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Ръководството на „Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД („Дружеството”) представя своя
годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към и за годината приключила на 31
декември 2018 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФO), приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от "Ейч Ел Би
България" ООД и „Одит Консулт 2004“ ООД.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Дружеството е регистрирано на 28 септември 2006 г. с основен предмет на
застраховане и презастраховане по следните видове застраховки:
•

Застраховка „Злополука”

•

Застраховка „Заболяване”

•

Застраховка „Пожар и природни бедствия”

•

Застраховка „Други щети на имущество”

•

Застраховка „Разни финансови загуби”

дейност

Дружеството е получило лиценз за застраховане и презастраховане с решение на Комисията за
финансов надзор № 729-ОЗ от 23 август 2006 г.
Адресът на управление на Дружеството е: пл. „Позитано” № 5, София, България.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Записаните брутни застрахователни премии към 31 декември 2018 г. са в размер на 1,604 хил.
лв. (2017: 4,204 хил. лв.), като по-голямата част от приходът е реализиран на базата на
сключени договори между Дружеството и ОББ АД и "Банка Пиреос България“ АД за
застраховане на обезпечението по ипотечни кредити, отпускани на клиенти на Банката и
застраховане на издадените дебитни и кредитни карти от нея. Премиен приход по застраховки
„Злополука” и „Заболяване” не е реализиран.
Брутният премиен приход за 2018 г. по видове застраховки е както следва:
Видове застраховки
Пожар и природни бедствия
Разни финансови загуби
ОБЩО:

Записани бруто премии

%

(хил. лева)
1,327

82.73%

277

17.27%

1,604

100.00%
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Брутният премиен приход за 2017 г. по видове застраховки е бил:
Видове застраховки

Записани бруто премии

%

(хил. лева)

Пожар и природни бедствия

2,615

62.20%

Разни финансови загуби

1,589

37.80%

ОБЩО:

4,204

100.00%

За отчетния период Дружеството е изплатило предявени претенции по настъпили
застрахователни събития в размер на 136 хил.лв. (2017: 277 хил. лв.), нетно от суми, получени
по регреси и абандони. Към 31 декември 2018 г. е създаден брутен резерв за предявени но
неизплатени претенции в размер на 43 хил. лв. (2017: 96 хил. лв.).

Видове застраховки

Изплатени претенции, бруто

Пожар и природни бедствия

129

94.85%

7

5.15%

136

100.00%

Разни финансови загуби
ОБЩО:

Видове застраховки

%

2018 г., (хил. лева)

Изплатени претенции, бруто

%

2017 г., (хил. лева)

Пожар и природни бедствия
Разни финансови загуби
ОБЩО:

258

93.14%

19

6.86%

277

100.00%

Размерът на платените щети и размерът на разходите за щети към размера на записаните
премии е 8.48% (2017: 6.59 %).
За 2018 г. сумите на записани премии и изплатени претенции по видове застраховки са:
Видове застраховки
Пожар и природни бедствия
Разни финансови загуби
ОБЩО:

Записани бруто
премии (хил. лева)

Изплатени претенции, % премии
бруто (хил. лева)
към щети

1,327

129

9.72%

277

7

2.53%

1,604

136

8.48%
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За 2017 г. сумите на записани премии и изплатени претенции по видове застраховки са били:
Видове застраховки

Записани бруто
премии (хил. лева)

Изплатени претенции, % премии
бруто (хил. лева)
към щети

Пожар и природни бедствия

2,615

258

9.87%

Разни финансови загуби

1,589

19

1.20%

ОБЩО:

4,204

277

6.59%

Аквизиционните комисионни (без движението в резерва за отложени аквизиционни разходи) са
от 23.29% (2017: 27.53%) до 32.85% (2017: 49.65%) за различните видове продукти и средно за
годината – 24.94% (2017: 35.89%) от записаните брутни застрахователни премии.
За 2018 г. сумите на аквизиционните разходи по видове застраховки са:

Видове застраховки

Записани бруто
премии
(хил. лева)

Пожар и природни бедствия

(хил. лева)

% на аквизиционните
разходи към брутни
премии

1,327

309

23.29%

277

91

32.85%

1,604

400

24.94%

Разни финансови загуби
ОБЩО:

Записани
аквизиционни
разходи

За 2017 г. сумите на аквизиционните разходи по видове застраховки са били:

Видове застраховки

Записани бруто
премии
(хил. лева)

Записани
аквизиционни
разходи
(хил. лева)

% на аквизиционните
разходи към брутни
премии

Пожар и природни бедствия

2,615

720

27.53%

Разни финансови загуби

1,589

789

49.65%

ОБЩО:

4,204

1,509

35.89%

Общият размер на направените оперативни разходи (без разходи за комисионни и
презастраховане, вкл. р-ди за обезценка и отписване на застрахователни вземания) за отчетния
ериод е 1,036 (2017: 1,106 хил. лв.), което представлява 64.59% (2017: 26.30%) от записаните
премии.
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Сумите на административните разходи, съпоставени със записаните премии по видове
застраховки през 2018 г., са:
Видове застраховки
Пожар и природни бедствия
Разни финансови загуби
ОБЩО:

Записани бруто
премии

Aдминистра
тивни разходи

(хил. лева)

(хил. лева)

% на
административни
разходи към брутни
премии

1,327

884

66.62%

277

152

54.87%

1,604

1,036

64.59%

Сумите на административните разходи, съпоставени със записаните премии по видове
застраховки през 2017 г., са били:
Видове застраховки

Записани бруто
премии

Aдминистра
тивни разходи

(хил. лева)

(хил. лева)

% на
административни
разходи към брутни
премии

Пожар и природни бедствия

2,615

748

28.58%

Разни финансови загуби

1,589

358

22.55%

ОБЩО:

4,204

1,106

26.30%

През 2018 г. Дружеството успя да постигне положителен финансов резултат след облагане с
данъци в размер на 3,313 хил. лв. (2017: 5,773 хил. лв.). Счетоводната печалба се дължи както
на реализираните печалби от застрахователни операции, така и на еднократен извънреден
приход от освобождаване на осчетоводена провизия в предходен период.
За финансовата 2018 г. Дружеството постига положителен нетен технически резултат от
застрахователна дейност в размер на 945 хил.лв. (за 2017 г. – 1,294 хил.лв.). Нетният
комбиниран коефициент за 2018 г. е 61.7% (2017 г. – 62.3%).
Способността на „ЗД Нова Инс” ЕАД в дългосрочен план безпроблемно да посреща
задълженията си по застрахователни договори е решаващ елемент от инвестиционната
политика. Инвестиционната дейност следва подхода на управление на активите спрямо
пасивите, като инвестиционният портфейл е формиран по начин, по който в максимално
възможна степен да отразява характеристиките на застрахователните пасиви от гледна точка на
дюрация и валутна структура.
Основен принцип в инвестиционната политика на Дружеството е да инвестира единствено в
активи, за които може да оцени, приеме и контролира риска, свързан с тях. Поради рисковия
характер на основната си дейност и договорните задължения към застрахованите лица,
инвестиционната политика на Дружеството е консервативна. Важен елемент от нея е
диверсификацията на портфейла като основно средство за управление на инвестиционния риск.
Портфейлът е структуриран по начин, позволяващ да се избегнат концентрации към отделен
актив, емитент или пазар.
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Друга основна функция на инвестиционния портфейл е да осигури необходимото ниво на
ликвидност за Компанията. Имайки предвид несигурността на изходящите паричните потоци,
произтичащи от застрахователни договори, ликвидността е основно съображение при избора на
активи в инвестиционния портфейл.
Поради консервативния характер на инвестиционната дейност, инвестициите в държавен дълг с
инвестиционен рейтинг съставляват основна част от инвестиционния портфейл на Компанията.
Това позволява генериране на стабилен лихвен доход, като в същото време осигурява
необходимата ликвидност. През 2016 г. бе сключен договор за доверително управление на
инвестиционния портфейл на Дружеството с „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, част от групата
на „Виена Иншурънс Груп”. Застрахователните резерви, както и собствените средства
продължават да се инвестират в ДЦК, съставляващи 83.2% от портфейла от финансови активи,
а след сключването на горепосочения договор и във фондове, търгувани на международните
пазари.
Реализираната печалба, включително от реализация на инвестиции е 282 хил. лв., а разходите
по инвестиции, включително тези за управлението и от реализацията им е 179 хил. лв.
От 01.01.2016 г. в България влиза в сила нов Кодекс за застраховането. С новия Кодекс за
застраховането в българското законодателство се въвежда европейската Директива
2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и
презастраховане, известна като Платежоспособност ІІ (Solvency II).
Европейската Директива Платежоспособност ІІ (Solvency II) създава обща правна рамка за
Европейския съюз в областта на застраховането и презастраховането, като определя
изискванията за платежоспособност и риск, на които следва да отговарят застрахователните и
пенсионните компании, извършващи бизнес в Европа.
Комисията за финансов надзор е компетентния орган по прилагането изискванията на
Директивата Платежоспособност ІІ и на регламентите на Европейската комисия по прилагането
й в Република България.
Дружеството извърши необходимите промени в структурата, системите, политиките и
практиките си, за да отговаря на изискванията на новия закон и директивата за
Платежоспособност II с добрата си рисковата култура, коректна отчетност и прозрачност при
разкриване на информацията.
Дружеството не извършва действия в областта на научноизследователската и развойната
дейност.
Дружеството не е придобивало собствени акции през 2018 г., нито през 2017 г.
Дружеството няма клонове.

ПРОГНОЗА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗД НОВА ИНС“ ЕАД за 2019 г.
През 2019 г. „ЗД Нова Инс” ЕАД ще продължи дейността си на дружество, специализирано в
предоставянето на застрахователни решения в сферата на ипотечното и потребителско
кредитиране, както и злополуки и покрития за кражба и загуба на документи на
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картодържатели. Едновременно с това дружеството е предприело мерки за разширяване
дистрибуторската си мрежа.
Също така дружеството планира да разшири гамата от предлагани застрахователни решения,
включително с такива, насочени към малкия и среден бизнес, като използва и възможностите
на "он-лайн" каналите за дистрибуция. Независимо от това, до достигането на тези нови
продукти на по-голям дял в портфейла на компанията, фокусът ще продължи да бъде насочен
към индивидуални клиенти - физически лица. За целта, „ЗД Нова Инс” ЕАД ще продължи
реализирането на започнатите през 2016 г. и 2017 г. проекти, свързани с изграждането на
необходимата ИТ инфраструктура, както и осигуряването на свързаност с информационните
платформи на своите основни застрахователни партньори.
Компанията е предприела стъпки по разширяване на гамата от продукти, като е получила, през
2019 г., разрешение от Комисията за Финансов Надзор (КФН) за разширяване на
застрахователния лиценз със застраховки по т.3. "СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (БЕЗ
РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА)", т.17. "ПРАВНИ РАЗНОСКИ" и т.18. "ПОМОЩ ПРИ
ПЪТУВАНЕ" от Приложение №1, Раздел II, буква „А” към Кодекса за Застраховане.
Очакваният премиен приход по видове застраховки е:
Очакван премие н приход

Вид застраховка

(хил. лева)

Пожар и природни бедствия

1,225

Разни финансови загуби

18

ОБЩО:

1,243

СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ
Регистрираният, издаден и напълно изплатен собствен капитал на Дружеството се състои от:
2018 г.

2017 г.

Брой
Номинал
акции на 1 акция
(хил.)

Общо
(хил.
лева)

Брой
Номинал Общо (хил.
акции на 1 акция
лева)
(хил.)

Акции

5,000

1

5,000

5,000

1

5,000

Общособствен капитал

5,000

1

5,000

5,000

1

5,000

Акционерният капитал на дружеството се състои от 5,000,000 поименни акции, регистрирани и
напълно платени. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.
Акции са от един клас, обикновени и всяка акция носи равни права на собственика си
(включително право на глас на събранието на акционерите, равен дял в увеличението на
капитала и равен ликвидационен дял).
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Акционерният капитал на Дружеството към 31 Декември 2018 г. се притежава от едноличния
собственик на дружеството ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД – 5,000,000
(пет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност
1 (един) лв. всяка, представляващи 100% от капитала.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ЗД Нова Инс ЕАД има двустепенна форма на управление. В състава на Надозрния съвет влизат:
1. Г-н Симеон Сотиров Василев;
2. Г-н Асен Ошанов;
3. Г-н Кристоф Рат до 06.03.2019 г.
4. Г-н Недялко Чандъров, считано от 06.03.2019 г.
Участията на членовете на Надозрния съвет са както следва:
Г-н Симеон Сотиров Василев
•

не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества;

•

притежава 30 % от капитала на търговско дружество „Канал Плюс 3 ООД”;

•

притежава 50 % от капитала на търговско дружество „Pecher + Vassilev Water Consulting
Holding GmbH&Co KEG”(Австрия);

•

няма сключени договори по чл. 240б от ТЗ;

•

член на надзорния съвет на „Глобал Сървисиз България”АД;

•

член на надзорния съвет на „Нова Инс” ЕАД.

Г-н Кристоф Рат
•

от 05.05.2011 г. и понастоящем - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД;

•

от 2012 г. и понастоящем - Изпълнителен директор и член на УС на ЗЕАД „Булстрад
Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД;

•

от 2013 г. и понастоящем – Член на Надзорния съвет на „Ви Ай Джи Пропъртис
България” АД;

•

от 2012 г. до 18.07.2018г. - Изпълнителен директор и член на СД на "ТИ БИ АЙ
България" ЕАД;

•

от 28.01.2015 г. и понастоящем - Управител на ДЗЗД „Обединение БУЛСТРАД”;

•

от 12.01.2016 г. до 06.03.2019г. - Член на НС на „ЗД Нова Инс” ЕАД.

Г-н Асен Ошанов
•

от 02.08.2012 г. и понастоящем - Управител на ЗЗД Кардам -2;
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•

от 12.01.2016 г. и понастоящем - Член на НС на „ЗД Нова Инс” ЕАД.

