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ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Резюме 

През 2016 г. „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД продължи да развива своята бизнес стратегия на 
застрахователния пазар в България. Дружеството премина успешно през проверката на 
балансите и стрес теста, като в края на отчетния период покри изискванията за целите на 
платежоспособността и управление на капитала. 

„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е дружество с двустепенна система за управление. Към 31.12.2016 г. 
покритието за капиталова адекватност е покритието за капиталова адекватност е 
205,48%, а на минималното изискване за капиталова адекватност е 100,38%. 

Най-голяма тежест в рисковия профил на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД има рискът от неизпълнение 
на контрагента, а най-нисък е подписваческият риск 6,38%. 
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Отчет на Надзорния съвет 

 

Госпожи и господа, 

Надзорният съвет (НС) изпълни своите задачи и отговорности в съответствие със 
законовите изисквания, Устава на Дружеството и вътрешни правила през финансовата 
2016 г. Ние разгледахме подробно икономическата ситуация, рисковото позициониране и 
стратегическото развитие на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 

В отчетния период ние проведохме редовни заседания на НС – регулярно през цялата 
година в месеците януари, март, май, октомври и ноември. Получихме писмени и устни 
отчети от Управителния съвет (УС) относно бизнес операциите и позицията на 
Дружеството по различни съдебни претенции, становище относно избора на одиторско 
предприятие за провеждане на прегледа на активите и балансите на застрахователите 
през втората половина на отчетния период, в това число и ситуацията относно 
внедряването на отговорните функции, новата нормативна уредба и други въпроси от 
корпоративната стратегия в новата регулаторна среда (Платежоспособност II). 

Председателите на НС и УС редовно обменяха информация по всички съществени 
моменти от дейността на Дружеството през годината. С оглед законовите задължения и 
правомощията ни съгласно Устава на Дружеството, като цяло ние сме доволни от 
законосъобразността, целесъобразността, правилността и ефективността на 
предприетите действия от УС. 

Въпросите от първостепенно значение при отчитането, които бяха дискутирани по време 
на заседанията, бяха: внедряване на новата нормативна уредба, предизвикателствата 
пред свободата на предлагане на услуги. 

Обсъдихме въпроси относно подобряване на капиталовата адекватност и възможността 
Дружеството да се възползва от влизането в сила на Директива 2009/138/ЕО 
(Платежоспособност ІІ) и на новия КЗ. 

 

Виолета Даракова 

 

Председател на НС 

На „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД: 
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Изявление на Управителния съвет 

 

Уважаеми акционери, дами и господа, 

Изтеклата 2016 г. беше успешна за „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. Дружеството успя да преструктурира 
своята дейност, продължи да обслужва международната програма на HDI Global S.E., 
както и да завежда, обработва и изплаща обезщетения по щети на територия на 
Република България и в чужбина. 

Административните разходи на Дружеството намаляват с 62,2%. за 2016 г. спрямо същите 
разходи за 2015 г. 

Натрупаният опит и неуморна работа на служителите от всички звена изиграха 
съществена роля за изпълнение на поставените задачи и от името на Управителния съвет 
(УС) изказвам искрени благодарности към всички тях за голямата им отдаденост към 
Дружеството и неговия акционер. 

От името на всички наши служители изказвам благодарност и на нашите клиенти, за 
тяхното постоянство и доверие към „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 

Наша цел за 2017 г. е да развиваме презастрахователна дейност, да продължим да 
обслужваме международната програма на HDI Global S.E., както и своевременно да 
завеждаме, обработваме и изплащаме обезщетения по щети на територия на Република 
България и в чужбина. 

През следващата година Дружеството планира да въведе и внедри най-добрите практики 
и препоръки на одиторите от проведения преглед на балансите през 2016 г. В плана за 
развитие на Дружеството УС е заложил действия във всички основни насоки на 
стратегията за постигане на дългосрочните и краткосрочни цели и резултати, за 
осигуряване на стабилност и платежоспособност на Дружеството съобразно МСФО и 
Платежоспособност II. 

Благодаря Ви за вашето доверие в нас и непрекъсната подкрепа! 

 

Петър Аврамов 

 

Председател на УС 

Изпълнителен директор 

На “ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД 
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Акценти в макроикономическата рамка. 

По данни от регулатора българската застрахователна индустрия се състои от живото- и 
общо- (пре)застрахователни дружества, като смесените (пре)застрахователни дружества 
не са разрешени. В частност съществуват 29 (двадесет и девет) общо - и 13 (тринадесет) 
живото - (пре)застрахователни дружества, които имат дял от съответно 87,9% и 12,1% в 
общата сума на брутните записани премии за първото полугодие на 2016 г. 

През 2016 г. дружествата от финансовия сектор в България бяха изправени пред 
предизвикателството да организират и проведат прегледи на своите активи и баланси. За 
застрахователния сектор повече от половината година премина през процеса по 
провеждане на преглед на балансите на застрахователите от независими външни 
експерти и предоставяне на информация за провеждане на стрес тестове на пазара. 

Съгласно извършените прегледи, завършили окончателно в началото на 2017 г., на 
официалната страница на КФН е оповестена версия на доклада, която покрива 
резултатите на 42 (четиридесет и две) отделни дружества и 5 (пет) групи 
(пре)застрахователи, съдържащи резултатите от проведените прегледи и тестове на 
застрахователите и презастрахователите в България. Някои основни акценти, значими за 
пазара са следните: 

1. Застрахователните дружества на българския пазар са засегнати най-вече от пазарния 
стрес тест, водещ до 15,8% намаление на покритието/превишението на активи над пасиви 
по сценариите „Недостиг на резерви“ и „Земетресение“ и „Наводнение“, които са показали 
намаление от съответно 5,8% и 8,9% на покритието/превишението на активи над пасиви. 

2. Българският пазар е по-слабо развит в сравнение с пазара в Централна Европа. 
Ниските доходи на домакинствата и ограничените разполагаеми средства забавят 
растежа на сектора до водеща роля от страна на задължителните автомобилни 
застраховки „Гражданска отговорност“ за разлика от животозастраховане и други 
ограничени застраховки. Докато благоприятният икономически климат и увеличаващите 
се доходи на домакинствата би следвало да поддържат растежа както при 
животозастраховането, така и при общото застраховане, растежът ще бъде най-вероятно 
умерен. Очаква се застрахователите да продължат постепенно да увеличават 
присъствието си на пазара чрез въвеждането на нови продукти, се посочва още в 
документа. 

3. При общозастрахователния бизнес автомобилната застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите доминира на пазара, докато имуществените 
застраховки, т.е. пожар, природни бедствия и имущество, са с дял от 17% от брутните 
записани премии за общозастрахователния пазар. Последните основно обхващат бизнес 
клиенти и малка част от домакинствата. 

