
предявени

Резерв за
настъпили, но Математическ

Общо

свързан с

Пренос -

Технически

инвестицио

премиен

резерви

претенции

необявени щети

и резерв

нен фонд

резерв

820

152

140

-

918

2,030

99

14

4,830

71

190

5,204

919

166

4,970

71

1,108

7,234

Рискова застраховка
живот
Смесени
застраховки живот
Общо

Дял на презастрахователите в техническите резерви
Към 31.12.2021 г.
Резерв за

Резерв,

Резерв за

настъпили, но

свързан с

Пренос -

Технически

предявени

необявени

Математически

инвестицион

премиен

резерви

претенции

щети

резерв

ен фонд

резерв

281

25

-

-

51

В хиляди лева

Общо

Рискова застраховка
живот

357

Смесени
застраховки живот
Общо

-

-

-

-

10

10

281

25

0

0

61

367

Технически
Към 31.12.2020 г.

резерви
В хиляди лева

Рискова

Резерв за

Резерв за

Математи-

Резерв, свързан с

Пренос -

Общо

предявени

настъпили, но

чески

инвестиционен

премиен

Технически

претенции

необявени щети

резерв

фонд

резерв

резерви

221

253

111

-

534

1,119

3

51

4,566

97

314

5,031

224

304

4,677

97

848

6,150

застраховка живот
Смесени
застраховки живот
Общо

Дял на презастрахователите в техническите резерви.
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Към 31.12.2020 г.
В хиляди лева
Резерв за

Резерв за

Математи-

Резерв, свързан с

Пренос -

Общо

предявени

настъпили, но

чески

инвестиционен

премиен

Технически

претенции

необявени щети

резерв

фонд

резерв

резерви

70

46

-

-

62

178

-

-

-

-

11

11

70

46

-

-

73

189

Рискова
застраховка
живот
Смесени
застраховки
живот
Общо

26. Задължения по застраховане и други задължения

26.1. Задължения по застраховане и презастраховане
В хиляди лева
Задължения по записани комисионни
Задължения към свързани лица, в т.ч.
-съзастраховане
-депозитна премия
Задължения към презастрахователи
Депозитна премия
Oбщо
26.2.Други задължения
В хиляди лева
Търговски задължения към свързани лица
Задължения към доставчици
Задължения по репо сделки

31.12.2021
168
288
250
38
35
491

31.12.2021

31.12.2020
78
136
136
10
69
293

31.12.2020

Други задължения, включително по данъци и осигуровки

1,380
215
115
158

1,381
190
99

Oбщо

1,868

1,680

Като част от общите задължения към доставчици, които към 31 декември 2021 г. са в размер на 214 хил. лв.
(към 31 декември 2020 г.: 190 хил. лв.), Дружеството е представило и задължения по сделки за покупка на
ценни книги с отложено плащане в обща размер на 91 хил. лв.(към 31 декември 2020 г. – 91 хил. лв.), които
поради използването на подхода на търговска дата за отчитане на финансовите инструменти са признати от
Дружеството.
Като част от другите задължения на Дружеството, които към 31 декември 2021 г. са в общ размер на 158 хил.
лв. (към 31 декември 2020 г.: 99 хил. лв.), Дружеството е представило и задължения за провизии за пенсии,
съгласно МСС 19 в размер на 6 хил. лв. (към 31 декември 2020 г.: 11 хил. лв.), провизии за неизползван
отпуск в размер на 29 хил. лв. (към 31 декември 2020 г. 9 хил. лв.), както и провизии за потенциални глоби от
регулатора си – Комисията за финансов надзор в размер на 13 хил. лв. (към 31 декември 2020 г.: -15 хил. лв.)
Характерът на задълженията към свързани лица, които към 31 декември 2021 г. са в размер на 1,673 хил. лв.
с включени задължения по лизингови договори (към 31 декември 2020 г.: 1,530 хил. лв. ) са описани в
Пояснение 29 Сделки със свързани лица.
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27. Задължения под формата на подчинен срочен дълг
Дружеството е имало сключено споразумение за предоставяне на паричен заем под формата на подчинен
срочен дълг с Евроинс Иншурънс Груп АД от 29.09.2016 г. в сила от 31.12.2016 г. Средствата по
Споразумението в пълния си размер от 1 250 хил. лв. са постъпили на 23.12.2016 г. Първоначалната
изискуемост на главницата по заема е 31.12.2026 г. Годишната лихва е в размер на 3% и задължение за
изплащане на тримесечна база. Съгласно сключено Допълнително споразумение №2 между Дружеството и
Евроинс Иншурънс Груп АД, подчиненият срочен дълг е преобразуван, като такъв с неопределен падеж. Към
31 декември 2019 задължението по подчинения срочен дълг (вкл. начислената лихва) е в размер на 1 278
хил. лв. (1 250 хил. лв. задължение по главница).
С Решение 1327-ЖЗ от 23.12.2019 г. Комисията за финансов надзор одобрява искането за реорганизация на
капиталовата структура чрез преоформяне на подчинените пасиви в основен капитал и както е оповестено в
посянение 24 „Акционен капитал“. На 18 февруари 2020 г. Дружеството погасява изцяло задълженията си към
„Евроинс Иншурънс Груп“ АД, като същевременно основният капитал на Дружеството е увеличен със същата
сума от 1,250 хил. лв.
28. Отсрочени данъци
Отсроченият данъчен актив, свързан с данъчна загуба от предходни години на разположения за приспадане е
признат до размера на очакваните бъдещи данъчни печалби, срещу които тази данъчна загуба може да бъде
приспадната. Данъчните загуби на разположение за приспадане по години на възникване и признатите и
непризнати отсрочени данъчни активи са както следва:
В хиляди лева
Година на
възникване