Г-н Недялко Чандъров •

от 07.07.2015 г. и понастоящем - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД;

•

от 24.08.2007 г. и понастоящем - Едноличен собственик и управляващ на "НЕД ГРУП"
ЕООД;

•

от 12.01.2016 г. до 06.03.2019 - Изпълнителен директор и член на УС на „ЗД Нова Инс”
ЕАД;

•

от 06.03.2019 и понастоящем –член на НС на ЗД”Нова Инс”ЕАД;

•

от 17.02.2017 г. и понастоящем - Член на Надзорния съвет на „Глобал Сървисиз
България” АД;

•

от 25.11.2016 г. и понастоящем - Член на Надзорния съвет на „Ви Ай Джи Пропъртис
България” АД;

•

от 05.12.2016 г.и понастоящем - Член на УС на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена
Иншурънс Груп” ЕАД.

В състава на Управителния съвет влизат:
1.

Г-н Иво Груев;

2.

Г-н Пламен Шинов;

3.

Г-н Теодор Илиев;

4.

Г-н Недялко Чандъров до 06.03.2019 г

Участията на членовете на Управителния съвет са както следва:
Г-н Иво Груев •

от 2012 г. и понастоящем - Член на УС на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, а
от 26.10.2016 г. и понастоящем - Изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп” АД;

•

от 2010 г. до 25.01.2016 г. - Член на УС на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс
Груп” ЕАД;

•

от 12.01.2016 г. и понастоящем - Изпълнителен директор и член на УС на „ЗД Нова
Инс” ЕАД.

•

От 07.09.2018г-член на УС на НББАЗ;

Г-н Пламен Шинов •

от 26.10.2016 г. и понастоящем – Изпълнителен директор и член на УС на ЗАД
"Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД;

•

от 12.01.2016 г. и понастоящем - Член на УС на „ЗД Нова Инс” ЕАД;

•

от 07.10.2013 г.- Член на СД на "Глобал Сървисиз България" АД, а от 03.08.2015 г. Член на УС на "Глобал Сървисиз България" АД.
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Г-н Теодор Илиев •

от 21.05.2014 г и понастоящем - Управител на „Български Имоти Асистънс” ЕООД;

•

01.08.2013 г и понастоящем - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на
„Ви Ай Джи Пропъртис България” АД;

•

от 13.08.2012 г. и понастоящем - Член на Съвета на директорите на „Ти Би Ай
България” ЕАД;

•

от 12.01.2016 г. и понастоящем - Член на Управителния съвет на „Застрахователно
дружество Нова Инс“ ЕАД;

•

от 02.04.2019 г. и понастоящем – Член на Управителния съвет на ЗАД "Булстрад Виена
Иншурънс Груп" АД.

Общото събрание на акционерите на „ЗД Нова Инс” АД на основание чл. 221, т. 5 от
Търговския закон и чл. 22, ал. 1, т. 3, от Устава на дружеството е определило годишно
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Надзорния съвет за 2018 г. в размер
на 134 хил.лв (2017: 116 хил.лв). Членовете на Съвета на директорите нямат изрични права да
придобиват акции на дружеството.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Към 31 декември 2018 г. Дружеството има следните организационни и функционални звена:
А) Изпълнителени директори и Прокурист
Освен предвидените в Устава и законодателството права и задължения, заемащите тази
позиция отговарят пряко и за подписваческата/застрахователната политика и дейност на
дружеството, включително пасивното презастраховане на сключените полици.
Б) Финанси и Счетоводство - тази структурна единица следи за:
•
организиране на финансовите, счетоводните, данъчните и статистическите отчети по
националното законодателство;
•

правилното и навременно осчетоводяване на всички операции;

•
навременното изготвяне на всички справки и отчети, изисквани от КФН, НАП или
други държавни органи;
•
отговаря за законосъобразното инвестиране на покритието на застрахователните
резерви и собствените средства;
В) Ликвидация на щети - Извършва следните дейности:
•

завежда и организира ликвидацията на щети в срок;

•
въвежда в оперативния програмен продукт оценката на предявените претенции по
заведените щети;
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•
организира изплащането на щетите, а при необходимост и тяхното одобрение от
Изпълнителния Директор, при надвишаване дадения лимит на оторизация;
Г) Служба за вътрешен контрол – отговаря за:
•

спазването на закона и вътрешните актове при извършване дейността на застрахователя;

•

системата за отчетност и информация;

•
точността, пълнотата и навременността на изготвяните счетоводни и други документи и
отчети;
•

системите за управление и методите за оценка на риска;

•

защитата на активите на застрахователя от безстопанственост и злоупотреби;

•
адекватността и спазването на вътрешните процедури за сключване на застрахователни
и презастрахователни договори, за приемане и разглеждане на претенции и за определяне на
плащанията по тях;
Д) Отговорен актюер - отговаря за:
•
разработването на достатъчни по размер премии за масовите продукти със сравнително
ниска (не повече от 5 милиона лева) застрахована сума;
•

изчисляване на коефициента за възникнали, но необявени щети, достатъчен по размер;

•

правилното изчисляване на границата на платежоспособност;

•
образуването на достатъчни по размер застрахователни резерви, в съответствие с обема
на дейността на Дружеството и задълженията по сключените застрахователни договори;
•
коректното използване на актюерските методи в практиката на застрахователя или
презастрахователя.
Е) Риск Мениджър отговаря за:
•

изчислението и изпълнението на показателите за платежоспособност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВ РИСК
Използваните от Дружеството финансови инструменти, както и експозицията на Дружеството
по отношение на застрахователния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са
подробно изложени в Годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансова отчетност към 31 декември 2018 г.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка
финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към

16

„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук
финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)
приети от Европейския съюз.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като
финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното
управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и
откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Няма значими събития след датата на баланса по смисъла на МСС 10, които да изискват
корекции или оповестяване във финансовите отчети към 31 декември 2018 г.

Декларация за корпоративно управление
(съгл. чл.100н от ЗППЦК)
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

„ЗД Нова Инс” ЕАД счита корпоративното управление за ключов въпрос при създаване на
ефективна пазарна икономика. Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване
между бизнеса от различните страни.
В изпълнение на задълженията си по чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор е одобрил Националния
кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г., с последващи изменения
през 2012 г. и 2016 г. за „Кодекс за корпоративно управление“ по смисъла на чл. 100н, ал. 8 от
ЗППЦК.
„ЗД Нова Инс” ЕАД (Дружеството) изготвя Програма за добро корпоративно управление на
база Принципите за добро корпоративно управление на ОИСР и спазва по целесъобразност
изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.
1. Прилагане на принципите за прозрачност, независимост и отговорност от
Управителните органи на Дружеството (информация по чл.100н, ал.8, т.5
отЗППЦК). Политика на многообразие по отношение на ръководните,
управителните и надзорните органи (информация по чл.100н, ал.8, т.6 отЗППЦК)
Органите на управление на Дружеството са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и
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Управителен съвет.
Общото събрание на акционерите решава следните основни въпроси:
1. изменя и допълва устава на „ЗД Нова Инс” ЕАД;
2. увеличава и намалява капитала на „ЗД Нова Инс” ЕАД;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначените експерт-счетоводители;
6. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението и
тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срока, за който са
дължими;
7. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
8. решава издаването на облигации;
9. решава разпределянето на печалбата и определя размера на дивидентите и вноските към
Фонд резервен;
10. решава разпределянето на привилегированите акции и определя размера на годишния
дивидент от тях;
11. взема решения за прекратяване дейността на „ЗД Нова Инс” ЕАД, като назначава
ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава всички други въпроси, които законът и този устав са му предоставили в изрична
компетентност или които не са от компетентността на Надзорния съвет и Управителния съвет.
Структурата на управление на Дружеството е двустепенна – Управителен и Надзорен съвет.
Четирима от общо шест членове на Управителния съвет са и изпълнителни директори на
Дружеството. Съгласно Правилата за организация и работа на Управителния съвет има приета
обща рамка на областите на отговорност на всеки един от членовете. Членовете на УС се
отчитат периодично за дейността си пред Надзорния съвет.
Към 31.12.2018 г. членове на Надзорния съвет на „ЗД Нова Инс” ЕАД са: Симеон Сотиров
Василев, Асен Ошанов и Кристоф Рат. Към 31.12.2018 г. членове на Управителния съвет на „ЗД
Нова Инс” ЕАД са: Недялко Чандъров, Кристоф Рат, Иво Груев, Пламен Шинов и Теодор
Илиев.
С решение на НС от 23 ноември 2018 г. са избрани Кристоф Рат е освободен от качеството му
на член на НС на „ЗД Нова Инс” ЕАД, считано от 06 март 2019 г. Недялко Чандъров е
освободен от качеството му на член на УС на „ЗД Нова Инс” ЕАД и изпълнителен директор,
считано от 06 март 2019 г, като заема позицията на г-н Рат в НС, считано от същата дата.
Дружеството спазва политика на многообразие по отношение на управителните и надзорните
си органи във връзка с аспекти като възраст, пол, образование и професионален опит.
Многообразието в Управителния съвет гарантирана липсата на „групово мислене“ и
достатъчни пазарни стимули за развитие на Дружеството.
Членовете на Управителния съвет на „ЗД Нова Инс” ЕАД са с различно образование,
професионален опит и ресор на управление в Дружеството.
Сред членовете на Надзорния съвет също са спазени принципте за разнообразие в,
образобанието и професионалния опит.
В съответствие със Стандартите за добро корпоративно управление през отчетния период
Дружеството е осигурило спазването на някои основни практики посочени по-долу:
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1. Спазване на съотношението между независими и зависими членове на Надзорния съвет
съгласно изискванията на закона;
2. Запазване на установената практика длъжността председател на управителния съвет и
изпълнителен директор да се заемат от едно и също лице.
3. Членовете на управителните органи са предоставили необходимите декларации относно
участията си в управителни и контролни органи на други търговски дружества;
4. Членовете на УС са с редовен мандат;
5. Членовете на управителните органи изпълняват съвестно своите отговорности; при вземане
на решения се отнасят справедливо към акционерите; присъстват редовно на заседанията,
предварително се запознават с материалите и безпристрастно изразяват своето мнение; спазват
стандартите за делово поведение и етика; избягват действия, позиции или интереси, които са в
конфликт с интересите на Дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв
конфликт;
6. Спазва се изискването Управителният съвет да заседава най-малко веднъж на две седмици.
Директорите присъстват редовно на заседанията. Спазват се установените процедури по
определяне датата, мястото, часа и дневния ред за заседанията, обсъждане на материалите,
вземане на решенията и водене на протокола за заседанията;
7. Членовете на управителния орган имат пълен достъп до мениджмънта на Дружеството;
8. Приет и утвърден е от Управителния съвет Етичен кодекс на служителите на „ЗД Нова Инс”
ЕАД;
9. Утвърдени са промени във всички основни правила за дейността на Дружеството, така че
тези правила да отговарят на промените в икономическата активност;
10. В страницата на Дружеството в Интернет се съдържат данни за Дружеството, и телефоните
за комуникация с него; тримесечните и годишните отчети на Дружеството, отчетите за
управлението и други данни за Дружеството, които представляват интерес за инвеститорите;
14. Управителният съвет на Дружеството контролира изпълнението на програмата за добро
корпоративно управление.
2. Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 отЗППЦК)
В рамките на системата на управление е създадена функция по вътрешен одит.
Ръководителят на службата за вътрешен одит се избира от Управителния съвет на Дружеството.
Ръководителят на службата за вътрешен одит подпомага органите на управление на
Дружеството при вземане на решения във връзка с дейността му и следи за тяхното изпълнение.
Службата за вътрешен одит осъществява дейност по проверка и оценка на:
-

спазването на законовите изисквания при извършване дейността на Дружеството;
съблюдаване на политиката на Дружеството, плановете, вътрешните правила и
процедури при извършване дейността на Дружеството;
икономичното и ефективно използване на ресурсите;
защитата на активите на Дружеството от безстопанственост и злоупотреби;
надеждността и целостта на финансовата и управленската информация;
точността, пълнотата и навременното изготвяне на счетоводни и други документи и
отчети;
системите за управление и методите за оценка на риска, контрол на различните рискове
и тяхното управление;
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-

-

адекватността и спазването на вътрешните правила и процедури при сключване на
застрахователни и презастрахователни договори, за приемане и разглеждане на
претенции и за определяне на плащанията по тях;
извършването и отчитането на всички прехвърлени от застрахователя дейности,
включително дейността и отчетността на застрахователните агенти;
планира и възлага проверки в съответствие с годишния план за одит.

Дейностите по контрола се възлагат на директорите на специализираните дирекции,
служителите, изпълняващи ръководни функции, както и на ръководителя на специализираната
служба за вътрешен одит. Контролът върху дейността се извършва при съблюдаването на
утвърдени програми и приети правила.
Одитен комитет наблюдава дейността по управление и контрол на Дружеството независимо от
управляващите го органи.
3. Система за управление на рисковете (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)
4.
В рамките на системата на управление е създадена функция по управление на риска.Като част
от международната застрахователна група VIG, Дружеството има система за управление на
рисковете в съответствие с най-добрите международни практики.
Системата за управление на риска се осъществява чрез приета методология, внедрена във
всички нива на управление и определя правомощията и отговорностите в различните отдели на
Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и
оценка на информация, свързана с рискове, осъществяване на мониторинг и изготвяне на
отчетност за управление на рисковете.
5.