4. Българският животозастрахователен пазар е доминиран от застраховки „Живот“ и 
анюитетни продукти (69%), които се състоят от продукти, при които основният риск е 
смъртност и в по-малка част - анюитетен бизнес. Продуктите по договори, обвързани с 
индекс/дялове в инвестиционен фонд са с 9% пазарен дял. 

5. Стрес тестът се базира както на пазарни, така и на застрахователни шокови сценарии. 
Пазарният стрес тест сценарий представлява екстремна ситуация, причинена от две 
събития - бързо нарастване на доходността на всички държавни облигации от страните от 
ЕС в комбинация със спад на безрисковия лихвен процент. Шоковете в държавните 
облигации се отразяват в друг финансов пазар чрез увеличение на доходността на 
корпоративните облигации и спад в стойността на акциите и цените на други категории 
активи. В доклада се прави уговорката, че обобщение на резултатите от всички стрес 
сценарии не се изисква, тъй като се предполага, че шоковете са независими един от друг. 

“Разполагаме с обективна, независима оценка, с цялостен преглед на два много важни 
в нашата икономика сектора. Получените резултати са обективни, тяхното 
качество не подлежи на никакво съмнение. Те са достоверни. И какво показват те? 
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Показват, че двата сектора са стабилни, устойчиви и добре функциониращи. Разбира 
се, има някои проблеми“... 

(Карина Караиванова, пресконференция за резултатите от прегледа на активите на 
пенсионните фондове в България и на балансите на застрахователите и 
презастрахователите, както и данни от проведените стрес тестове на застрахователите – 
03.02.2017 г.). 

Среда и бизнес сектор. 

Застрахователният сектор е един от секторите в икономиката, който се развива 
изключително динамично и през последите няколко години се характеризира с няколко 
специфики: 

1. Тенденция на ръст в прихода по записани брутни премии през последните 3 години. 

2. Висока степен на пазарна концентрация – 79,5% от брутния премиен приход (БПП) в 
сектора се формира от осемте най-големи дружества. 

3. Навлизане на нови пазарни участници. 

4. Консолидация на пазара чрез вливания и придобивания. 

5. Концентрация на застрахователни портфейли. 

6. Дистрибуционните канали са доминирани от застрахвателните брокери. 

7. Забелязва се засилена роля на регулатора. 

8. Преобладаващ дял на автомобилните застраховки в портфейла на застрахователния 
пазар, с преобладаващ дял на застраховка „Гражданска отговорност свързана с 
притежаване и ползване на МПС“. 

Основните фактори, възпрепятстващи развитието на общозастрахователните компании, 
продължават да бъдат несигурното възстановяване на българската икономика от кризата 
и съпътстващите ги слаба икономическа активност, пониженото вътрешно потребление и 
несигурност по отношение на бъдещите доходи на домакинствата. Секторът запазва 
висок потенциал за растеж, предвид ниските нива на застрахователна плътност и 
проникване. 

Структурата на портфейла на българския застрахователен пазар се характеризира с 
типично преобладаване в годините на застраховките на моторни превозни средства, които 
за 2016 г. заемат 69% от целия премиен приход. В сферата на моторните застраховки 
традиционно превес на застрахователния пазар има застраховка „Гражданска 
отговорност,свързана с притежаването и използването на МПС", с 38,27% пазарен дял за 
2016 г., който е с около 6% по-висок в сравнение с дела на застраховка „Каско на МПС“ с 
пазарен дял за 2016 г. 31,45%.  

На графиката е посочен дела на застраховките в портфейла на застрахователния пазар 
по общо застраховане: 
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Източник: КФН 

Структурата на портфейла на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е представен на графиката по-долу като 
най-голям дял имат застраховките на имущество – 68%, следвани от застраховки Обща 
гражданска отговорност. В Други са включени застраховки Каско на МПС, Гражданска 
отговорност на автомобилистите и Товари по време на превоз. 
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A. Дейност и резултати. 

A.1. Дейност. 

А.1.1. Наименование и правна форма на Дружеството: 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД  

А.1.2. Наименование и координати за връзка на надзорния орган, който отговаря за 
финансовия надзор върху Дружеството. 

Надзорен орган на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е КФН (www.fsc.bg ); адрес: Република България, 
гр. София, ул. „Будапеща” № 16; тел.: 02/ 94 04 999; e-mail: bg_fsc@fsc.bg. 

А.1.3. Наименование и координати за връзка на външния одитор на Дружеството. 

Външен одитор на Дружеството е „БДО България” ООД (www.bdo.bg); адрес: Република 
България, гр. София, бул. „България” № 51Б, ет. 4; тел.: 02/ 421 06 57;e-mail: bdo@bdo.bg. 

Избраният от Едноличния собственик на капитала на Дружеството, изпълняващ 
функциите на общо събрание на акционерите, външен одитор на Дружеството е 
регистриран, съгласно Закона за независимия финансов одит, с регистрационен № 
016/1998 г. в Института на дипломираните експерт счетоводители. 

А.1.4. Описание на притежателите на квалифицирани участия в Дружеството. 

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД притежава 100% от акциите на Дружеството. 

А.1.5. Когато Дружеството е част от група, в тази точка се посочват подробности 
относно позицията на Дружеството в правната структура на групата. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е търговско дружество, което е част от застрахователната група на 
„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. В застрахователната група на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС 
ГРУП” АД към края на 2016 г. са общо 7 застрахователни дружества, функциониращи на 
територията, както на Република България, така и такива със седалище извън нея. 
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А.1.6. Описание на основните видове дейности на Дружеството и основните 
географски области, в които то оперира. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е лицензирано с разрешение № 100 от 20.11.2000 г. на Националния 
съвет по застраховане при Министерския съвет на Република България, регистрирано е 
по ф. д. № 14023/2000 г. на Софийски градски съд и е вписано в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията с ЕИК 130427863. 

Съгласно получения лиценз Дружеството предлага следните Видове застраховки и 
рискове: 

1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания): 

1.1. Фиксирани парични суми. 

1.2. Обезщетения. 

1.3. Комбинация от горните две. 

1.4. Обезщетения на пътници. 

2. Заболяване: 

2.1. Фиксирани парични суми. 

2.2. Обезщетения. 

2.3. Комбинация от горните две. 

3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства). Всяка щета или загуба, 
нанесена на: 

3.1. Сухопътни моторни превозни средства. 

3.2. Сухопътни безмоторни превозни средства. 

4. Товари по време на превоз. 

5. Пожар и природни бедствия: Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно 
от това по т. 3 и т. 4), предизвикана от: 

5.1. Пожар. 

5.2. Експлозия. 

5.3. Имплозия. 

5.4. Буря. 

5.5. Други природни бедствия. 

5.6. Свлачища. 

6. Други щети на имущество: Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от 
това по т. 3 и т. 4), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, 
като кражба, освен включените в т. 5. 

7. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно 
превозно средство: 

7.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни 
превозни средства. 

7.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша. 

8. Обща гражданска отговорност: Всяка отговорност за вреди, освен посочените в т. 7. 

9. Разни финансови загуби: 

9.1. Рискове, свързани със заетостта. 

9.2. Обща недостатъчност на доходи. 
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9.3. Лошо време. 

9.4. Загуба на доходи. 

9.5. Текущи общи разходи. 

9.6. Непредвидени търговски разходи. 

9.7. Загуби на пазарна стойност. 

9.8. Загуби на рента или доход. 

9.9. Косвени търговски загуби, освен посочените по-горе. 

9.10. Други финансови загуби (нетърговски). 

9.11. Други финансови загуби. 

10. Правни разноски (правна защита): Застраховка за покриване на съдебни разноски и 
други разходи за водене на дела. 

11. Помощ при пътуване (асистанс): Помощ за лица, които попадат в затруднения при 
пътуване, когато са далеч от дома или постоянното си местоживеене. 

Дружеството извършва своята дейност на територията на Република България. 

А.1.7. Съществени стопански или други събития, които са настъпили в рамките на 
отчетния период и са оказали съществено въздействие върху Дружеството. 

Съществено въздействие върху Дружеството в рамките на отчетния период, оказа 
значителната промяна в нормативната уредба, регулираща дейността на 
застрахователните дружества, а именно отмяната на действащия до този момент Кодекс 
за застраховане и приемането на нов Кодекс за застраховане (КЗ), в сила от 01.01.2016 г., 
респективно приетите до момента поднормативни законови актове по прилагането му. 

Текстовете на новия КЗ възпроизвеждат новата европейска регулаторна уредба в 
застраховането, заложена в застрахователната директива „Платежоспособност ІІ”. 

Въвеждат се редица промени в структурата и организацията на работата на 
застрахователните, презастрахователните дружества и застрахователните посредници. 
Предвидени са завишени изисквания към финансовото състояние на застрахователите, 
както и към задълженията, свързани с отчитането на дейността на застрахователите пред 
регулаторния орган. 

Въведени са редица промени по отношение на застрахователните договори, както и на 
задълженията на застрахованите, увредените и пострадалите вследствие на 
застрахователни събития лица. В изпълнение на новия КЗ, през отчетната 2016 г. е 
обнародван и един поднормативен акт по прилагането на Кодекса: Наредба № 51 от 
28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на 
застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи, с 
която се отменя Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на 
платежоспособност на застрахователите и презастрахователите. 

През 2016 г. е променено законодателството и в областта на външния одит, с 
обнародването на нов Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) на 29.11.2016 г., с 
който изцяло е отменен стария. В новия режим се съдържат разпоредби, относими към 
дейността на застрахователите по отношение изискванията към одитния комитет на 
предприятията от обществен интерес, както и към процедурата за избор на одитор за 
извършване на задължителния, годишен финансов отчет на посочените предприятия. 

Актове на европейско ниво: 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1376 НА КОМИСИЯТА от 08.08.2016 г за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите 
резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати 
попадат в периода от 30.06.2016 г. до 29.09.2016 г., в съответствие с Директива 
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2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТА от 20.10.2016 г. за 
изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на 
технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на 
информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП). 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1800 НА КОМИСИЯТА от 11.10.2016 г. за 
определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на 
кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на 
степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП). 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1976 НА КОМИСИЯТА от 10.11.2016 г. за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите 
резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати 
попадат в периода от 30.09.2016 г. до 30.12.2016 г., в съответствие с Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. 

 Нов Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. за защита на личните данни, обнародван 
на 04.05.2017 г. и приложим от 25.05.2018 г. – същият въвежда редица промени в 
действащата правна рамка относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни, като поставя завишени изисквания към 
администраторите на лични данни. 

 През отчетния период е приета и ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20.01.2016 г. относно разпространението на 
застрахователни продукти (OJ, L26 от 02.02.2016 г.), която ще се отрази върху дейността 
на Дружеството през следващите години. 

От гледна точка трудовоправните правотношения, страна по които е Дружеството, следва 
да се отбележи промяната в минималната работна заплата за Република България, която 
за 2016 г. е в размер на 420 лв. (ПМС № 375 от 28.12.2015 г.). 

По отношение регулярното подаване на справки към EIOPA по режима 
„Платежоспособност ІІ” е налице актуализация на софтуера, с който се изготвят справките 
за количествено отчитане (T4U). 

През м. февруари 2016 година, в резултат на договор за покупко-продажба на безналични 
акции, едноличен собственик на капитала на Дружеството стана българският 
застрахователен холдинг „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. 

С решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 22.03.2016 г. бе 
променен състава на неговия Одитен комитет, като бяха освободени неговите членове до 
този момент Генко Гечев, Михаел Шмид-Розин и Давид Хулин и избрани нови – Иван 
Мънков, Иван Христов и Виолета Станишева. 

През 2016 г. членовете на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД бяха избрани за нов 
пет годишен мандат с решение на неговия Надзорен съвет от 14.11.2016 г. 

С оглед настъпилата промяна в дейността на Дружеството (намаляване на нейния обем) 
и взимане на решение от Едноличния собственик на капитала за бъдещото развитие на 
Дружеството, през 2016 година бе променена и неговата организационна структура. 

През 2016 г. на основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
възстановяване и преструктруриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници. КФН в Република България инициира проект по извършване на преглед на 
активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България, с 
изпълнението на което служителите на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД бяха ангажирани 
преимуществено през второто полугодие на година. 
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В допълнение следва да се отбележи, че възнаграждението на избрания от Дружеството 
и одобрен от регулаторния орган външен одитор се яви извънреден и непредвиден 
разход за него. 

По независещи от Дружеството причини, същото бе поставено в ситуация да сключи 
договор с втори независим външен експерт, поради изключването на първоначално 
избрания такъв от списъка на независимите външни проверяващи балансите на 
застрахователите. Това от своя страна натовари Дружеството с допълнителни разходи. 

С оглед изложеното, с изменение на Закона за възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни посредници (ДВ, бр. 59/29.07.2016), се въведе 
нормативно основание за провеждане на процедура за възлагане изработването на 
методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите, тяхното 
организиране и провеждане на независимо външно лице в срок до 31.12.2016 г. за сметка 
на държавния бюджет. 

A.2. Резултати от подписваческа дейност. 

През 2016 г. „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД осъществява подписваческата си дейност чрез 
администриране на вече записан бизнес и обслужване на нови застрахователни договори 
основно по международни програми. От втората половина на 2013 г. Дружеството участва 
активно в обслужване на международните клиенти на HDI Gerling на територията на 
България, като издава местни застрахователни полици на българските подразделения на 
големи глобални компании. Дружеството е сключило две споразумения за фронтиране.  