Общо
данъчна загуба

Загуба върху
която не е признат
данъчен актив

2017 година
2018 година
2019 година
2021 година
Общо

364
112
474
436
1,386

12
12

Загуба върху която
е признат данъчен Срок на ползване
актив на данъчен кредит
2022 година
2023 година
2024 година
2026 година

364
112
474
424
1,374

Движението в отсрочените данъци е както следва:
В хиляди лева

Данъчна загуба
Провизии по МСС 19
Отсрочени данъчни активи

В хиляди лева

Провизии по МСС 19
Данъчна загуба
Отсрочени данъци

Салдо към
01.01.2021

137
1
138
Салдо към
01.01.2020

Признати в
печалбата
или
загубата
2
2
Приход/
(разход) за
данък
1

137
137

1

Салдо към
31.12.2021

137
3
140
Салдо към
31.12.2020
1
137
138
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29. Сделки със свързани лица
Като сделки със свързани лица сe класифицират значителните вътрешно-групови сделки, инвестиции и салда
по сметки с други фирми от групата, с обвързани предприятия и с ключовия управленски персонал.

29.1.

Сделки със собствениците

2021

2020

В хиляди лева
Приходи от лихви по репо сделки
Получени услуги
Разходи за лихви подчинен дълг

29.2.

113

33

(1)

(1)

-

5

Сделки с други свързани лица под общ контрол
38

8

(102)

(32)

Приход от лихви

13

6

Получени услуги

(9)

(20)

-

(1,380)

(94)

(61)

Разходи за социални осигуровки

(7)

(7)

Служебни автомобили

(6)

(9)

(107)

(77)

2,755

2,665

25

-

Общо текущи вземания от свързани лица

2,780

2,665

Общо вземания от свързани лица

2,780

2,665

1,673

1,530

Премиен приход
Разход за комисионни

Покупка на финансови активи

29.3.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва
членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на
ключовия управленски персонал включват следните разходи:
Краткосрочни възнаграждения:
Заплати, включително бонуси

Общо краткосрочни възнаграждения

29.4.

Разчети със свързани лица в края на годината

Текущи вземания от:
- собственици
- други свързани лица под общ контрол

Текущи задължения към:
- други свързани лица под общ контрол

1,673
Общо текущи задължения към свързани лица
Общо задължения към свързани лица

1,673

1,530
1,530

Вземания в размер на 2,294 х.лв. са по договори за обратно изкупуване на ценни книжа със Старком холдинг
АД с падеж юни 2022 г. Вземанията са обезпечени с 1 575 340 броя акции на Еврохолд България АД, чиято
справедлива пазарна стойност към 31.12.2021 г. възлиза на 3 907 хил. лв.
Вземания в размер на 10 хил. лв., представляват предоставени гаранции за добро изпълнение на сключени
застрахователни договори.
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Стойността на очакваните кредитни загуби по вземанията на Дружеството от свръзани лица са представени в
пояснение 23 „Очаквани кредитни загуби“.

30. Равнение на задълженията, произтичащи от финансова дейност
Промените в задълженията на Дружеството, произтичащи от финансова дейност, могат да бъдат
класифицирани, както следва:
В хиляди лева

1 януари 2020 г.
Парични потоци:
Плащания
31 декември 2020 г.

Подчинен дълг

Задължения по
лизингови договори

Общо

1,278

534

1,812

(1,278)
-

(56)
478

(1,334)
478

В хиляди лева
1 януари 2021 г.
Парични потоци:
Плащания
31 декември 2021 г.

Задължения по
лизингови договори
479
(56)
423

31. Безналични сделки
През представените отчетни периоди Дружеството не е осъществило инвестиционни и финансови сделки,
при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните
потоци.