„Съответствие“ към Дирекция „Правна“

В рамките на системата на управление е създадена функция, следяща за спазване на
нормативните изисквания.
Ръководителят на Отдел „Съответствие“ на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД
съветва управителните и надзорните органи на „ЗД Нова Инс” ЕАД относно спазването на
законите, подзаконовите актове, непосредствено приложимите актове на компетентните
органи на Европейския съюз и вътрешните актове на Дружеството и по-конкретно :
- Изисквания в застраховането: законови разпоредби и изисквания, съгласно
действащото законодателство в областта на застраховането (вкл. директивата
„Платежоспособност II” и свързаните наредби към нея), приложими към цялостната дейност на
Дружеството;
- Регламенти, свързани с капиталовите пазари, и най-вече законови разпоредби,
целящи предотвратяване на пазарни злоупотреби;
- Закони за защита на конкуренцията: антитръстови регламенти и разпоредби,
осигуряващи лоялна конкуренция;
- Финансови престъпления: законови разпоредби, свързани с подкупи, присвояване,
измама и др.;
- Защита на личните данни и правото на лична неприкосновеност: разпоредби,
уреждащи работа с търговска тайна, лични данни и др.;
- Търговски санкции и ембарго: забрана или ограничаване на сътрудничеството с
определени държави, физически и юридически лица;
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- Етичният Кодекс: съвкупност от правила за морално, етично и правомерно поведение
от страна на служителите;
- оценява възможния ефект от промени на правната среда върху дейността на
Дружеството;
- идентифицира и оценява риска, произтичащ от неизпълнението на законите,
подзаконовите актове, непосредствено приложимите актове на компетентните органи на
Европейския съюз и вътрешните актове на Дружеството и даване на предложение на мерки за
предотвратяване на действия в нарушение на приложимите закони и нормативни изисквания;
- упражнява контрол върху системите и структурите, които предоставят
информация до КФН с оглед точност и адекватност на предоставената информация
- участва в проекти на ниво VIG съвместно с други служители от групата по повод
общи нормативни изисквания;
- периодично докладва до УС на Дружеството и до Ръководител „Съответствие“ на
Виена Иншурънс Груп и др.
6. Информация по чл. 100н, ал. 8, т 4., а именно: чл. 100н, ал.8, т.4 - информация по член
10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане
Към датата 31 декември 2018 г. към Дружеството не са отправяни предложения за поглъщане
и/или вливане в друго дружество.
„ЗД Нова Инс” ЕАД не притежава акции в други дружества, чиито акции са официално
регистрирани на фондова борса или борси, намиращи се или функциониращи на територията на
една или повече държави-членки.
Няма акционери на Дружеството, които да притежават привилегировани акции или други
специални права на контрол.
Не са на лице ограничения върху правата на глас, които предоставят акциите.
Общото събрание регулира назначаването или смяната на членове на Надзорния съвет и
внасянето на изменения в Устава на Дружеството.. Капиталът на „ЗД Нова Инс” ЕАД може да
бъде увеличаван или намаляван по решение на Общото събрание на акционерите
Членовете на Надзорният и Управителен съвет нямат особени правомощия, свързани с
обратното изкупуване на акции.
Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от
индивидуалния доклад за дейността за 2018 година на „ЗД Нова Инс” ЕАД.

Иво Груев

Пламен Шинов

Теодор Илиев

Изпълнителен

Член на Управителния

Член на Управителния

Директор

Съвет

Съвет

15 aприл 2019 г.
София, България
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„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Прил.

31 декември
2018 г.
2017 г.

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване
Нематериални активи
Активи по отсрочени данъци

6
7
10

7
147
14
168

7
154
285
446

Текущи активи
Вземания и други текущи активи
Финансови активи на разположение за продажба
Презастрахователни договори
Парични средства и еквиваленти

9
8
14
11

824
9,491
46
1,046
11,407
11,575

1,737
9,002
90
6,591
17,420
17,866

12
13

5,000
1,785
3,313
10,098

5,000
1,338
5,773
12,111

14
15
16

1,016
249
198
14
1,477
11,575

2,317
448
2,929
61
5,755
17,866

Общо активи
КАПИТАЛ
Акционерен капитал
Други резерви
Неразпределена печалба
Общо капитал
ПАСИВИ
Текущи пасиви
Застрахователни договори
Други застрахователни задължения
Търговски и други задължения
Задължение за корпоративен данък
Общо пасиви
Общо капитал и пасиви

Финансовият отчет е приет от УС на 15 април 2019 г. и подписан съответно от:
Теодор Илиев
Съставител

Иво Груев
Изпълнителен
Директор

Одиторско дружество
Ейч Ел Би България ООД

Одиторско дружество
Одит Консулт 2004 ООД

Вероника Ревалска
Управител

Атанаска Филипова - Сланчева
Управител,
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Стоян Стоянов
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Пламен Шинов
Член на Управителния
Съвет
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„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Прил.

2018 г.

2017 г.

Приходи от спечелени застрахователни премии

17

2,645

4,605

Отстъпени премии на презастрахователи

17

(132)

(390)

2,513

4,215

Нетни спечелени приходи от застрахователни
премии
Приходи от инвестиции, нетно

18

103

136

Приходи от комисиони от презастрахователи

20

2

39

Други нетни приходи

20а

2,748

7,751

2,853

7,926

Нетни приходи от инвестиции и комисионни
Нетни застрахователни разходи за обезщетения

19

125

(213)

Аквизиционни разходи

22

(788)

(1,641)

Други оперативни разходи

21

(886)

(948)

Обезценени и отписани застрахователни вземания

21

(150)

(158)

Други разходи

21в

-

(2,750)

(1,824)

(5,497)

3,667

6,431

(354)

(658)

3,313

5,773

Разходи
Печалба преди данъчно облагане
Разход за данък върху доходите

23

Печалба за годината

Финансовият отчет е приет от УС на 15 април 2019 г. и подписан съответно от:
Теодор Илиев
Съставител

Иво Груев
Изпълнителен
Директор

Пламен Шинов
Член на Управителния
Съвет

Одиторско дружество
Ейч Ел Би България ООД

Одиторско дружество
Одит Консулт 2004 ООД

Вероника Ревалска
Управител

Атанаска Филипова - Сланчева
Управител,
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Стоян Стоянов
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента
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„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Прил.

Печалба за годината

2018 г.

2017 г.

3,313

5,773

(130)

166

3,183

5,939

Всеобхватен доход, подлежащ на рекласифициране в
печалба или загуба
Преоценка на финансовите активи на разположение за
продажба

Общ годишен всеобхватен доход

8

Финансовият отчет е приет от УС на 15 април 2019 г. и подписан съответно от:
Теодор Илиев
Съставител

Иво Груев
Изпълнителен
Директор

Пламен Шинов
Член на Управителния
Съвет

Одиторско дружество
Ейч Ел Би България ООД

Одиторско дружество
Одит Консулт 2004 ООД

Вероника Ревалска
Управител

Атанаска Филипова - Сланчева
Управител,
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Стоян Стоянов
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

24

„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Прил.

2018 г.

2017 г.

281

9,055

(132)

(953)

Нетни парични потоци от оперативна дейност

150

8,102

Покупка на имоти, машини и оборудване

(12)

(12)

Получени лихви

225

178

Парични потоци от оперативна дейност

24

Платен корпоративен данък

Постъпления от продажбата на ценни книжа на
разположение за продажба

4,368

Покупка на ценни книжа в инвестиционен портфейл на
разположение за продажба

3,669

(5,079)

(4,248)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

(499)

(413)

Нетни ефекти от превалутиране на парични средства

-

(1)

Платени дивиденти и намаление на капитала и резервите

(5,196)

(1,341)

Нетни парични потоци от финансова дейност

(5,196)

(1,342)

Нетна промяна в увеличение на паричните средства и
паричните еквиваленти

(5,545)

6,347

Парични средства и парични еквиваленти в началото на
периода

6,591

244

1,046

6,591

Парични средства в края на годината

11

Финансовият отчет е приет от УС на 15 април 2019 г. и подписан съответно от:
Теодор Илиев
Съставител

Иво Груев
Изпълнителен
Директор

Пламен Шинов
Член на Управителния
Съвет

Одиторско дружество
Ейч Ел Би България ООД

Одиторско дружество
Одит Консулт 2004 ООД

Вероника Ревалска
Управител

Атанаска Филипова - Сланчева
Управител,
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Стоян Стоянов
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента
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„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В
СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Салдо към 1 януари 2017 г.

Основен
капитал

В т.ч.
преоценъчен резерв

Други
резерви

Натрупана
печалба

Общо

5,000

935

83

1,578

7,513

-

-

-

5,773

5,773

-

166

166

-

166

Общо всеобхватен доход

-

166

-

5,773

1,399

Разпределение на печалба, в т.ч.:

-

-

-

(1,578)

(1,578)

Формирани резерви

-

237

-

(237)

0

Изплатени дивиденти

-

-

-

(1,341)

(1341)

Салдо към 31 декември 2017 г.

5,000

1,338

249

5,773

12,111

Салдо към 1 януари 2018 г.

5,000

1,338

249

5,773

12,111

Разпределение на печалба, в т.ч.:

-

577

-

(5,773)

(5,196)

Формирани резерви

-

577

-

(577)

-

Изплатени дивиденти

-

-

-

(5,196)

(5,196)

Печалба за годината

-

-

-

3,313

3,313

Преоценка на финансови активи на
разположение за продажба

-

(130)

(130)

0

(260)

5,000

1,785

119

3,313

10,098

Всеобхватен доход
Печалба за годината
Преоценка на финансови активи на
разположение за продажба

Салдо към 31 декември 2018 г.

Финансовият отчет е приет от УС на 15 април 2019 г. и подписан съответно от:
Теодор Илиев
Съставител

Иво Груев
Изпълнителен
Директор

Пламен Шинов
Член на Управителния
Съвет

Одиторско дружество
Ейч Ел Би България ООД

Одиторско дружество
Одит Консулт 2004 ООД

Вероника Ревалска
Управител

Атанаска Филипова - Сланчева
Управител,
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента

Стоян Стоянов
Регистриран одитор,
отговорен за ангажимента
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„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

1. Обща информация
1.1 Основна дейност
„Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД е акционерно дружество, учредено на 28
септември 2006 г. със следните акционери (дялове) към датата на учередяването: Обединена
Българска Банка “ОББ” (30%), Гръцко общозастрахователно акционерно дружество Етники
(“Етники”) (30%) и Ей Ай Джи Сентръл Юръп & Си Ай Ес Иншурънс Холдингс Корпорейшън
(40%). На 04.01.2016 г. в следствие на финализиране на Договор за покупко-продажба, ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс Груп” придоби 100% от акциите на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД и към датата на настоящия отчет няма други
промени в акционерния капитал.
Основният предмет на дейност на Застрахователно еднолично акционерно дружество „Нова
Инс“ ЕАД е застраховане на територията на Република България. Дружеството е лицензирано
за извършване на застрахователна дейност от Комисията за финансов надзор.
Застрахователната дейност на Дружеството включва застраховане и презастраховане по
следните видове застраховки:
•

Застраховка "Злополука”;

•

Застраховка "Заболяване”

•

Застраховка "Пожар и природни бедствия";

•

Застраховка на "Други щети на имущество"

•

Застраховка “Pазни финансови загуби”;

Адресът на управление на Дружеството е: пл. „Позитано” №5, София, България.
Дружеството има седем служители през 2018 г.
2. Обобщение на счетоводната политика
По-долу са представени значимите счетоводни политики, приложени при изготвянето на
финансовия отчет, доколкото те не са оповестени в другите приложения по-горе. Политиките са
последователно прилагани за всички представени години, освен ако изрично не е упоменато
друго.
2.1 База за изготвяне на финансовия отчет
Настоящият финансов е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти
за финансово отчитане (МСФО) и разяснения, издадени от Комитета за разяснения (КРМСФО),
приети от Европейския съюз (ЕС).
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Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, с
изключение на следните случаи:
•
•
•

финансови активи на разположение за продажба, финансови активи и пасиви
(включително деривативни инструменти), определени класове имоти, машини и
съоръжения и инвестиционни имоти – отчитани по справедлива стойност;
активи на разположение за продажба – отчитани по справедлива стойност, намалена с
разходите за продажба и
пенсионни планове с дефинирани доходи – отчитани по справедлива стойност.

Изготвянето на финансовия отчет съгласно МСФО налага използването на приблизителни
оценки и предположения. Също така изисква при прилагането на счетоводната политика на
Предприятието ръководството да използва преценки и предположения. Елементите на
финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен за субективна преценка и
сложност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително
влияние върху финансовите отчети като цяло, са отделно оповестени.
Нови стандарти и разяснения, които все още не са приложими
Следните нови стандарти, промени в стандартите и разяснения, одобрени за прилагане от ЕК,
не са задължителни за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2018 г. и не са били
приложени при изготвянето на този самостоятелен финансов отчет. Дружеството планира да
приложи тези промени, когато те влязат в сила.
Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които не са били приложени по-рано –
одобрени за прилагане от ЕК
От тези стандарти, които не са влезли в сила, МСФО 16 се очаква да има съществен ефект
върху самостоятелния финансов отчет на Дружеството в периода на първоначално прилагане.
(а) МСФО 16 Лизинг
От Дружеството се изисква да приложи МСФО 16 Лизинг от 1 януари 2019 г. Дружеството е
направило приблизителна оценка на ефекта от първоначалното прилагане на МСФО 16 върху
самостоятелния си финансов отчет, както е описано по-долу.
Реалният ефект от прилагането на стандарта може да се промени, тъй като:
•
•

Дружеството не е финализирало тестовете и оценката на контролите по отношение на
новите системи по информационни технологии; и
новите счетоводни политики могат да бъдат променени, до момента до който Дружеството
представи първия си самостоятелен финансов отчет, който включва датата на първоначално
прилагане.

МСФО 16 въвежда единен, балансов счетоводен модел за отчитане на лизинга от
лизингополучателите. Съгласно МСФО 16 един договор е или съдържа елементи на лизинг, ако
предоставя правото на контрол над използването на даден актив за определен период от време в
замяна на възнаграждение. За такива договори новият модел изисква лизингополучателят да
признае актив за право на ползване, представляващ неговото право на ползване на дадения
актив и лизингово задължение, което представлява задължението му да извършва лизингови
плащания. Активът с право на ползване се амортизира, а за задължението се начислява лихва. В
резултат на това за повечето лизинги ще се признава първоначално по-висок разход, дори и
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когато лизингополучателя плаща един и същ наем. Има изключения за признаване за
краткосрочни договори за лизинг и лизинги с ниска стойност. Счетоводното третиране от
страна на лизингодателя продължава да бъде сходно на настоящия стандарт, т.е. продължава се
класификацията на лизинга като финансов или оперативен.
МСФО 16 заменя съществуващите до момента насоки за отчитане на лизинг, включително
МСС 17 Лизинг, КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг, ПКР-15
Оперативен лизинг-Стимули и ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи
правната форма на лизинг.
(i)

Лизинги, за които Дружеството е лизингополучател

На база на наличната към момента информация Дружеството е направило приблизителна
оценка, и не смята, че приемането на МСФО 16 ще има съществен ефект върху състоянието му
към 1 януари 2019 г.
(ii) Лизинги, за които Дружеството е лизингодател

Не се очаква съществен ефект за лизинги, в които Дружеството е лизингодател.
(iii) Преминаване

Дружеството планира да прилага МСФО 16 първоначално от 1 януари 2019 г. като използва
модифицирания ретроспективен подход. Съответно кумулативният ефект от прилагането на
МСФО 16 ще бъде признат като корекция в началното салдо на неразпределената печалба към
1 януари 2019 г., без преизчисление на съпоставимата информация.
Дружеството планира да приложи практическото улеснение и да наследи определението за
лизинг при преминаване. Това означава, че МСФО 16 ще се приложи за всички договори, които
са сключени преди 1 януари 2019 г. и идентифицирани като лизинги, в съответствие с МСС 17
и КРМСФО 4.