Първото споразумение с HDI Gerling Industre Versicherung AG е за автомобилно 
застраховане и Дружеството получава 12% комисиона за обслужване на местните 
дружества на два международни клиента. През за 2016 г. по него са отстъпени 0 хил. лв. и 
делът в изплатените обезщетения е 5 хил. лв., а през 2015 г. цедираните премии са 14 
хил. лв. и делът на изплатените обезщетения е 9 хил. лв.  

Второто споразумение е с HDI Gerling Welt Service. Комисионното възнаграждение за 
администриране се определя конкретно за всяка застраховка в зависимост от вид бизнес, 
подновяване на първогодишна полица, наличие на посредник и др. През 2016 г. са 
цедирани 3 541 хил. лв. и делът на изплатените обезщетения е в размер на 156 хил. лв., а 
през 2015 г. цедираните премии са 2 160 хил. лв. и делът на изплатените обезщетения е 
424 хил. лв. 

Дружеството презастрахова рисковете, които записва за да контролира експозициите си 
към загуби и да защитава своите капиталови ресурси. През 2015 г. е подписан 100% 
квотен презастрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, който покрива 100% 
самозадържаните от Дружеството рискове, считано от 01.03.2015 г. Към 31.12.2016 г. в 
резултат на този договор се отчитат 0 лв. нетни застрахователни резерви, а към 
31.12.2015 г. – 293 хил. лв. 

Резултатите от подписваческата дейност на Дружеството са посочени в таблицата по-
долу по съответната класификация на приходи и разходи пряко свързани със 
застрахователната дейност, обслужването на застрахователния портфейл през 2016 и 
2015 г., включително и с дела на презастрахователите в хиляди лева. 

Вид приход/ разход свързани с 
подписваческата дейност 

2015 2016 

Брутни начислени (записани) премии 12 138 3 582 

Отстъпени премии на презастрахователи -29 526 -4 751 

Друг технически приход, нетен от 
презастраховане 

1 065 187 
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Брутна сума, възникнали претенции -16 053 -8 509 

Дял на презастрахователите във възникналите 
претенции 

14 352 8 887 

Аквизиционни разходи -4 860 -1 240 

Административни разходи -1 137 -308 

Презастрахователни комисиони и участие в 
печалбата 

3 797 2 060 

A.3. Резултати от инвестиции. 

А.3.1. Информация относно приходите и разходите от инвестиции по различните 
класове активи, както и компонентите на тези приходи и разходи, когато това е 
необходимо за тяхното правилно разбиране. 

Дружеството осъществява инвестиционната си дейност с цел:  

 Гарантиране на сигурност на изпълнението на всички задължения, произтичащи от 
всички застрахователни ангажименти, поети от него. 

 Гарантиране на ликвидност и платежоспособност, които да позволяват своевременно 
изпълнение на всички задължения. 

Дружеството се стреми инвестиционният портфейл да е балансиран, за да се гарантира 
необходимото ниво на сигурност и да се минимизира рискът от финансови загуби в случай 
на неблагоприятни промени на дадена инвестиция или категория от инвестиции. 

А.3.2. Информация за всички печалби и загуби, признати пряко в капитала. 

Признати в печалби и загуби 2016 г. 2015 г. 

   
Приходи/(разходи) от лихви 

  

- инвестиции отчитани по справедлива стойност в отчета за 
приходи и разходи 

0 77 

- депозити, разплащателни сметки, други финансови инструменти 25 193 

- други лихви (7) 0 

Приходи/(разходи) от преоценка на активи по справедлива 
стойност 

  

- приходи/(разходи) от преоценка на финансови активи отчитани 
по справедлива стойност 

(27) 457 

- печалба/(загуба) от валутна преоценка (7) 232 

Нетни финансови приходи/(разходи) (16) 959 

 

А.3.3. Информация за всички инвестиции в секюритизации. 

Дружеството няма инвестиции в секюритизации.  
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A.4. Резултати от други дейности. 

Дружеството има сключени договори за финансов лизинг за покупка на автомобил. 

Активите, придобити чрез финансов лизинг, според МСФО се признават по по-ниската от 
тяхната справедлива стойност към датата на придобиване или настоящата стойност на 
минималните лизингови плащания.  

За целите на Платежоспособност II, финансовите лизинги са оценени по справедлива 
стойност. Към 31.12.2016 г. стойността на задълженията по финансов лизинг по 
Платежоспособност II и по финансов отчет по МСФО не се различава. 

Към 31.12.2016 г. задълженията на Дружеството по финансов лизинг са в размер на 92 
хил. лв. Разходите за лихви по договора за финансов лизинг за 2016 г. възлизат на 7 хил. 
лв. 

A.5. Друга информация. 

През 2016 г. едноличният собственик на капитала на Дружеството извърши проучване на 
дейността на дружествата от застрахователната група. В резултат на проучването и 
изготвената въз основа на него стратегия, на 27.01.2017 г. Съветът на директорите на 
„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД взе решение за преобразуване чрез вливане на 
„Евроинс – Здравно осигуряване” ЗЕАД в „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.  

Б. Система на управление. 

Б.1. Обща информация относно системата на управление. 

Настоящият отчет за платежоспособност и финансово състояние, описващ системата на 
управление в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, е изготвен в съответствие и при спазване на изискванията 
на следните документи: 

 КЗ. 

 Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г. 
относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна 
дейност (Платежоспособност II). 

 Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на комисията от 10.10.2014 г. за допълнение на 
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II). 

 Насоки за докладване и публично оповестяване (EIOPA-BoS-15/ 109). 

 Насоки за системата за управление (EIOPA – BoS-14/ 253). 

 Други относими документи. 

Настоящият раздел на отчета за платежоспособност и финансово състояние описва, като 
предоставя основна информация относно структурите, правилата и процесите, които 
подпомагат процеса на ефективно управление от страна на членовете на 
административния, управленския и надзорния орган на Дружеството, в синергия с 
ключовите функции и ръководния персонал на застрахователя, с цел осигуряване на 
надеждно, разумно и прозрачно управление на дейността. 

Системата на управление на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е изградена в съответствие с естеството, 
обема и сложността на дейността, както са описани в настоящия отчет. Тя подлежи на 
периодичен преглед от страна на управленския и контролния орган на Дружеството, 
съгласно компетенциите, предоставени им от закона, устава, правилниците за работа и 
другите вътрешни документи на застрахователя. Периодичният преглед на системата на 
управление се извършва не по-малко от веднъж годишно със съдействието на функцията 
за съответствие. Системата на управление се основава на изискванията на относимото 
законодателство. 
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През 2016 г., като последица от промяната в законодателството и приложението на 
режима Платежоспособност II, Дружеството: 

1. Изгражда адекватна и прозрачна организационна структура с ясно и целесъобразно 
разпределение на отговорностите, като гарант за навременното, надеждно и 
законосъобразно предаване на информация вътре и извън границите на компанията. 