32. Условни активи и условни пасиви
Правни искове
Срещу Дружеството няма заведени значителни правни искове.
Дружеството, както и всички други осигурителни институции, е предмет на съдебни спорове в хода на
обичайната си дейност. Дружеството не смята, че тези спорове ще имат съществен ефект върху неговата
печалба или загуба и финансово състояние. Въпреки това, последните тенденции за увеличаване на
присъдените обезщетения и на уреждане на споровете прави по-трудна оценката на крайния резултат на
такива съдебни спорове.
Данъчни задължения
Дружеството не е било обект на проверка от данъчната администрация от възникването му до настоящия
момент, освен във връзка с процедурата по регистрация по ЗДДС през 2008г.
Данъчните органи могат да проверят финансовите отчети и документация за пет последователни данъчни
години от текущия период и могат да налагат допълнителни санкции. На Ръководството на Дружеството не са
известни никакви обстоятелства, които биха могли да доведат до значителни задължения в тази област.
Ръководството на Дружеството не счита, че съществуват съществени рискове в резултат на динамичната
фискална и регулаторна среда в България, които биха наложили корекции във финансовия отчет за годината,
приключваща на 31 декември 2021 г.

33. Събития след отчетната дата
На 21 февруари 2022 г. с указ на Президента на Руската Федерация (РФ), бяха признати като самостоятелни
държави Донецката народна република и Луганската народна република. На 24 февруари 2022 г.
Министерство на отбраната на РФ обяви „специална военна операция“ на територията на Република Украйна.
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Финансов отчет
към 31 декември 2021 г.
Военните действия получиха широко международно осъждане и множество държави наложиха санкции върху
активи и операции, притежавани от Руската държава и определени лица. Инвазията предизвика бежанска
криза от украински граждани.
Икономическите последици от военния конфликт в Украйна не могат да бъдат количествено оценени, но вече
индикират за изключително сериозни ефекти върху цялостната глобална икономика. Цените на енергията и
суровините — включително на пшеницата и другите зърнени култури —желязо, стомана и арматура се
повишиха значително, утежнявайки допълнително инфлационния натиск от смущенията във веригата за
доставки и от възстановяването от пандемията, предизвикана от Covid-19. Очаква се ценовите сътресения да
окажат влияние и в световен мащаб. Ако конфликтът търпи негативно развитие или се проточи за попродължителен период от време, икономическите щети ще бъдат значими и се очаква да засегнат всички
сектори на икономиката, както на България, така и на ЕС. МВФ отбелязва, че санкциите срещу Русия оказват
въздействие върху световната икономика и финансовите пазари, като ще имат значителни странични ефекти
и в други държави.
В много страни кризата поражда неблагоприятни сътресения както за инфлацията, така и за активността на
фона на вече повишения ценови натиск. Централните банки внимателно наблюдават отражението на
повишаването на международните цени върху вътрешната инфлация, с цел мониторинг и при необходимост
да предприемане на подходящи, внимателно калибрирани ответни действия. Фискалната политика ще трябва
да подкрепи най-уязвимите домакинства, за да компенсира нарастващите разходи за живот.
Във връзка с гореизложеното и с оглед на неяснотите относно ефекта на наложените санкции и ограничения
Дружеството е извършило преглед на дейности, контрагенти и икономически взаимоотношения, които биха
могли да изложат Дружеството на съществен риск и не е установило пряк, съществен ефект на този етап.

Развитието на конфликта и въздействието му върху общата икономическа ситуация обаче може да изисква
преразглеждане на някои от направените от ръководството допускания и преценки по отношение на очаквано
бъдещо развитие, парични потоци и резултати от дейността. Същевременно инфлационният натиск
продължава да се засилва, като военните действия и повишените котировки на всички суровини се очаква
допълнително да го усилят. Покачване на покупните цени на стоките и услугите ще доведе до намаляване на
доходите на населението, свиване на потребителското търсене и ограничаване растежа на икономиката на
страната.
Тъй като ситуацията е изключително динамична ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени
надеждно влиянието на войната върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му през
2022 г. Това от своя страна би могло да доведе до промяна в балансовите стойности на активите на
Дружеството, които във финансовия отчет са определени при извършването на редица преценки и
допускания от страна на ръководството и отчитане на най-надеждната налична информация към датата на
приблизителните оценки, както и да окажат въздействие върху направените прогнози за бъдещото развитие,
парични потоци и резултати от дейността на Дружеството.
34. Одобрение на финансовия отчет
Финансовият отчет към 31 декември 2021 г. (включително сравнителната информация) е утвърден за
издаване от Съвета на директорите на 16 март 2022 г.
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