(б) КРМСФО 23 Несигурност относно третиранията за данъка върху дохода
КРМСФО 23 влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г. като е
позволено по-ранното му прилагане. КРМСФО 23 дава разяснения за счетоводното третиране
на данъци върху дохода, което все още не е прието от данъчните власти, като в същото време
има за цел да подобри прозрачността. Съгласно КРМСФО 23 основният въпрос е дали е
вероятно данъчните власти да приемат избраното от Дружеството данъчно третиране. Ако е
вероятно, че данъчните власти ще приемат несигурното данъчно третиране, то тогава сумите на
данъците, признати във финансовия отчет отговарят на данъчната декларация и няма
несигурност, относно оценката на текущите и отсрочени данъци. Във всички останали случаи
облагаемият доход (или данъчна загуба), данъчната база и неизползваните данъчни загуби
следва да бъдат определени по начин, който по-добре ще предвиди резултата от несигурността,
като се използва една най- вероятна стойност или очаквана (сума от претеглени през
вероятности суми) стойност. Дружеството трябва да направи предположение, че данъчните
власти ще направят анализ на състоянието и ще имат пълно разбиране на цялата приложима
информация.
Дружеството не очаква, че разяснението ще има съществен ефект върху самостоятелния
финансов отчет в периода на първоначално прилагане, тъй като Дружеството няма съществени
несигурни данъчни позиции.
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(в) Промени в МСФО 9: Характеристики на предплащане с отрицателна компенсация

Промените влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г. Тези
промени адресират повдигнати въпроси, свързани със счетоводното третиране на финансови
активи, които имат специални договорни опции за предплащане. По-конкретно въпросът е
свързан с това как едно предприятие ще класифицира и оцени дългов инструмент, ако на
заемателя е позволено да направи предплащане по инструмента на стойност по-малка от
непогасената главница и начислена и неплатена дължима лихва. Такава сума на предплащане
често се определя като включваща „отрицателна компенсация“. При прилагането на МСФО 9
едно предприятие ще оцени финансовия актив с „отрицателна компенсация“ по справедлива
стойност през печалбата или загубата.
Промените дават възможност на предприятията да оценяват определени активи, които имат
предплащане с т. нар. отрицателна компенсация по амортизирана стойност.
Дружеството не очаква че промените ще имат съществен ефект върху самостоятелния
финансов отчет в периода на първоначално прилагане, тъй като Дружеството няма финансови
активи с опция за предплащане, които имат отрицателна компенсация.
Допълнителни оповестявания във връзка с временното изключение от прилагането
на МСФО 9 „Финансови инструменти” в МСФО 4 „Застрахователни договори”
Към 31 декември 2018 г. Дружеството използва правото си да приложи временното изключение
от прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти”, съгласно изискванията на МСФО 4
„Застрахователни договори”. Дружеството възнамерява да упражнява това временно
изключение до въвеждането на МСФО 17 „Застрахователни договори” на 1 януари 2021 г.,
съгласно МСФО 4. По-долу са приложени допълнителните оповестявания на Дружеството
изисквани от чл. 39(Б) на МСФО 4 във връзка с прилагането на временното изключение от
МСФО 9.
Дейността на Дружеството е основно свързана с дейността по общо застраховане. В тази връзка
Ръководството на Дружеството направи следните калкулации, доказващи по-горното
твърдение:
-

ЗД „Нова Инс“ ЕАД не е прилагало МСФО 9 или предходни негови версии;
Балансовата стойност на пасиви, възникващи от договори в обхвата на МСФО 4 към 31
декември 2015 възлиза на 94% от общата стойност на пасивите.

Поправката в МСФО 4 „Застрахователни договори“, която позволява временното изключение
от прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ изисква оповестяването на промяната в
справедливите стойности на финансови активи, които преминават СПГЛ (“Solely payment of
principal and interest”) теста и отделно на всички останали финансови активи.
Към 31 декември 2018 г. Дружеството е направило оценка, съгласно която следните класове
финансови активи притежават договорни парични потоци, които преминават СПГЛ теста:
-

Държавни ценни книжа;
Парични средства и парични еквиваленти.

Останалите финансови активи държани от Дружеството към 31 декември 2018 г. притежават
договорни парични потоци, които не преминават СПГЛ теста. Тази група включва следните
типове активи:
-

Дялове в договорни фондове;
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Промяната в справедливата стойност на двете групи финансови активи, упоменати по горе, към
31 декември 2018, спрямо 31 декември 2017 е изложена в таблицата по-долу:
31 декември 2018
Финансови активи
ДЦК

СПГЛ

31 декември 2017

Други

СПГЛ

Изменение

Други

СПГЛ

Други

8,048

-

7,628

-

(76)

-

-

1,443

-

1,374

-

(149)

824

-

1,737

-

(60)

-

Пари средства и еквиваленти

1,046

-

6,591

-

-

-

Общо

9,918

1,443

15,956

1,374

(136)

(149)

Дялове в договорни фондове
Други вземания и други активи

Следващата таблица представя балансовата стойност на активите, които преминават СПГЛ
теста с цел илюстриране на изложеността им на кредитен риск към 31 декември 2018 г.
Допълнителни оповестявания във връзка с временното изключение от прилагането
на МСФО 9 „Финансови инструменти” в МСФО 4 „Застрахователни договори”
(продължение)

31 декември 2018

ААА

АА

А

BB и
пониски

BBB

Лиспва
рейтинг

ДЦК

-

-

2,411

5,637

-

-

Други вземания и други активи

-

-

-

-

-

824

Пари средства и еквиваленти

-

-

-

1,004

42

-

Общо

-

-

2,411

1,004

42

824

По отношение дефиницията на кредитен риск и съществен кредитен риск в МСФО 9,
Дружеството прилага методологията на VIG, като за финансови активи със съществен кредитен
риск се приемат финансови активи с кредитен рейтинг BB и по-нисък или липсващ кредитен
рейтинг. Таблицата по-долу илюстрира балансовата и справедливата стойност на активите със
съществен кредитен риск, съгласно тази методология към 31 декември 2018 г.
31 декември 2018
Балансова стойност
Други активи
Пари и парични еквиваленти

Справедлива стойност

824

824

1,046

1,046

(г) Промени в МСС 28 Дългосрочни интереси в асоциирани и съвместни предприятия
Промените влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г.
Промените дават насоки за това, че дружествата прилагат МСФО 9, включително изискванията
по отношение на обезценка, към дългосрочните си интереси в асоциирани и съвместни
предприятия, които са част от нетната инвестиция в асоциираното или съвместно предприятие,
но за които не се прилага метода на собствения капитал.
Дружеството не очаква че промените ще имат съществен ефект върху самостоятелния
финансов отчет в периода на първоначално прилагане.
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(е) Промени в МСС 19: Промяна в плана, съкращения или уреждания
Промените влизат в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2019 г. Същите
изискват от Дружеството да използва текущи и актуализирани допускания, в случаи на промяна
на плана, изменение, съкращение или уреждане, за да се определи размера на разходите за
текущ стаж и нетните лихвени разходи за остатъка от отчетния период след промяната в плана.
Дружеството не очаква че промените ще имат съществен ефект върху самостоятелния
финансов отчет в периода на първоначално прилагане.
Стандарти и разяснения, които все още не са одобрени за прилагане от ЕК
Ръководството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови или ревизирани
стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към отчетната дата
са вече издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са
били одобрени за прилагане от ЕК и съответно не са взети предвид при изготвянето на този
самостоятелен финансов отчет. Датите на влизане в сила за тях ще зависят от решението за
одобрение за прилагане на ЕК.
(а) МСФО 17 Застрахователни договори
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г. и ще се
прилага ретроспективно, като се позволява и по-ранното му прилагане. Той отменя МСФО 4
Застрахователни договори, ревизиран през 2016 г. В обхвата на стандарта попадат всички
застрахвателни договори, които застрахователно дружество сключва, включително договорите
за активно и пасивно презастраховане, както и инвестиционни договори с допълнителен
негарантиран доход (DPF), при условие че Дружеството издава застрахвателни договори.
Въпреки че не е завършило първоначалната оценка на възможния ефект от МСФО 17,
Дружеството очаква, че тези промени, когато бъдат приложени за първи път, биха имали
съществен и всеобхватен ефект върху представянето във самостоятения финансов отчет на
Дружеството, тъй като Дружеството издава застрахователни договори.
(б) Други изменения
Следните изменения и подобрения на стандарти не се очаква да имат съществен ефект върху
самостоятелния финансов отчет на Дружеството.
- Годишни подобрения към цикъла МСФО 2015-2017
- Промени в МСФО 10 и МСС 28 Продажба на активи или вноски под формата на активи
между инвеститор и неговото асоциирано или съвместно предприятие
- Промени в референциите към Концептуалната рамка в МСФО (издадени на 29 март 2018 г.)
- Промени в МСФО 3 Бизнес комбинации
- Промени в МСС 1 и МСС 8: Определение за съществен
Промяна на значимите счетоводни политики
МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
През месец май 2014, Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде
стандарт МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“. МСФО 15 заменя МСС 18, МСС 11 и
- 32 -

„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

някои други тълкувания, свързани с приходи. Дружеството възприема МСФО 15, използвайки
метода на кумулативното въздействие към необходимата дата на влизане в сила. В резултат на
това, Дружеството не е прилагало изискванията на МСФО 15 за представения сравнителен
период.
Съгласно МСФО 15, приходът се признава, когато (или към датата когато) Дружеството
удовлетворява задължение за изпълнение, като прехвърля дадена услуга към даден клиент.
Освен това, приходът се признава за такива договори, доколкото има голяма вероятност да не
настъпи значителна промяна в размера на кумулативните приходи. Указанията на стандарта
също променят осчетоводяването на определени договорни разходи и изменят критериите за
определяне дали дадено предприятие действа като принсипал или агент при определени
договорни правоотношения.
Въз основа на подробната оценка на Дружеството не са идентифицирани разлики в
представянето и момента на признаване на приходите. В резултат на това Ръководството на
Дружеството заключи, че приемането на МСФО 15 на 1 януари 2018 г. не е оказало съществено
влияние върху финансовото състояние и финансовите резултати на Дружеството.
2.2 Сделки в чуждестранна валута
a) Функционална валута и валута на представяне
Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валутата на
основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си (“функционална
валута”). Финансовите отчети са представени в лева, която е функционална валута на
Дружеството и валута на представяне. Българският лев е с фиксиран курс към еврото от юли
1997 г. по силата на въведения валутен борд в България.
б) Сделки и салда
Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се прилага
официалния курс за датата на сделката. Печалбите и загубите от промяна във валутните
курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна валута, както и от
преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуждестранна валута парични
позиции, се признават в отчета за доходите.
Промените в справедливата стойност на парични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна
валута класифицирани като финансови активи на разположение за продажба, се анализират и се
разделят на резултат от промени в амортизираната им стойност и от други промени в
преносната им стойност. Валутни разлики, свързани с промените в амортизираната им
стойност, се признават в печалбата или загубата, а другите промени в преносната стойност се
признават в собствения капитал.
Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на БНБ към
датата на баланса - лева 1.95583 за 1 евро и лева 1.70815 за 1 щатски долар (31 декември 2017:
1.95583 лева за 1 евро и лева 1.63081 за 1 щатски долар ). От 1997 г. българският лев се котира
към еврото по фиксиран курс 1.95583.
2.3 Имоти, машини и оборудване
Компютрите, оборудването и транспортните средства се отчитат по цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация и евентуална загуба от обезценка. Цената на придобиване
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включва покупната цена, митнически такси и всички други преки разходи, необходими за
привеждане на актива в работно състояние.
Последващи разходи, извършени във връзка с конкретен имот, машин, съоръжение или
оборудване се капитализират в стойността му, само когато се очаква, че Дружеството ще
получи бъдещи икономически изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната
им стойност може да бъде достоверно определена. Всички други разходи за поддръжка и
ремонт се отразяват в отчета за доходите като текущи разходи в периода, в който са
извършени.
Амортизацията на имоти, машини и оборудване се начислява по линейния метод с цел
разпределяне на разликата между балансовата стойност и остатъчната стойност върху полезния
живот на актива.
Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към
всяка дата на баланса, и се коригират, ако е подходящо.
Към всяка отчетна дата Дружеството прави преглед за наличие на индикации за обезценка на
имотите, машините, съоръжението и оборудването си. Даден актив се счита за обезценен,
когато възстановимата му стойност е по-ниска от неговата балансова стойност. Загубите от
обезценки на машини и оборудване се признават като разход в отчета за печалбата или загубата
в периода на възникване на загубата.
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се отписват от отчета за финансовото
състояние при продажба или когато не се очакват бъдещи икономически ползи от използването
им. Печалбите и загубите, възникващи от отписването на имот, машина, съоръжение или
оборудване (изчислени като разлика между нетните постъпления от продажба и балансовата
стойност на актива) се включват в отчета за печалбата или загубата, когато активът бъде
отписан.
2.4 Нематериални активи
Нематериални активи, придобити от Дружеството, се оценяват първоначално по цена на
придобиване, включваща покупната стойност и всички разходи, които пряко могат да бъдат
отнесени към придобиването на актива.
Вътрешно създадени нематериални активи се признават единствено, ако Дружеството може да
идентифицира дали и кога е налице разграничим актив, който ще генерира бъдещи
икономически ползи и чиято стойност може да бъде надеждно оценена.
Последващо, нематериалните активи се оценяват по цена на придобиване, намалена с
натрупаната до момента амортизация и загубите от обезценка. Последващи разходи, свързани с
нематериален актив се признават в балансовата стойност на актива, ако увеличават неговата
икономическа стойност. Всички останали разходи се признават като разход в текущия период
на тяхното възникване.
a)

Лиценз за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.