2. Легитимира и внедрява ключовите функции – функция за управление на риска, функция 
за съответствие, функция за вътрешен одит и актюерска функция, като част от 
организационната структура и елемент на системата на управление. 

3. Стартира поетапното изпълнение на проект на цялостен преглед на системата на 
управление, извършена чрез: 

 Външен преглед и оценка на системата на управление със съдействието на 
независими външни експерти. 

 Стартиране на вътрешен поетапен преглед на изградените политики и правила в 
различните области на системата на управление и тяхното привеждане в съответствие 
с новата фирма и структура на Застрахователя. 

 Поетапното адаптиране на прилаганите политики и правила в съответствие с новите 
изисквания и препоръките получени при изпълнение на горните точки. 

„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е част от застрахователната група на застрахователния холдинг 
„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. Системата на управление на застрахователя е част и 
е в съответствие от системата на управление на групата. 

През посочения период започна процес за поетапна промяна на изградената система на 
управление на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД – с цел адаптирането й към изискванията на Кодекса за 
застраховането (в сила от 01.01.2016 г.), като след извършване на преобразуването на 
Дружеството (чрез вливането в него на „Евроинс – Здравно осигуряване” ЗЕАД) ще бъде 
взето решение за нейния окончателен вид – с оглед структурата и дейността на 
преобразуваното дружество. 

Б.1.1. Структура на административния, управителния и надзорния орган на 
Дружеството. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. 
Органите на Дружеството са Едноличен собственик на капитала (изпълняващ функциите 
на Общо събрание на акционерите съгласно чл. 219, ал. 2 от Търговския закон), Надзорен 
съвет и Управителен съвет. 

Надзорният съвет се състои от трима членове, като неговите правомощия са определени 
в Устава на Дружеството. 

Управителният съвет се състои от трима членове, като неговите правомощия са 
определени в Устава на Дружеството. Членовете на Управителния съвет са избрани за 
негови изпълнителни директори, като е взето решение всеки един от тях до приключване 
процеса на преобразуване на Дружеството да осъществява всички правомощия и 
функции в пълен обем.  

Дружеството се управлява и представлява съвместно от всеки двама от тримата 
изпълнителни директори. 

В организационната структура на Дружеството са обособени следните структурни 
единици: дирекция „Застраховане”, дирекция „Ликвидация на щети”, „Финансово-
счетоводен отдел”, „Правна служба” и „Кабинет на Изпълнителния директор”. Основните 
функции и задачи на структурните единици са определени във техните функционални 
характеристики. 

В Дружеството функционира Одитен комитет с правомощия, отговорности и задължения 
съгласно Закона за независимия финансов одит. 

Организационната структура на Дружеството е посочена в неговата органиграма.
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Фигура 1 Структурата на органите на управление на Дружеството 

 

КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ 

 

• Едноличен собственик на капитала 
•Висш ръководен орган на дружеството, който изпълнява функциите на общо 
събрание на акционерите на дружеството 

• Надзорен съвет 
•Контролен орган - контролира дейността на Управителния съвет. Не може да 
участва в управлението на дружеството.  

• Управителен съвет 
•Управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на ЕСК и 
НС. Решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на 
дейност, с изключение на въпросите,възложени за решаване изключително на 
ЕСК или НС.  

ОДИТЕН КОМИТЕТ 

Функция Управление 

на риска 
Функция Актюер 

ССВК и Функция за 

съответствие 

Функция Вътрешен 

одит 

Членовете на НС се 

избират от ОСА и са с 

мандат 5 години 

Членовете на УС се 

избират от НС и са с 

мандат 5 години 
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Резюме на структурата и състава на управителния и надзорния орган 

Структурата на управление, която контролира отношенията между надзорния орган и 
управителния съвет е проектирана, така че да способстват за изпълнение на техните 
мандати. Управителният съвет е отговорен за създаването на ефективна система за 
управление на Дружеството, която да осигурява стабилно, надеждно и благоразумно 
управление на неговата дейност. 

Настоящият надзорен съвет се състои от трима членове, избрани от общото събрание на 
акционерите с мандат, изтичащ на 09.03.2019 г. 

Настоящият управителен съвет се състои от трима членове. Дружеството се 
представлява от изпълнителните членове на управителния орган, като представителната 
власт се упражнява от всеки едни двама от тях заедно. Мандатът на членовете на 
управителния съвет е 21.11.2021 г. 

Застрахователят няма формализирана политика на разнообразие, но се придържа към 
принципите на равнопоставеност и предоставя еднакви възможности, като се стреми към 
постигането на баланс между половете в управителните и надзорните органи на 
Дружеството. Номинацията и изборът на нов член от състава на административния, 
управленския и надзорния орган трябва да гарантира, че членовете на управителния 
съвет и на надзорния съвет взети заедно притежават подходяща квалификация, опит и 
знания най-малко за: 

1. Застрахователните и финансовите пазари. 

2. Бизнес стратегия и бизнес модел. 

3. Система на управление. 

4. Финансови и актюерски анализи. 

5. Нормативна уредба и изисквания. 

Лицата трябва да отговарят на условията, съгласно устава на Дружеството, да притежават 
достатъчна професионална квалификация и опит, необходими да участват ефективно в 
управлението, както и да отговарят на изискванията съгласно Политика за оценка 
квалификацията и надеждността на лицата, които ръководят „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД или 
изпълняват ключови функции (повече информация е предоставена в съответствие с т. Б.2. 
от настоящия раздел). 

Фигура 2. Разпределение на половете  

 

  

Разпределение на половете в 
НС  

мъже 

жени 

Разпределение на половете в 
УС  

мъже 

жени 
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Съставът и структурата на управителния съвет и надзорния съвет към 31.12.2016 г. е: 

 

Фигура 3 Състав на управителния и надзорен съвети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността в Дружеството е оперативно разделена между членовете на управителния 
съвет, като се съблюдават Вътрешните правила за осъществяване на непрекъснато 
взаимодействие между управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД и звената и служителите, 
на които е възложено изпълнението на ръководни или специфични функции. 
Управителният съвет може във всеки един момент да предложи извършване на промени и 
изменения в организационната структура на Дружеството с цел привеждане на дейността 
в съответствие с изменения в нормативните разпоредби или в съответствие с 
поставените стратегически цели за развитие на компанията. 