Лицензът е посочен по историческа стойност. Този нематериален актив има неопределен срок
на ползване и не се амортизира.
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б)

Програмни продукти

Придобитите лицензии за програмни продукти се капитализират на базата на разходите,
необходими за придобиване и пускане в експлоатация на специфичния програмен продукт. Те
се амортизират върху техния очакван полезен живот (от 3 до 5 години).
Нематериалните дълготрайни активи са преразглеждани винаги когато има предпоставки, че
балансовата стойност не съответства на възстановимата стойност. Ако балансовата стойност на
актив надвишава определената му възстановима стойност, балансовата стойност своевременно
се намалява до възстановимата стойност.
2.5 Финансови активи
Дружеството възнамерява да се възползва от т.нар. „метод на отлагане“ за прилагане на МСФО
9 Финансови инструменти до 2021 до влизането в сила на МСФО 17 Застрахователни
договори в качеството си на Дружество, предлагащо предимно застрахователни договори.
Дружеството продължава да прилага МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и
Оценяване.
Дружеството класифицира недеривативните финансови активи в следните категории:
финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, финансови
активи на разположение за продажба, финансови активи, държани до падеж и кредити и
вземания.
Дружеството класифицира недеривативните финансови пасиви като други финансови пасиви.
Признаване и оценяване на финансови активи
Дружеството признава финансов актив, когато стане страна по договорните отношения. Всички
покупки и продажби на финансовите активи се признават на датата на търгуването, т. е. датата,
на която Дружеството се ангажира да закупи или продаде актива.
Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: заеми и вземания и
финансови активи на разположение за продажба. Ръководството определя класификацията на
инвестициите си в момента на покупката.
a) Кредити и вземания
Кредити и вземания са недеривативни финансови инструменти с фиксирани и определими
плащания, които не се котират на активен пазар. Всички кредити и вземания се признават при
фактическото отпускане на средствата или при възникване на правото на вземане.
Първоначалната им оценка е по цена на придобиване. Последващо се оценяват по
амортизирана стойност.
Амортизираната стойност е стойността, по която се оценяват финансовите активи при
първоначалното им признаване, минус погашенията на главницата, плюс или минус
натрупаната амортизация на разликата между първоначалната стойност и стойността на падежа
с използване на метода на ефективния лихвен процент и минус всяко намаление вследствие на
обезценка и несъбираемост. Печалбите и загубите, възникнали при отписване, обезценка и в
процеса на амортизиране на кредитите и вземанията се признават в отчета за печалбата или
загубата в периода на възникването им. Веднъж годишно Дружеството прави преглед на
индикациите за обезценка на редовните си вземания.
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Заемите и вземанията на Дружеството се включват в счетоводния баланс в категорията на
„Вземания” и „Парични средства и парични еквиваленти”. Вземанията, възникнали в резултат на
застрахователни договори също се класифицират в тази категория и се проверяват за обезценка
заедно със заемите и вземанията.
Заемите и вземанията се отчитат по амортизирана стойност при използването на метода на
ефективния лихвен процент.
Провизия за обезценка се отчита в случай, че съществува обективно доказателство, че
Дружеството няма да бъде в състояние да събере всички дължими му суми, съгласно
първоначалните условия по отношение на съответния разчет.
Сумата на провизията е равна на разликата между балансовата стойност на вземането и
сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци дисконтирани с първоначалният
ефективен лихвен процент.
Балансовата стойност на актива се намалява чрез използването на корективна сметка, а
стойността на загубата се отразява в отчета за доходите. Когато търговско вземане е
несъбираемо, то се отписва от корективна сметка на търговските вземания. Последващо
възстановяване на стойността, която е отписана, се отразява в намаление в отчета за доходите.
б) Финансови активи на разположение за продажба
Финансовите активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, които
не са класифицирани като кредити и вземания; инвестиции, държани до падеж или финансови
активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Към тях се отнасят
придобити лихвоносни държавни и корпоративни ценна книжа, както и инвестиции в
капиталови инструменти на предприятия, в които Дружеството няма контролно или значително
участие.
При първоначалното им признаване те се оценяват по справедлива стойност, равна на
платеното за придобиване на актива плюс разходите по сделката, които са пряко свързани с
придобиването.
Последващото оценяване на финансовите активи на разположение за продажба е също по
справедлива стойност, определена към датата на съставяне на финансовия отчет. Печалбите и
загубите, възникващи в резултат на промяна в справедливата стойност на тези активи се
признават като отделен компонент на друг всеобхватен доход, с изключение на загубите от
обезценка, които се признават в отчета за доходите. При отписване на финансовия актив
натрупаната печалба или загуба, призната преди това във всеобхватния доход, се
рекласифицира в печалби и загуби.
Лихвите, получени по време на притежанието на финансовия актив се признават в отчета за
доходите като приходи от лихви. Дивидентите от капиталови инструменти на разположение за
продажба се признават в отчета за доходите, когато се установи правото на предприятието да
получи плащане.
Към всяка балансова дата се прави преценка за наличие на обективни доказателства за
обезценка на финансов актив или на група от финансови активи. Дружеството е възприело, че
даден финансов актив на разположение за продажба е обезценен, когато спадът в
справедливата му стойност надвишава съществено цената при придобиване на актива и в
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продължителен срок от време. Когато спад в справедливата стойност на финансов актив на
разположение за продажба е признат директно във всеобхватния доход, и има обективни
доказателства, че активът е обезценен, натрупаната загуба, се рекласифицира в текущи печалби
и загуби. Сумата на натрупаната загуба, която се изважда от друг всеобхватен доход и се
признава в печалбата или загубата е разликата между цената на придобиване (нетно от
погашения на главницата и амортизация) и текущата справедлива стойност, минус загубата от
обезценка на финансовия актив, призната преди това в печалбата или загубата.
Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, за инвестиция в капиталов
инструмент, класифициран като на разположение за продажба, не се възстановяват в печалбата
или загубата. Ако в последващ период справедливата стойност на дългов инструмент, нарасне
и нарастването може обективно да се свърже със събитие, настъпило след признаването на
загубата от обезценка в печалбата или загубата, загубата от обезценка се възстановява, а
възстановената сума се признава в печалбата или загубата.
Като други инвестиции в капиталови инструменти Дружеството класифицира инвестиции в
капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар.
Инвестиции във финансови инструменти, чиято справедлива стойност не може да бъде
надеждно определена се оценяват първоначално и последващо по цена на придобиване.
2.6 Парични средства и еквиваленти
Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови сметки, други
високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до три месеца.
2.7 Обезценка на активи
Към датата на баланса Дружеството преценява дали съществуват обективни доказателства дали
финансов актив или група финансови активи трябва да бъдат обезценени. Финансов актив или
група финансови активи се обезценяват и се отчита загуба от обезценка само ако съществува
обективно доказателство за обезценка в резултат на възникване на едно или повече събития след
първоначалното признаване на актива („събитие, водещо до загуба”) и това събитие (или
събития) оказва влияние върху предвидените бъдещи парични постъпления от финансовия актив
или групата финансови активи, които могат надеждно да бъдат оценени.
Обективни доказателства за обезценка на финансов актив или група финансови активи са
налични данни, станали достояние на Дружеството относно:
(i) съществени финансови затруднения на издателя на финансовия актив или дебитора;
(ii) нарушаване на договор като забава или неизвършване на плащания;
(iii) вероятност издателя на финансовия актив или дебитора да бъде обявен в несъстоятелност
или да претърпи друго финансово преструктуриране;
(iv) загуба на активен пазар за финансов актив, поради финансови затруднения; или
(v) налична информация, показваща съществено намаление на предвидените бъдещи парични
потоци от група финансови активи след първоначалното признаване на тези активи,
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въпреки че намалението все още не може да бъде определено за отделен финансов актив в
групата, включително:
•

негативни промени в платежното състояние на издателя на финансовия актив или
дебитора на групата активи; или

•

национални или местни икономически условия, които са свързани с неизпълнение на
задълженията по финансовите активи в групата от страна на издателя на финансовия
актив и/или дебитора.

(а) Финансови активи по амортизирана стойност
Дружеството първоначално преценява към всяка дата на баланса дали съществуват обективни
доказателства за обезценка на отделни съществени финансови активи. Ако Дружеството
прецени, че не съществуват обективни доказателства за обезценка на отделен съществен или
несъществен финансов актив, той се включва в група финансови активи с подобни
характеристики на кредитния риск и се проверяват заедно за наличие на обезценка. Активи,
които се проверяват индивидуално за наличие на обезценка, и за които е призната или
продължава да се признава загуба от обезценка, не се оценяват на групово ниво.
Ако съществува обективно доказателство за загуба от обезценка на заеми или вземания, или
държани до падеж инвестиции, отчитани по амортизируема стойност, сумата на загубата се
определя като разлика между балансовата стойност на актива и настоящата стойност на
изчислените бъдещи парични потоци (с изключение на бъдещите загуби по кредита),
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив. Балансовата
стойност на актива се намалява чрез използване на корективна сметка и загубата се признава в
отчета за доходите. От практични съображения, Дружеството може да определи обезценката на
база справедливата стойност на финансовия инструмент, като се използва сравнима пазарна
цена.
За целта на колективното определяне на обезценката, финансовите активи се групират на база
подобни характеристики на кредитен риск (тоест на база политиката за категоризиране на
Дружеството, която отчита вида на актива, индустрията, географското разположение, минал
статут на просрочие и други фактори). Тези характеристики са необходими за определяне на
бъдещите парични потоци за групи подобни активи, тъй като са показателни за
платежоспособността на издателя по отношение на всички суми, дължими съгласно
договорените условия на оценявания дългов инструмент.
Ако в следващ период, сумата на загубата от обезценка намалее и това намаление може
обективно да се свърже със събитие, възникнало след признаване на обезценката (като
например подобрен кредитен рейтинг), признатата преди загуба от обезценка се сторнира като
се коригира корективната сметка. Възстановената сума се признава в отчета за доходите.
Активи, които се амортизират, се преглеждат за наличие на обезценка, когато са налице събития
или има промяна в обстоятелствата, показващи, че балансовата стойност на активите не може да
бъде възстановена. За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност
надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност,
намалена с разходите за продажба, и стойността в употреба. За да се определи стойността в
употреба, активите се групират в най-малките възможни разграничими единици (единици,
генериращи парични потоци).
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в) Обезценка на активи на разположение за продажба
На датата на баланса Дружеството оценява дали съществуват обективни доказателства, че даден
финансов актив или група от финансови активи са обезценени. Когато се тестват за обезценка
капиталовите ценни книжа, класифицирани като „на разположение за продажба”, наличието на
съществен или продължителен спад в справедливата стойност под цена на придобиване се счита
за индикатор за наличие на обезценка. Ако съществува доказателство за обезценка на
„финансовите активи на разположение за продажба”, то натрупаните загуби (изчислени като
разлика между цената на придобиване и текущата справедливата стойност минус обезценка,
отчетена в предходен период в отчета за доходите), се отписват от капитала и се признават в
отчета за доходите. Загуба от обезценка на капиталови инструменти, призната в отчета за
доходите, не може да се сторнира през отчета за доходите.
2.8 Акционерен капитал
Обикновените акции се класифицират като капитал.
2.9 Търговски задължения
Търговските задължения и други текущи суми се признават по първоначалната им фактурна
стойност (цена на придобиване), която е справедливата стойност на възнаграждението, което
ще бъде платено в бъдеще за получените стоки и услуги.
2.10 Застрахователни договори - класификация
Застрахователни договори са тези ангажименти, които към датата на тяхното действие
прехвърлят съществени застрахователни рискове върху Дружеството. Приема се, че съществен
застрахователен риск съществува тогава, когато има реална възможност Дружеството да
изплати обезщетение в полза на застрахованото лице и/или трети лица по настъпили
застрахователни събития в размер, надхвърлящ 10% от сумата, която би била изплатена, ако
такова събитие не настъпи.
След първоначалното признаване на застрахователните договори, те продължават да се
представят като такива за периода на тяхното действие, независимо че е възможно съществено
намаляване на застрахователния риск за този период, освен ако всички права и задължения по
договора не са отменени или изтекли.

Дружеството сключва само краткосрочни договори, които прехвърлят застрахователния риск. С
договора за застраховка Дружеството се задължава да поеме определен риск срещу плащане на
премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето
ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на
договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на
обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия,
предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности, включително:
•

оценка на застрахователния риск;
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•

определяне на застрахователната премия;

•

установяване на настъпило застрахователно събитие;

•

определяне размера на причинените вреди;

•
управление на собствените средства и на активите, които служат за покритие на
техническите резерви на застрахователя; прехвърляне на всички или на част от
застрахователните рискове, покрити от застраховател, на презастраховател (пасивно
презастраховане);
Сключените от Дружеството застрахователните договори не включват DPF, които
представляват характеристика, даваща право на собственика да получи освен дължимите
обезщетения и, допълнителни ползи или бонуси.
•

Краткосрочни застрахователни договори

Премиите по краткосрочни застрахователни договори се признават като премиен приход
пропорционално за периода, за които се отнасят. Частта от получената премия по валидни
застрахователни договори, които са свързани с неизтекли рискове към датата на баланса се
отчитат като пренос-премиен резерв. Премиите се показват преди приспадане на комисионните
и преди данъци или други налози, налагани върху премиите.
Пренос-премиен резерв (ППР)
Пренесените премии са онези части от записаните премии през годината, които са свързани с
периоди на застрахователен риск след датата на финансовия отчет. Пренос-премийният резерв
се изчислява по видове застраховки по метода на точната дата, като се отчита срока на
застрахователните договори и вида на застрахователните премии (еднократни или разсрочени).
Платените обезщетения и разходи за уреждане на претенции се признават в отчета за доходите
на база на предвиденото задължение за обезщетение, дължимо на притежателя на полицата или
трети лица, понесли щети от притежателя на полицата. Те включват преки и непреки разходи за
уреждане на щетите и произтичат от събития, възникнали до датата на баланса дори, ако те не
са били предявени пред Дружеството. Дружеството не дисконтира задълженията си за
неизплатени щети. Задължения за неизплатени щети се определят като се използват началните
данни за оценка на индивидуални случаи, обявени пред Дружеството и статистически анализи
за понесените, но необявени щети, и като се определят очакваните максимални разходи за посложните искове, които могат да се повлияят от външни фактори (като например съдебни
решения).

•

Отсрочени аквизиционни разходи

Дружеството е възприело подхода да отсрочва за периода на действие на договора преки и
непреки разходи, извършени с цел подновяване на съществуващи и сключването на нови
застрахователни договори, до степента, до която тези разходи са възстановими от бъдещите
премии. Тези разходи представляват предимно разходи за комисиони, реклама и други разходи
свързани с подновяване на съществуващи и сключването на нови застрахователни договори и
се отлагат пропорционално на пренос-премийния резерв. Всички останали аквизиционни
разходи се отчитат като разход при възникването им. ОАР се амортизират за периода, в който
съответните приходи са спечелени.
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Промяната в очаквания полезен живот или очаквания модел на консумация на бъдещите
икономически ползи, включени в актива, се осчетоводяват с промяна в периода или метода на
амортизация и се третират като промяна в счетоводните преценки. Дружеството прави преглед
за обезценка на ОАР към всяка балансова дата или по-често, в случай че възникнат обективни
доказателства за обезценка.
ОАР се отписва, когато съответните договорни права се погасят или изтекат
Отсрочени аквизиционни разходи представляват комисионни и други аквизиционни разходи,
отнасящи се до неизтеклия период на риска по действащи договори към датата на баланса.
Аквизиционните разходи се отсрочват за следващи отчетни периоди пропорционално с преноспремийния резерв.
•

Тест за достатъчност на застрахователните резерви

Към всяка дата на баланса се извършва тест за достатъчност на застрахователните резерви по
застрахователните договори. При извършването на тези тестове, се използват най-добрите
оценки за бъдещите парични потоци по застрахователните договори и за разходите по
изплащане на обезщетения, административни разходи, както и за прихода от инвестиции от
активите по застрахователните задължения. Всяка разлика се признава своевременно като
печалба или загуба първоначално чрез отписване на разсрочени аквизиционни разходи и в
последствие чрез начисляване на провизия за загуби, произтичащи от тестове за достатъчност
на задължението (провизия за съществуващи рискове).
•

Презастрахователни договори

Сключени от Дружеството договори с презастрахователи, съгласно които, срещу отстъпване на
застрахователна премия, Дружеството прехвърля част от поетите от него рискове по един или
повече застрахователни договори. Договори, които не отговарят на тези изискванията се
класифицират като финансови активи.
Ползите за Дружеството, произтичащи от сключените презастрахователните договори, се
признават като презастрахователни активи. Тези активи включват краткосрочни задължения на
презастрахователите, както и вземания, които зависят от очакваните обезщетения и ползи,
произтичащи от съответните презастраховани застрахователни договори. Сумите,
възстановими от или на презастрахователите се оценяват съвместно със сумите, свързани с
презастрахованите застрахователни договори и в зависимост от условията на всеки
презастрахователен договор. Презастрахователните задължения са предимно премии, дължими
по презастрахователни договори и се признават като разход, при възникване на задължението.
Дружеството преглежда презастрахователните активи за обезценка ежегодно. Ако съществува
обективно доказателство за обезценка на презастрахователен актив, Дружеството намалява
балансовата му стойност до възстановимата и признава загуба от обезценка в отчета за
доходите. Дружеството получава обективно доказателство, че даден презастрахователен актив
трябва да бъде обезценен, като използва същия процес възприет за финансовите активи,
отчитани по амортизируема стойност. Загубата от обезценка също се изчислява, като се
използва метода, използван за тези финансови активи.
•

Вземания и задължения, свързани със застрахователни договори
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Вземанията и задълженията се признават при възникването им. Те включват суми, дължими на
или от застрахователни агенти, брокери, застрахователни компании и притежатели на
застрахователни договори.
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 доходите. Дружеството оценява обективното доказателство, че
дадено застрахователно вземане трябва да бъде обезценено, като използва същия процес
възприет за заемите и вземанията. Загубата от обезценка също се изчислява като се използва
метода, използван за тези финансови активи.
2.11 Текущи и отсрочени данъци
Дружеството изчислява данък върху печалбата в съответствие с действащото законодателство
Данъкът върху дохода за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху
печалбата се признава в печалбата или загубата, с изключение на този, отнасящ се за статии,
които са признати в другия всеобхватен доход.
Текущ данък
Текущият данък е очакваното данъчно плащане върху облагаемата печалба за годината,
прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на финансовия отчет и всички
корекции за дължими данъци за предходни години.
Сумата на текущото данъчно задължение или вземане е най-добрата оценка на сумата на
данъка, който се очаква да бъде платен или получен, който отразява несигурностите във връзка
с данъка върху дохода. Текущият данък включва също данъчни ефекти от дивиденти. Текущи
данъчни активи или пасиви се нетират само, в случай че определени критерии са изпълнени.
Номиналната данъчна ставка в България за 2018 г. е 10 % (2017 г.: 10%).
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към
отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните
балансови стойности.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да
бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на
данъчните ставки, действащи или влезли в сила, в значителна степен, към отчетната дата.
Отсрочен данък не се признава за временни разлики от първоначално признаване на активи и
пасиви при сделка незасягаща печалбата или загубата, нито за счетоводни, нито за данъчни
цели.
Сумата на отсрочените данъци се базира на очакването те да се реализират или приспаднат,
използвайки приложимите към датата на отчета за финансовото състояние данъчни ставки.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират само ако има правно основание за
приспадане на текущи данъчни активи и пасиви, и те се отнасят до данъци върху печалбата,
наложени от едни и същи данъчни власти, и то тогава и само тогава, когато Дружеството има
законно право да извършва или получава нетни плащания на текущи данъчни задължения или
вземания по данъците върху печалбата.
Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща
облагаема печалба да бъде налична, при условие че неизползваните данъчни загуби и кредити
могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи се преглеждат към всяка отчетна дата
и се намаляват, доколкото не е вероятно повече бъдеща изгода да бъде реализирана.
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Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени като други компоненти на
всеобхватния доход, също се отчитат директно към съответния компонент на всеобхватния
доход или балансовата капиталова позиция.
2.12 Доходи на наети лица
Краткосрочни доходи на наети лица
Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се отчитат като разход, когато свързаните
с тях услуги се предоставят. Пасив се признава за сумата, която се очаква да бъде изплатена,
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. Към
датата на всеки финансов отчет Дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по
натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от
неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка
за сумите за самите възнаграждения и на вноските по задължителното обществено и здравно
осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Планове с дефинирани вноски
Задълженията за вноски в планове с дефинирани вноски включват вноските в държавни
институции и в задължителни пенсионни фондове, управлявани от частни управляващи
дружества, съгласно правните изисквания или индивидуален избор. Задълженията за
превеждане на вноски по плановете с дефинирани вноски се признават като разходи, когато
свързаните услуги се предоставят.
Задължението на Дружеството, по отношение на дефинирани доходи, е ограничено до
законовото изискване да заплати на служителите сума, равна на две или шест месечни заплати
при пенсиониране, в зависимост от трудовия стаж в Дружеството. Сумата на бъдещите доходи,
които служителите са придобили в текущия и предходни периоди, се прогнозира и тази сума се
дисконтира с подходящ дисконтов процент, базиран на доходността към датата на отчитане на
облигации с приемлив кредитен рейтинг, които имат падеж приблизителен до срока на
задълженията на Дружеството, и които са деноминирани във валутата, в която се очаква да
бъдат изплатени претенциите.
Изчислението на задълженията за дефинирани доходи се извършва всяка година от
квалифициран актюер чрез използването на метода на прогнозните кредитни единици.
Дружеството определя нетния лихвен процент върху нетното задължение по план с
дефинирани доходи, като прилага дисконтовия процент, използван в началото на периода за
дисконтиране на задължението до нетно задължение по планове с дефинирани доходи.
Преоценките, възникващи от планове с дефинирани доходи, представляват актюерски печалби
или загуби, които се признават в другия всеобхватен доход. Нетни разходи за лихви и други
разходи, свързани с планове за дефинирани доходи, се признават в печалбата или загубата.
Доходи при напускане
Съгласно местните разпоредби на трудовото и осигурително законодателство в България,
Дружеството като работодател има задължение да изплати при прекратяване на трудовия
договор преди пенсиониране определени видове претенции.
Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване
на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база публично
анонсиран план, вкл. за преструктуриране, да се прекрати трудовият договор със съответните
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лица без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за
доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и
представят в отчета за финансовото състояние по тяхната сегашна стойност.
Съгласно българския Кодекс на труда, в случай на прекратяване на трудовия договор след като
служителят е достигнал изискваната по закон пенсионна възраст, независимо от причината за
прекратяването, той има право на компенсация както следва: 2 брутни месечни работни заплати
за всички случаи и 6 брутни месечни работни заплати, ако служителят е работил в Дружеството
в продължение на поне 10 години.
В края на всеки отчетен период Дружеството прави приблизителна оценка и признава провизия
за задължението си за изплащане на пенсионни доходи. При изчислението на провизията
Дружеството преценява сегашната стойност на бъдещите задължения за изплащане на
пенсионни доходи като взема предвид вероятността за пенсиониране на служителите докато са
назначени в Дружеството.
2.13 Провизии
Провизии за разходи за преструктуриране и правни искове се признават когато Дружеството
има сегашно правно или конструктивно задължение като резултат от минали събития; повероятно е да възникнат (отколкото да не възникнат) изходящи парични потоци за погасяване
на задължението и когато може надеждно да се определи сумата на самото задължение.
Провизиите за преструктуриране включват глоби при прекратяване на лизингови договори и
изплащане на доходи при прекратяване договорите на служители. Провизии за бъдещи загуби
от дейността не се признават.
Когато има няколко подобни задължения, вероятността да възникнат изходящи парични потоци
за тяхното погасяване се оценява като се взема предвид целия клас от задължения. Провизия се
признава дори и в случите, в които вероятността да възникне изходящ паричен поток за дадено
задължение в класа е малка.
Провизиите се отчитат по сегашната стойност на очакваните разходи за уреждане на
задължението, като се използва ставка преди данъчно облагане, която отразява оценката на
текущото състояние на пазара на стойността на парите във времето и специфичните за
задължението рискове. Увеличението на провизията в резултат на времето се признава като
разход за лихва.
2.14 Признаване на приходите
Приходите включват и се признават както следва:
•

Приходи от лихви

Приходите от лихви се признават, като се използва методът на ефективната лихва. При
обезценка на вземане, Дружеството намалява балансовата му стойност до възстановимата му
стойност, която представлява очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани на база на
първоначалната ефективна лихва на финансовия инструмент и продължава да отчита
амортизацията на отстъпката като приход от лихва.
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•

Премии

Брутните записани премии включват признатите като приход премии по застрахователни
договори от пряко застраховане и активно презастраховане на база сумата, дължима от
застрахованото/(застраховащото) лице за целия период на покритие, която застрахователят има
право да получи по силата на сключени през отчетния период застрахователни договори,
включително и в случаите, когато периодът на покритие обхваща изцяло или отчасти следващ
отчетен период.
Приходите по застрахователни договори с разсрочени плащания се начисляват до пълния
размер на премията, като дължимата част от премията се представя в отчета за финансовото
състояние като вземане по застраховки. Премиите се оповестяват брутно от платените
комисиони на посредниции и нетно от данъци и удръжки за фондове. Начислени премии по
прекратени договори се отписват. Отписани премии през текущия финансов период, отнасящи
се за полици, сключени през текущата година се отнасят в намаление на брутния премиен
приход за периода. Отписани през текущия период премии, отразяващи корекция на премиен
приход, признат в предходни периоди се отразяват като разход по сторнирани премии в
текущия период, в други разходи в отчета за печалбите или загубите.
Правото на Дружеството да възстанови от застрахованото лице или от трето лице, отговорно за
нанесена вреда, извършено от Дружеството плащане по застрахователен договор се признава
като вземане по регрес на датата, на която се установи правото на вземане.
Застрахователните премии се отчитат като приход на база дължимата сума от застрахованото
лице за целия период на покритие, независимо от факта, че рискът може да се отнася за
следващи отчетни периоди. База за определяне на пренос-премийния резерв е платимата по
застрахователния договор премия, призната като приход през отчетния период, като за
следващия отчетен период се пренася част от нея, съответстваща на неизтеклия срок от
застраховката.
3. Счетоводни преценки
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква Ръководството да прави
приблизителни преценки и предположения, които се отразяват на балансовата стойност на
активите и пасивите към датата на отчета за финансовото състояние, както и на отчетените
приходи и разходи за периода. Действителните резултати могат да се различават от текущите
приблизителни оценки. Тези приблизителни преценки се преразглеждат периодично, и когато
се установи, че е необходима промяна, тя се отчита в текущите резултати за периода, в който
тази промяна става известна. Преценките на Ръководството при прилагането на МСФО, които
имат съществен ефект върху финансовите отчети и счетоводните преценки със съществен риск
от съществена корекция в следващата година са представени по-долу.
Основни източници на оценъчна несигурност
Оценка на несигурността във връзка с техническите резерви
Най-важните преценки във финансовите отчети на Дружеството се отнасят до техническите
резерви. Дружеството има разумно предпазлив подход към провизирането и спазва законовите
наредби. Отговорният актюер е лицензиран от Комисията за Финансов Надзор.
Ръководството смята, че текущото ниво на техническите резерви е достатъчно.
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Управлението на застрахователния риск е описано в Бележка 4, а информация за резервите е
представена в Бележка 14.
Определяне на справедливи стойности
Дружеството определя справедлива стойност, използвайки следната йерархия, която отразява
значимостта на факторите, използвани за определяне на справедлива стойност:
Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви;
Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени включени в Ниво 1, които могат да се
намерят за актива или пасива, или директно (т.е., като цени) или индиректно (т.е., получени от
цени);
Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на налична пазарна
информация (неналични входящи данни).
Таблиците по-долу показват балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и
финансовите пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите стойности.
31 декември 2018 г.

Балансова
стойност
На разположение за
продажба

Справедлива стойност

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Общо

Държавни ценни книжа, деноминирани в лева

1,006

1,006

-

-

1,006

Държавни ценни книжа, деноминирани в евро

7,042

7,042

-

-

7,042

Борсово търгувани фондове, деноминирани в
евро

1,443

1,443

-

-

1,443

Общо инвестиционни ценни книжа на
разположение за продажба

9,491

9,491

-

-

9,491

31 декември 2017 г.