 

 

  

НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

ВИОЛЕТА ДАРАКОВА РАДИ ГЕОРГИЕВ  
ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ЙОАННА ЦОНЕВА РУМЯНА БЕТОВА ПЕТЪР АВРАМОВ 
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Представяне на членовете на надзорния съвет 

Надзорният съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД към 31.12.2016 г. се състои от трима членове, 
избрани от общо събрание на акционерите, с мандат до 09.03.2019 г., както следва: 

Член на надзорния съвет Дата на изтичане на мандата: 

Виолета Даракова 09.03.2019 

Ради Георгиев 09.03.2019 

Велислав Христов 09.03.2019 

С оглед вменените функции и изискванията на политиките на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, членовете 
на управителния съвет и на надзорния съвет взети заедно притежават подходяща 
квалификация, опит и знания най-малко за: 

 Застрахователните и финансовите пазари. 

 Бизнес стратегия и бизнес модел. 

 Система на управление. 

 Финансови и актюерски анализи. 

 Нормативна уредба и изисквания. 

В настоящия раздел на отчета за платежоспособност се представя кратко резюме на 
тяхната квалификация и надеждност, както и посланието/поуката, която ги е мотивирала и 
вдъхновила да посрещнат предизвикателствата на 2016 г. 

Виолета Василева Даракова  

Завършва Софийски университет „Климент Охридски”, специалност „Право”. Работи като 
юрисконсулт и главен юрисконсулт на „ДЗИ” – Софийски градски клон. През 1992 г. е 
назначена за главен юрисконсулт на ЗПК „Орел” АД, а впоследствие и като изпълнителен 
и главен изпълнителен директор в същото дружество. От 1998 г. участва в основаването и 
изграждането на „ЗД Евроинс” АД като председател на управителния съвет и 
изпълнителен директор. Избрана за член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД на 
30.06.2015 г. 

Ради Георгиев Георгиев  

Завършва Софийски университет „Климент Охридски”, специалност „Право”. Член е на 
Софийска адвокатска колегия, работи като адвокат от 1996 г. През периода от 1997 г. до 
1999 г. е юридически консултант на „Евробанк” АД. Понастоящем е съдружник в 
Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев”. Избран за член на Надзорния съвет на 
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД на 30.06.2015 г. 

Велислав Милков Христов  

Завършва Софийски университет „Климент Охридски”, специалност „Право”. Притежава 
над 20 годишен опит като адвокат и консултант в областта на гражданското, търговското, 
банковото и застрахователното право, а също и над 15 годишен опит в стопанското 
управление. Кариерата му включва редица ръководни длъжности в качеството му на член 
на управителни и надзорни съвети на банки, застрахователни компании, публични и 
частни търговски дружества и ръководител на правен отдел. Велислав Христов 
същевременно е адвокат на свободна практика. Избран за член на Надзорния съвет на 
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД на 30.06.2015 г. 
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Надзорният съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД функционира съгласно закона, устава и 
вътрешните документи на Дружеството, като има контролна функция. Той няма право да 
участва в управлението на застрахователя. 

Представяне на членовете на управителния съвет 

Управителният съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД към 31.12.2016 г. се състои от трима членове, 
избрани от надзорен съвет, с мандат до 21.11.2021 г., както следва: 

Член на управителниясъвет Дата на изтичане на мандата: 

Петър Аврамов 21.11.2021 

Йоанна Цонева 21.11.2021 

Румяна Бетова 21.11.2021 

Петър Веселинов Аврамов  

Завършил е Висш Институт за Народно Стопанство – Варна през 1979 г. и е с придобита 
магистърска степен „Икономика“. Има множество следдипломни квалификации, а именно: 
по специалността „Ефективно управление на предприятие” – Висш Икономически 
Институт – София, 1986 г.; по специалността „Основи на мениджмънта” – Висша школа за 
управление и Института за търговско и стопанско управление при Министерски съвет на 
РБ, 1992 г.; по специалността „Застрахователно дело” – Университет за национално и 
световно стопанство – София, 1995 г.; Сертификат по ISO 9000 по специалност 
„Маркетинг и мениджмънт” – Институт по маркетинг и мениджмънт - София и 
Австрийската Федерална Стопанска Камара, 2000 г.; Специализация „Застрахователно 
дело”, Германия, 2003 г. В периода от 09.1994 г. до 06.1998 г. е главен директор на ДЗИ - 
Видин. В периода от 07.1998 г. до 02.2002 г. е управител на „ДЗИ – Общо застраховане” 
ЕАД – Видин. От 02.2002 г. и в момента. е председател на УС и изпълнителен директор на 
„ЗД ЕИГ-Ре“ ЕАД“ (с предишно наименование ХДИ Застраховане” АД). От 27.05.2015 г. е 
председател на УС и главен изпълнителен директор на „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Пет мандата, 
в периода 2005 г. – 2015 г., е Председател на Контролния съвет на Асоциацията на 
Българските Застрахователи /АБЗ/. От 2011 г. и понастоящем, за втори мандат, е член на 
Управителния съвет на Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи 
/НББАЗ/. 

Йоанна Цветанова Цонева  

Завършва Софийски университет „Климент Охридски”, с магистърска степен „Физика”. 
Притежава допълнителни специализации, професионален сертификат и диплом по 
мениджмънт от Висше училище по мениджмънт към НБУ и от Open University, London. От 
2002 г. е работила като консултант в областта на маркетинга и продажбите в развитието 
на клонова и агентска мрежа на „ЗД Евроинс” АД. От 2004 г. до 2008 г. е изпълнителен 
директор и представляващ „Евроинс – здравно осигуряване” АД. След 2008 г. е член на 
управителния съвет на „Евроинс – здравно осигуряване” АД. Към настоящия момент е 
изпълнителен директор на „ЗОК Евроинс“ АД. От юни 2015 г. е член на управителния 
съвет и изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 

Румяна Гешева Бетова  

Завършва факултета по математика и информатика на Софийски университет „Климент 
Охридски” със степен магистър, а впоследствие Стопанска академия „Д. А. Ценов” със 
специалност „Застрахователен и социален мениджмънт”. Квалифициран актюер – член на 
Българско актюерско дружество (БАД), пълноправен член на Международната актюерска 
асоциация (IAA) и „Груп Консултатив”. От 1995 г. работи като експерт „Общо 
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застраховане” в „София Инс” АД. През 1999 г. се присъединява към екипа на „Кю Би И 
Иншурънс (Юръп) Лимитид – Клон София”, като главен експерт „Злополука и медицински 
застраховки” и актюер. Впоследствие преминава на длъжност портфолио мениджър 
„Специфични рискове”. От началото на 2011 г. до юли 2012 г. е заместник – управител на 
„Кю Би И - клон София” и продуктов мениджър „Морско и енергийно застраховане” за 
Централна и Източна Европа. От юли 2012 г. тя е управител на „Кю Би И – клон София” и 
портфолио мениджър „Морско и енергийно застраховане” за Централна и Източна 
Европа. През 2014 г.поема поста изпълнителен директор на „Застрахователно дружество 
Евроинс“ АД. От юни 2015 г. е член на Управителния съвет, а от ноември 2016 г. и 
изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД. 