Балансова
стойност
На разположение за
продажба

Справедлива стойност

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Общо

Държавни ценни книжа, деноминирани в лева

2,006

2,006

-

-

2,006

Държавни ценни книжа, деноминирани в евро

5,622

5,622

-

-

5,622

Борсово търгувани фондове, деноминирани в
евро

1,374

1,374

-

-

1,374

Общо инвестиционни ценни книжа на
разположение за продажба

9,002

9,002

-

-

9,002

Към 31 декември 2018 г и същия период на 2017 г. справедливите стойности на всички
финансови активи са определени на база котирани цени на сходни активи, търгувани на
активни пазари.
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През 2018, така както и през 2017 г. няма трансфери на активи между нивата в йерархията на
справедливите стойности.
4. Управление на застрахователния и финансовия риск
При осъществяването на своята дейност, Дружеството е изложено на различни финансови и
нефинансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск и лихвен риск), кредитен риск,
ликвиден риск и застрахователен риск.
4.1 Застрахователен риск
Рискът, свързан с всеки застрахователен договор, е възможността за възникване на
застрахователно събитие и несигурността на сумата на обезщетението. Поради самия характер
на застрахователните договори рискът е случаен и, следователно, непредвидим.
Дружеството контролира застрахователния риск чрез:
•

използване на презастраховане, за да се ограничи рискът за Дружеството при настъпване
на щети.

•

диверсифициране на застрахователния портфейл в различни видове застрахователни
продукти.

През изтеклата година нетните изплатени щети са намалели благодарение на продължаване
прилагането на консервативна презастрахователна политика от страна на Дружеството.
Водената рестриктивна подписваческа политика на Дружеството налага използване на “ексес
ъф лос” и на „сърплъсно” презастраховане за всички рискове „Пожар и природния бедствия”,
когато застрахователната сума надвишава 100 хил. лева по първия вид презастраховане и за над
1 милион лева за втория вид, както и допълнително презастраховане на същите рискове по
отношение на акумулацията на катастрофичен риск от земетресение.
Размерът на платените застрахователни обезщетения и размерът на разходите за уреждане на
претенции към размера на записаните премии е 8.48% (2017:6.59 %).
За годината, завършваща на 31 декември 2018 г.
Видове застраховки

Записани бруто
премии
(хил. лева)

Застраховка "Пожар и
природни бедствия"
Застраховка "Разни финансови
загуби"
ОБЩО:

Изплатени
претенции, бруто

% щети към
премии

1,327

129

9.72%

277

7

2.53%

1,604

136

8.48%

За годината, завършваща на 31 декември 2017 г.
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Видове застраховки

Записани бруто
премии
(хил. лева)

Изплатени
претенции, бруто

% щети към
премии

Застраховка "Пожар и
природни бедствия"

2,615

258

9.87%

Застраховка "Разни финансови
загуби"

1,589

19

1.20%

ОБЩО:

4,204

277

6.59%

Симулация към 31.12.2018 г.
Щетимост

Печалба след
данъчно
облагане

Собствен
капитал

Текуща капиталова позиция

3,313

10,098

Увеличение на щетимостта до 50% от платените щети през
2018 г.

3,245

10,030

Увеличение на аквизиционните и другите оперативни
разходи (+1.5%)

3,225

10,010

Симулация към 31.12.2017 г.
Щетимост

Печалба след
данъчно
облагане

Собствен
капитал

Текуща капиталова позиция

5,773

12,111

Увеличение на щетимостта до 50% от платените щети през
2017 г.

5,635

11,973

Увеличение на аквизиционните и другите оперативни
разходи (+1.5%)

5,598

11,936

В горната таблица са показани текущите отчетните стойности за печалба и собствен капитал на
Дружеството към 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г.
Направена е симулация на резултатите като последователно са променени основните фактори:
1.
Когато се симулира настъпване на катастрофичен риск (единични по-големи щети или
много на брой малки щети), което би довело до увеличение на разходите за щети по събития от
текуща година в имуществено застраховане (за целите на примера сме приели нарастването да
бъде с 50%) се наблюдава намаление на резултата за отчетния период, съответно и на
собствения капитал.
2.
При симулирано увеличение на аквизиционните и другите оперативни разходи с 1.5%
се получава намаляване на печалбата преди данъци и на собствения капитал.
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В резултат от анализа може да се направи извода, че Дружеството е с добро ниво на
капитализация.
Действителните лимити на експозиция по видове дейности са както следва:
Лимити на експозиция
Вид дейност

хил. лв.
След
презастраховане

Бруто
Застраховка „Пожар и природни бедствия”

1,332

97

- дебитни карти

1

1

- кредитни карти

1

1

1,332

97

Застраховка „Разни финансови загуби”

- златни карти
Концентрация на застрахователен риск

Ключов аспект, пред който Дружеството е изправено, е степента на концентрация на
застрахователен риск, която определя степента, в която дадено събитие или серия от събития
биха могли да окажат съществено влияние върху задълженията на Дружеството. Тези
концентрации могат да произтекат от един застрахователен договор или от няколко свързани
договора, от които могат да възникнат съществени задължения. Ключов аспект в
концентрацията на застрахователен риск е, че той може да произтече от натрупването на
рискове в рамките на различни застрахователни категории. Концентрациите на риск могат да
възникнат, с по-ниска честота, от сериозни събития, като например природни бедствия, в
ситуации, при които Дружеството е изложено на неочаквани промени в тенденциите.
Подписаните от Дружеството рискове са позиционирани само в България. В рамките на
неживотозастраховането, управлението счита, че Дружеството няма съществена концентрация
на риск по отношение на който и да е от притежателите на застрахователни полици.
4.2 Пазарен риск
(а) Валутен риск
Като валутен риск се определя този риск, при който стойността на финансовите инструменти
варира поради промени във валутните курсове. Към края на годината, Дружеството има разчети
в български лева и евро, които са оповестени в съответните приложения към този финансов
отчет. Дружеството е изложено на валутен риск в случай на промяна на обменния курс.
Дружеството управлява този валутен риск посредством инвестиции и поддържане парични
салда в различни валути, в степента, позволена от българските застрахователни наредби.
Когато покритието по застрахователен договор е определено в дадена чуждестранна валута,
задълженията на Дружеството се отчитат като дължими в същата валута. Активите, покриващи
застрахователните резерви, са в същата валута, в която са задълженията, възникващи от
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договорите, по които застрахователните резерви са образувани.
Таблицата по-долу обобщава експозицията на Дружеството на валутно курсов риск към 31
декември 2018 г. Активите и пасивите по справедлива стойност на Дружеството са включени в
таблицата, категоризирани по валути по тяхната балансова стойност.
В резултат от въвеждането на Валутен борд в България, българският лев е фиксиран към
еврото. Тъй като Дружеството представя финансовите си отчети 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 значителен валутен риск, тъй като почти всички сделки са
деноминирани в български лева и/ или евро.
Експозициите на валутен риск при осъществяване на сделки водят до печалби или загуби от
валутни разлики, признавани в отчета за доходите. Тези експозиции се състоят от паричните
активи на Дружеството, които не са деноминирани в отчетната валута. Те са както следва:
Към 31 декември 2018 г.

Лева

Евро

Общо

1,006

8,485

9,491

824

-

824

-

45

45

435

611

1,046

2,265

9,141

11,407

1,016

-

1,016

Други застрахователни задължения

240

9

249

Търговски и други задължения

199

-

199

1,455

9

1,464

АКТИВИ
Финансови активи, на разположение за
продажба
Заеми и вземания, включително вземания по
застрахователни договори
Презастрахователни договори
Парични средства и парични еквиваленти
(вкл. депозити с падеж над 3 месеца)
Общо активи
ПАСИВИ
Застрахователни договори

Общо пасиви
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Към 31 декември 2017 г.

Лева

Евро

Общо

Финансови активи, на разположение за
продажба

2,006

6,996

9,002

Заеми и вземания, включително вземания по
застрахователни договори

1,737

-

1,737

-

90

90

742

5,849

6,591

4,485

12,935

17,420

2,317

-

2,317

417

31

448

Търговски и други задължения

2,929

-

2,929

Общо пасиви

5,663

31

5,694

АКТИВИ

Презастрахователни договори
Парични средства и парични еквиваленти
(вкл. депозити с падеж над 3 месеца)
Общо активи
ПАСИВИ
Застрахователни договори
Други застрахователни задължения

(б) Анализ на чувствителността
Таблицата по-долу представя десет сценария за изследване на влиянието на избрани показатели
върху капитала на дружеството. Изходната база при извършеният анализ е капиталовата позиция
на Дружеството към датата на отчета за финансовото състояние.
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Собствен
Капитал

Изменение
(лева)

Изменение
(%)

Собствен капитал към 31.12.2017

10,086

0

0.0%

Увеличение на лихвените проценти с 50
б.п.

9,920

(166)

(1.6%)

Намаление на лихвените проценти с 50
б.п.

10,193

107

1.1%

Увеличение на пазарната стойност на
капиталови инструменти и
инвестиционни фондове с 15%

11,385

1,299

12.9%

Намаление на пазарната стойност на
капиталови инструменти и
инвестиционни фондове с 15%

8,787

(1,299)

(12.9%)

Увеличение на несъбираемите вземания
от застрахователни операции с 5%

10,055

(31)

(0.3%)

Намаление на несъбираемите вземания
от застрахователни операции с 5%

10,117

31

Увеличение на резерва за предстоящи
плащания с 5%

10,073

(13)

Намаление на резерва за предстоящи
плащания с 5%

10,099

13

0.3%

(0.1%)
0.1%

От разгледаните като реалистични сценарии, с най-голямо влияние върху капитала на
Дружеството е този с промяна в стойността на инвестициите във дялове от фондове.
Чувствителността на движение в пазарните лихвени нива е сравнително по-слаба, тъй като
дружеството е инвестирало в лихвоносни ценни книги със сравнително къса дюрация. Други
пазарни рискове като движение в курсовете на чуждестранни валути и пазарните цени на
недвижимите имоти са неотносими към баланса на дружеството, поради липсата на такива
експозиции. Останалите разгледани сценарии имат минимално влияние върху капитала.
4.3

Кредитен риск

В резултат на текущо прилаганата кредитна политика кредитният риск е минимизиран. Тази
политика се състои в оценка на големите клиенти, брокери и презастрахователи. Дружеството не
изисква гаранции по отношение на финансовите си активи.
Инвестициите на Дружеството са във високоликвидни финансови инструменти, емитирани от
държавата.
Имайки предвид високия им рейтинг, ръководството не очаква неизпълнение на ангажиментите
от съответните контрагенти.
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Към датата на баланса не е отбелязана значителна концентрация на кредитен риск.
Дружеството е инвестирало в Държавни ценни книжа, издадени от правителството на Република
България с фиксиран лихвен процент. Няма инвестиции, които да се търгуват на борса.
Депозитите на Дружеството са предоставени в банки както следва:
Разпределение на парични средства и Рейтинг
депозити в банки

2018 г.

2017 г.

Обединена Българска Банка АД

BB+ (S&P)

951

466

УниКредит Булбанк

BB+ (S&P)

53

6,092

Банка Пиреос

B (BCRA)

42

33

1,046

6,591

2018 г.

2017 г.

А

2,411

1,501

BBB

5,637

6,127

2018 г.

2017 г.

508

17

-

943

Обезценени

272

308

Общо

780

1,268

Общо
Държавни ценни книжа и борсово търгувани фондове

Вземания по застрахователни и презастрахователни договори
Нито просрочени, нито обезценени
Просрочени, но необезценени

Значителна част от просрочените, но необезценени вземания, са до 90 дни. Дружеството
обезценява вземанията на индивидуална база. Към 31.12.2018 няма никакви приети обезпечения.
В таблицата по-долу е представен анализ на финансовите активи, на разположение за продажба
по остатъчен срок към датата на баланса спрямо договорната дата на падеж.

- 53 -

„ЗД НОВА ИНС“ ЕАД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
(Всички суми са в хил. лева)

Матуритетна структура на финансовите активи на разположение за продажба (ДЦК)
31.12.2018 г.
До 1
година
ДЦК и борсово търгувани фондове
налични за продажба

Общо

От 3
От 2 до 3
години до
години
5 години

Над 5
години

1,443

464

-

1,443

464

-

Общо

7,584

9,491

7,584

9,491

31.12.2017 г.
До 1
година

От 3
От 2 до 3
години до
години
5 години

Над 5
години

Общо

ДЦК и борсово търгувани фондове
налични за продажба

1,463

136

1,508

5,895

9,002

Общо

1,463

136

1,508

5,895

9,002

4.4 Ликвиден риск
Дружеството извършва ежедневни плащания, свързани главно с обезщетения по краткосрочни
застрахователни договори. Като ликвиден риск се определя този риск, при който Дружеството
би могло да срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на
ангажименти, свързани с финансови инструменти. Ръководството на Дружеството определя
минимален ликвиден риск, вземайки под внимание паричните наличности и депозитите в края на
годината, както и инвестиционния портфейл, който е в състояние да бъде реализиран при
необходимост в кратък срок и при цена близка до справедливата му стойност.
Всички застрахователни договори са краткосрочни с първоначален падеж в рамките на една
година. Поради тази причина всички активи и пасиви, свързани със застрахователните договори
са също краткосрочни с падеж до една година от датата на баланса. Другите вземания и
задължения са също краткосрочни.
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До 1 година

Общо

Търговски и други задължения

199

199

Други застрахователни задължения

249

249

1,016

1,016

2,929

2,929

448

448

2,317

2,317

31 декември 2018 г.

Застрахователни договори
31 декември 2017 г.
Търговски и други задължения
Други застрахователни задължения
Застрахователни договори

5. Управление на капиталовия риск
Целите на Дружеството при управление на капитала са:
•

да спази капиталовите изисквания към застраховането на българския регулаторен орган.