Основни задачи и отговорности на Надзорния и Управителния съвет 

Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет.  

Членовете на Надзорния и Управителния съвет имат еднакви задължения и права, 
независимо от вътрешното разделение на функциите между тях. 

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията 
си в интерес на Дружеството, да не извършват конкурентна дейност спрямо него и да 
пазят търговските и производствени тайни на Дружеството по време на мандата си и в 
срок от 5 години след като престанат да бъдат членове на НС, респективно УС.  

Членовете на Надзорния и Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са 
причинили виновно на Дружеството.  

Компетентността на Надзорния и Управителния съвети се определя в съответствие с 
Устава на Дружеството, а дейността им се регулира в съответствие с вътрешните 
правилници за работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзорен съвет: 

 Избира и освобождава членовете на УС. 

 Определя възнаграждението на 
членовете на УС. 

 Контролира дейността на управителния 
съвет, като изисква и изслушва сведения 
и доклади по всеки въпрос, който засяга 
дейността на Дружеството. 

 Изпълнява други задачи, поставени му от 
нормативните актове, този устав и 
решенията на общото събрание. 

Надзорният съвет избира от 

своя състав председател и 

заместник-председател. 

Председателят на надзорния 

съвет организира работата на 

съвета съобразно изискванията 

на закона, устава и решенията 

на общото събрание на 

акционерите. 

Заместник-председателят 

подпомага председателя в 

неговата дейност. 

Надзорният съвет заседава най-

малко веднъж на 3 месеца. 
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Управителен съвет: 

 Oрганизира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява 
стопанисването и опазването на неговото имущество. 

 Управлява и представлява Дружеството. 

 Чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на 
Дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им 
дисциплинарни наказания за извършените нарушения, има правата и 
задълженията на работодател спрямо наетите от Дружеството лица. 

 Отчита се на всяко поискване от Надзорния съвет за изтеклия до 
заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 
(три) месеца. 

 Изготвя организационната структура на Дружеството. 

 Контролира разходите и приходите на Дружеството. 

 Представя пред надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за 
дейността си през изтеклата година, доклада на регистрираните одитори и 
предложение за разпределяне на печалбата. 

 Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на 
Дружеството или на значителни части от тях. 

 Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или 
прекратяване на участие в дружества и организации. 

 Приема Общите и Специалните условия на застраховките, 
застрахователно-техническите планове, съответния метод за изчисляване 
на резервите, определя тарифната и рисковата политика в своята дейност, 
приема правила за застрахователни фондове и резерви, както и всякакви 
вътрешноустройствени и други актове. 

 Взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на 
Дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на 
обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на 
договори, участие в търгове и конкурси. 

 Взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични 
средства на трети лица. 

 Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на 
Дружеството. 

 Изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав 
и решенията на едноличния собственик на капитала. 

 
Управителният съвет може да взема решение единодушно или след 
предварително съгласие на Надзорния съвет за: 

 Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от 
тях. 

 Съществена промяна на дейността на Дружеството. 

 Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или 
прекратяване на такова сътрудничество. 
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  Управителен съвет /продължение/: 

 Създаване или закриване на клонове на Дружеството. 

 Прехвърляне или поемане на застрахователни портфейли, както и 
относно цената по съответното прехвърляне или поемане. 

 Приемане на годишния бизнес-план; приемане на 3-годишен бизнес-
план. 

 Придобиване и отчуждаване на участия в други дружества. 

 Учредяване на нови дружества и прекратяване на дружества, в които 
участва Дружеството. 

 Придобиване, отчуждаване и обременяване на имущество на 
Дружеството, ако тези действия не са предвидени в годишния бизнес-
план и стойността на имуществото надхвърля 100 хил. лв. (чрез една 
или повече свързани помежду си сделки). 

 Сключване на споразумения, с които се прехвърля или се отстъпва 
ползването на интелектуалната собственост на Дружеството (извън 
тези, свързани с продажбата на продуктите на Дружеството). 

 При наличие на изискване за това, предвидено в закон, устава на 
Дружеството или решение на едноличния собственик на капитала. 
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Взаимодействие между управителен съвет на Дружеството и лицата/звената от 
организационната и оперативната структура 

УС на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД има право да изисква информация от всяка една структура, 
свързана с изпълнението на поставените от него стратегически цели за развитие на 
Дружеството, като: 

 Изисква информация по конкретно поставена задача и резултата от нейното 
изпълнение. 

 Изисква информация за резултатите от обичайната дейност на структурите. 

 Обсъжда със структурите възникналите проблеми при осъществяване на техните 
функции и задачи, свързани с постигането на поставените стратегически цели за 
развитие на Дружеството, и взима решения да начина, по който същите да бъдат 
отстранени (какви действия следва да бъдат извършени, от кого и в какъв срок). 

 Прави насрещни проверки за установяване съответствието на информацията, 
подадена от различните структури. 

Структурните звена, както и други организирани единици /нарочни работни групи/: 

 Докладват на УС в обема и сроковете, предвидени в конкретните вътрешно-
организационни актове, в които е уредена дейността им. 

 Сезират УС във всеки един момент за възникнал проблем от кръга на неговата 
компетентност. В тези случаи и по преценка на Председателя на УС същият се свиква 
в срок до 10 (десет) дни от извършване на сезирането. 
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Комитети 

Одитен комитет. 

В „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД функционира като постоянно действащ комитет,в помощ на органите 
на управление, Одитен комитет. Одитният комитет функционално е обособен под общо 
събрание на акционерите (едноличния собственик на капитала). Той се състои от 3-ма 
членове, избрани от общо събрание на акционерите. Одитният комитет, функционира в 
съответствие сПравила за работа на одитния комитет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. Той заседава 
минимум веднъж годишно. При изпълнение на своите функции взаимодейства с 
одиторите (вътрешни и външни). 

Основни функции на Одитния комитет са: 

Фигура 4 Функции на Одитния комитет 

 

 

 

С приемането на новия Закон за независимия финансов одит, в края на отчетната 2016 г., 
се определят изискванията към членовете, функциите, както и условията, на които следва 
да отговаря правилника за работа на Одитния комитет. През 2017 г., следствие 
направената промяна, ръководството на Дружеството ще направи преглед и в случай на 
необходимост ще предложи проект за актуализация на компетентния орган. 

Други комитети. 

С оглед мащаба, обхвата и сложността на дейността на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, в Дружеството 
не е отчетена необходимост от изграждане на отделни комитети. С оглед процеса по 
управление на риска, функцията през отчетната 2016 г. се изпълнява от нарочна работна 
група, организирана със Заповед на Изпълнителен директор. 