•
да гарантира възможността Дружеството да продължи като работеща структура, за да
създаде възвръщаемост от собствения капитал, и
•
да осигури подходяща възвръщаемост за акционерите като определи цена на продуктите
и услугите, която е пропорционална на риска.
Дружеството определя своя капитал като собствен капитал, както е посочен в баланса, намален с
нематериалните активи (граница на платежоспособността) и печалбата/загубата за текущата
година. Дружеството контролира спазването на границите на платежоспособността,
регламентирани в наредбите, налагани от Комисията за финансов надзор.
6. Имоти, машини и оборудване
2017 г.

Компютри и
оборудване

Балансова стойност в началото на периода

20

Новопридобити
Начислена амортизация

1
(14)

Балансова стойност в края на периода

7

Към 31 декември 2017 г.
Отчетна стойност

30

Натрупана амортизация

23

Балансова стойност

7
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Компютри и
оборудване

2018 г.
Балансова стойност в началото на периода

7

Новопридобити

7

Начислена амортизация

(7)

Отписани, нето от амортизация

-

Балансова стойност в края на периода

7

Към 31 декември 2018 г.
Отчетна стойност

37

Натрупана амортизация

(30)

Балансова стойност

7

7. Нематериални активи
Програмни
продукти

Лицензи

Общо

Движение през 2017г.
Балансова стойност в началото на периода

140

16

156

Новопридобити

-

11

11

Начислена амортизация

-

(13)

(13)

140

14

154

140

143

283

-

(129)

(129)

140

14

154

140

14

154

Новопридобити

-

5

5

Начислена амортизация

-

(10)

(10)

Балансова стойност в края на периода
Към 31 декември 2017 г.
Отчетна стойност
Начислена амортизация
Балансова стойност
Движение през 2018 г.
Балансова стойност в началото на периода

Балансова стойност в края на периода

140

9

149

Към 31 декември 2018 г.
Отчетна стойност
Начислена амортизация
Балансова стойност

140

148

288

-

(140)

(140)

140

7

147
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8. Финансови активи на разположение за продажба
2018 г.

2017 г.

Държавни ценни книжа, деноминирани в лева

1,006

2,006

Държавни ценни книжа, деноминирани в евро

6,176

5,395

866

227

Борсово търгувани фондове, деноминирани в евро

1,443

1,374

Общо инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба

9,491

9,002

ДЦК на държави извън ЕС, деноминирани в евро

Финансови активи, на
разположение за
продажба
Салдо към 1 януари 2017 г.

8,280

Новопридобити

3,864

Увеличения /намаления на стойността при преоценки, отчетени в
капитала

166

Промяна в начислени лихви

5

Отписани (при продажба и падеж)

(3,263)

Нетни печалби/(загуби), реализирани през отчета за доходите

(50)

Салдо към 31 декември 2017 г.

9,002

Новопридобити

5,079

Увеличения /Намаления на стойността при преоценки, отчетени в
капитала

(130)

Промяна в начислени лихви

37

Отписани (при продажба и падеж)

(4,368)

Нетни печалби/(загуби), реализирани през отчета за доходите

(129)

Салдо към 31 декември 2018 г.

9,491

9. Вземания и други текущи активи
2018 г.

2017 г.

Вземания от притежатели на полици

779

1,268

Обезценка на вземания

(89)

(52)

690

1,216

132

519

2

2

134

521

824

1,737

Вземания по застрахователни и презастрахователни договори

Отсрочени аквизиционни разходи
Предплатени разходи
Общо вземания, включително вземания по застраховки
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Справедливата стойност на вземанията е максимално близка на тяхната балансова стойност.
Всички вземания са краткосрочни и се очаква да бъдат събрани в рамките на 1 година.
Промените в провизиите за обезценка на вземания от притежателни полици на Дружеството са
както следва:
2018 г.

2017 г.

Към 1 януари

52

139

Обезценка за годината

60

52

(23)

(139)

89

52

Отписани обезценени вземания
Към 31 декември

Дружеството смята, че няма концентрация на кредитен риск, свързан с вземанията, поради
факта, че вземанията са от голям брой клиенти.
10. Отсрочени данъци
Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират, когато съществува законово право за
тяхното компенсиране и когато се отнасят към един и същ данъчен орган. Отсрочените данъчни
активи и пасиви са изчислени на база временните разлики между данъчната основа и отчетната
стойност на активите и пасивите, като е приложена ефективната данъчна ставка в размер на 10%
(2017: 10%).
Брутното движение на отсрочения данък е както следва:
Към 31 декември

2018 г.

2017 г.

285

7

(271)

278

14

285

2018 г.

2017 г.

Парични средства в банка

1,046

6,591

Общо парични средства и парични еквиваленти

1,046

6,591

В началото на периода
Начисления
В края на годината

11.

Парични средства, еквиваленти и депозити със срок до 12 месеца

Към 31.12.2018 г. паричните средства и паричните еквиваленти не включват начислени лихви.
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12. Акционерен капитал
Регистрираният, издаден и напълно изплатен акционерен капитал на Дружеството се състои от:
31.12.2018 г.
Брой
акции
(хил.)
Акции

Номинал
на 1 акция
(лв.)

5,000

1

31.12.2017 г.
Общо
(хил.
лв.)

Брой
акции

Номинал
на 1 акция

(хил.)

(лв.)

5,000

5,000

1

Общо
(хил.
лв.)
5,000

Капиталът на Дружеството е разделен на 5,000,000 обикновени, поименни, безналични, с право
на глас акции с номинална стойност 1 лв. всяка една. Капиталът е изцяло внесен.
Всяка акция дава на притежателя си следните права:
−

Право на глас в Общото събрание на акционерите;

−

право на дивидент пропорционално на номиналната стойност на акцията;

−

право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията;

−

право на информация относно дейността на дружеството;

−

други права съгласно устава на Дружеството.

13 Други резерви
Резерви

2018 г.

2017 г.

1,666

1,089

119

249

1,785

1,338

2018 г.

2017 г.

43

96

Резерв за възникнали, но необявени щети

239

446

Пренос-премиен резерв

734

1,775

1,016

2,317

Пренос-премиен резерв

(46)

(90)

Общо дял на презастрахователите в застрахователните резерви

(46)

(90)

43

96

Резерв за възникнали, но необявени щети

239

446

Пренос-премиен резерв

689

1,685

Общо застрахователни резерви, нето

970

2,227

Неразпределяеми законови резерви
Преоценъчен резерв на инвестиции на разположение за продажба
Общо резерви

14

Застрахователни резерви

Брутни застрахователни резерви
Резерв за предявени, но неизплатени щети и разходи за уреждане на
претенции

Общо застрахователни резерви, бруто
Дял на презастрахователи в застрахователните резерви

Нетни застрахователни резерви
Резерв за предявени, но неизплатени щети, и разходи за уреждане на
претенции
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Изменение на застрахователните резерви
(a) Разходи за застрахователни обезщетения и разходи за уреждане на претенции.
Дружеството няма история на нерешени претенции за обезщетения в рамките на повече от една
година.
2018 г.
Предявени, но неизплатени щети и разходи, за уреждане на претенции

2017 г.

96

77

Възникнали, но необявени щети

446

528

Общо в началото на периода

542

605

(260)

(63)

282

542

43

96

Възникнали, но необявени щети

239

446

Общо в края на годината

282

542

(Намаление) /увеличение
Общо в края на годината
Предявени, но неизплатени щети и разходи за уреждане на претенции

(б) Пренос-премиен резерв
Изменението на пренос-премийния резерв за годината е както следва:
2018 г.

2017 г.

Дял на
Брутна
презастра
сума
хователи
В началото на годината
Увеличение за периода
Освободени през периода
В края на годината

Нетна
сума

Брутна
сума

Дял на
презастрах
ователи

Нетна
сума

1,775

(90)

1,685

2,176

(273)

1,903

-

(25)

(25)

1,775

(90)

1,685

(1,041)

70

(971)

(2,176)

273

(1,903)

734

(45)

689

1,775

(90)

1,685

Пренос-премийните резервите представляват
застрахователни договори в края на годината.

неизтеклите

рискове

по

краткосрочните
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15. Други застрахователни задължения
2018 г.

2017 г.

Задължения към презастрахователи – свързани лица

9

31

Задължения към клиенти (искове)

-

2

240

415

249

448

2018 г.

2017 г.

34

18

Задължения към свързани лица

3

2

Задължения за социални осигуровки и други данъци

3

3

25

44

133

112

-

2,750

198

2,929

Задължения към застрахователни агенти, брокери и посредници

16. Търговски и други задължения
Търговски задължения

Данък по ЗДЗП (вкл. начислен, но недължим към датата на отчета)
Провизии (задължения към персонала)
Други задължения*

*За предпазване от финансовите ефекти свързани с рисковете обусловени от произтичащата от
това нужда от промяна и в бизнес модела на Дружеството, към 31.12.2017 бе създадена провизия
в размер на 2,750 хил.лв. През 2018 година, след направен анализ на изпълнението и
преразглеждане на плана за преструктуриране, е взето решение за реинтегриране на провизията.
17. Спечелени приходи, нето от презастраховане
2018 г.

2017 г.

Брутна сума на записаните премии

1,604

4,204

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв

1,041

401

2,645

4,605

Отстъпени премии на презастрахователи

(87)

(207)

Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв

(45)

(183)

(132)

(390)

2,513

4,215

Брутна сума на спечелените премии

Дял на презастрахователя в спечелените премии

Приходи от застрахователни премии, нето
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18.

Нетни приходи от инвестиции
2018 г.

2017 г.

Приходи от лихви и дивиденти по инвестиции на разположение за
продажба

123

161

Реализирани печалби/загуби от инвестиции, държани за продажба

(3)

(11)

120

150

(17)

(14)

103

136

2018 г.

2017 г.

(136)

(276)

Промени в резерва за предявени, но неизплатени щети

54

(19)

Промени в резерва за начислени, но непредявени щети

207

82

Общо начислени щети, нето от презастраховане

125

(213)

2018 г.

2017 г.

2

39

2

39

Разходи за управление на инвестиции

19. Възникнали претенции, нето от презастраховане
Разходи за начислени щети и разходи за уреждане на претенции

20. Нетни приходи от комисионни
Изменение в отсрочените приходи от комисионни от
презастрахователи

20.а Други нетни приходи
През отчетния период Дружеството реализира приход от освобождаване на провизия за
предпазване от финансовите ефекти свързани с рисковете обусловени от произтичащата от това
нужда от промяна и в бизнес модела на Дружеството, в размер на 2,750 хил.лв.
През предходния период са начислени приход от обезщетения и неустойки във връзка с
прекратяването на договора за съвместна дейност с Обединена Българска Банка.
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21. Други оперативни разходи
а) Други оперативни разходи
2018 г.

2017 г.

(466)

(376)

(23)

(22)

(152)

(62)

(42)

(310)

(8)

-

Социално осигуряване и други разходи за персонала

(42)

(37)

Възнаграждения за одит

(43)

(43)

Амортизация на материални и нематериални активи

(19)

(27)

Офис консумативи

(6)

(12)

Наем на офис

(2)

-

Банкови операции

(6)

-

(77)

(59)

(886)

(948)

2018 г.

2017 г.

(37)

(52)

(113)

(106)

(150)

(158)

Разходи за възнаграждения
Възнаграждения за консултантски услуги
Застрахователни данъци и такси
Възнаграждения за правни услуги
Реклама

Други разходи

б) Разходи по обезценени и отписани застрахователни вземания
Обезценка на застрахователни вземания
Отписани вземания по договори от предходни периоди

в) За предпазване от финансовите ефекти свързани с рисковете обусловени от произтичащата от
това нужда от промяна и в бизнес модела на Дружеството, към края на 2017 г. са начислени
разходи за провизия в размер на 2,750 хил.лв.
22. Аквизиционни разходи
2018 г.

2017 г.

Записани комисионни към брокери и агенти

(400)

(1,508)

Промяна в отсрочени аквизиционни разходи

(388)

(133)

(788)

(1,641)
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23. Разходи за текущи и отсрочени данъци
2018 г.

2017 г.

83

936

Изменение в отсрочения данък

271

(278)

Общо данъчен разход

354

658

2018 г.

2017 г.

3,667

6,431

Данък при данъчна ставка 10%

367

642

Данъчен ефект върху разходи, непризнати за данъчни цели

(13)

16

Общо данъчен разход

354

658

2018 г.

2017 г.

1,975

4,330

(98)

(442)

(133)

(269)

Плащания на застрахователни посредници

(558)

(1,389)

Изплатени парични средства на служители и други доставчици за
услуги и стоки

(921)

(926)

16

7,751

281

9,055

Текущ данък

Печалба преди данъчно облагане

24.

Парични потоци от оперативна дейност

Парични потоци от оперативна дейност
Получени застрахователни премии
Изплатени презастрахователни премии
Платени застрахователни обезщетения
претенции

и разходи за уреждане на

Други парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от оперативна дейност

25.

Сделки със свързани лица

Към 31.12.2018 г. Дружеството е еднолична собственост на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП” АД, част от „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП AГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ
ГРУПЕ”, Австрия.
Тези сделки са извършени при пазарни условия. Салдата към края на годината, и приходите и
разходите по сделки със свързани лица към края на годината са както следва:
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Задължения към свързани лица

2018 г.

2017 г.

1

11

22

20

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД – др. задължения

1

1

ТИ БИ АЙ Инфо ООД

1

1

VIG RE zajištovna, a. s.
ЕИРБ Лондон

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

1
26

Презастрахователни премии, отстъпени на свързани лица

34

2018 г.

2017 г.

VIG RE zajištovna, a. s.

59

189

ЕИРБ Лондон

28

46

През 2017 и 2018 година на са получавани комисионни от презастрахователи - свързани лица.
Други разходи от свързани лица – оперативни и такси управление

2018 г.

2017 г.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

2

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

5

4

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

(17)

14

ТИ БИ АЙ ИНФО ООД

(23)

13

(33)

31

2018 г.

2017 г.

5,196

1,341

Разпределени дивиденти
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
26.

Условни задължения

В нормалния процес на работа срещу Дружеството могат да бъдат предявени искове за щети. На
базата на собствени приблизителни оценки и вътрешни и външни професионални консултации,
ръководството на Дружеството преценява, че няма да бъдат понесени съществени загуби.
27.

Събития след датата на баланса

Няма значими събития след датата на баланса по смисъла на МСС 10, които да изискват
корекции или оповестяване във финансовите отчети към 31 декември 2018 г.
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