Одитен 
комитет 

Наблюдава 
процеси по 
финансово 
отчитане 

Наблюдава 
ефективност 

системи вътрешен 
контрол 

Наблюдава 
ефективност 
системи за 

управление на риск 

Наблюдава 
независимия 

финансов одит 

Извършва преглед 
на независимостта 

на регистрания 
одитор на 

Дружеството 

Избран 

от ОСА 



Стр. 25 oт 67 

Работна група по управление на риска. 

Основни функции: идентифициране, описване и управление на бизнес процесите, които 
оказват влияние върху рисковия профил. 

Работна група по управление на риска прави анализ на докладите от функциите по 
съответствието и по управление на риска и след преценка за целесъобразността, 
разработва сценарии, свързани с операционния риск, базирани на вътрешни и/или 
външни сривове. 

Работна група дискутира данните от одиторски проверки и др. външни данни, както и 
причините за възникване на рисковите събития, като при необходимост може да 
препоръча мерки за предотвратяване/редуциране на риска. Също така провежда 
мониторинг на операционния риск с цел ранно предупреждение за възможно увеличение 
на нивото на операционния риск, в това число наблюдение на показателите за 
съществено изменение, анализира изчисленото капиталово изискване на подмодул за 
операционен риск и регистрираните и оценени операционни събития, в зависимост от 
рейтинга на присъщия риск. 

Ключови функции 

Ключовите функции в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, в съответствие с нормативните изисквания са 
обособени в рамката на системата на управление. Те представляват вътрешния 
капацитет за изпълнение на практически задачи. Като ключови функции в Дружеството са 
обособени:  

 Функция за управление на риска. 

 Функция за съответствие. 

 Функция по вътрешен одит. 

 Актюерска функция. 

Ключовите функции, определени с Кодекса за застраховането, са обособени и 
организирани като независими структури в организационната структура на Дружеството с 
решение на управителен съвет. 

Ключовите функции координирано взаимодействат на ниво застрахователна група. 
Въведени са преки линии за докладване, чрез което се гарантира независимост и 
възможност за ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията при прилагането на 
последователен и хармонизиран подход на системата на управление на ниво 
застрахователна група. Наличието на преки линии за докладване на лицата, изпълняващи 
контролни функции гарантира тяхната независимост, обективност и безпристрастност. 

Изисквания, спрямо лицата, определени за изпълнение на ключови функции 

Лицата, определени за изпълнение на ключови функции се номинират и избират от 
управителния съвет на Дружеството. Номинираните за изпълнение на ключови функции 
подлежат на оценка в съответствие с Политиката за оценка, квалификацията и 
надеждността на лицата, които ръководят „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД или изпълняват други ключови 
функции. Те са получили надлежно одобрение от регулаторния орган преди тяхното 
назначаване, в случаите, когато такова се изисква, съгласно законодателството.  
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•Основните задачи на функцията 
“Вътрешен одит“ са свързани с 
извършването на проверки за 
оценка на коректното 
изпълнението на всички 
вътрешни контролни процедури, 
както и на мерките за независимо 
наблюдение и контрол на 
процесите в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД с 
цел идентифициране на слабости, 
грешки, измами и неефективно 
управление. 

•Основните функции на 
структурата “Управление на 
риска“ са свързани с 
идентифицирането, описването 
и управлението на бизнес 
процесите, които оказват 
влияние върху рисковия 
профил, включително 
операционния риск. 

 

 

•Основните задачи са 
свързани със спазване на 
действащото 
законодателство и 
съответствието с вътрешната 
нормативна база в това число 
идентифициране, контрол, 
наблюдение на всички мерки 
за смекчаване на рисковете 
от несъответствие и 
докладване по установените 
линии, съгласно обхвата на 
дейността 

 

 

•Основните задачи на актюерската 
функция са свързани със спазване 
на действащото законодателство, 
координиране и изчисляване на 
техническите резерви, наблюдение 
на всички мерки за смекчаване на 
рисковете и докладване по 
установените линии, съгласно 
обхвата на дейността 

Актюерска 
функция 

Функция за 
съответств

ие 

Функция 
вътрешен 

одит 

Функция 
управление 

на риска 
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Актюерска функция. 

Функционален обхват: 

 Отговаря за техническите резерви, в това число изготвянето, прилагането и контрола 
на политиките в областта на техническите резерви, в това число изразява мнение 
относно общата подписваческа политика и адекватността на презастрахователните 
договори и взаимовръзката на презастрахователната програма с подписваческа 
политика и процеса на резервиране. 

 Отговаря за изчисляването на техническите резерви, корекции в актюерски модели и 
допускания, пригодността на методологии, базови модели и допускания, както и 
преценка на пазарната информация и оценка на достатъчността, качеството, 
пригодността, пълнотата и точността на даните, използвани при изчисляване на 
техническите резерви. 

 Изготвя и заверява справките и отчетите на Дружеството във връзка с актюерската 
дейност и актюерския доклад;сравнява най-добрите прогнозни оценки спрямо 
практическите резултати, действителните данни и оценки, както и идентифицира 
възможни несъответствия, оценява и изготвя препоръки. 

 Информира управителния или контролния орган относно надеждността и 
адекватността на изчисляването на техническите резерви. 

 Подпомага ефективното прилагане на системата за управление на риска, 
включителнокато участва в създаването на модели за риска, стоящи в основата на 
изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното 
капиталово изискване и в собствената оценка на риска и платежоспособността, както и 
отчита рисковете в отделните сегменти и достатъчността на премиите. 

Функция „Съответствие“. 

Функционален обхват: 

 Съветва управителния и надзорния съвет във връзка с приложението на нормативните 
актове по прилагане на режима Платежоспособност II, в това число следи, координира 
и подготвя препоръки и предложения за актуализация и изменение на вътрешни 
документи като може да участва и в разработване на документи, свързани с дейността 
на функцията. 

 Разработва, предлага за утвърждаване и контролира изпълнението на политика за 
съответствие. 

 Оценка, контрол и докладване относно правната среда, в това число идентифицира 
риска от неизпълнение и ефекта от промяна на законите, подзаконовите актове, 
непосредствено приложимите актове на компетентните органи на Европейския съюз и 
вътрешните актове на застрахователя. 

 Актове и мерки, отнасящи се до системата на управление по смисъла на относимото 
законодателство, както и такива за предотвратяване и защита срещу възникване на 
конфликт на интереси и доверителност. 

 Други отговорности, вменени с решение и по искане на ръководството на Дружеството. 

Функция „Вътрешен одит“. 

Функционален обхват: 

 Изготвя специфични правила и процедури за извършване на дейността на вътрешния 
одит в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, както и годишния план за дейността. 

 Извършва одитни проверки, в това число планира, изпълнява, документира и издава 
доклад при завършване на одит ангажимента, както и периодично изготвяне на доклади 
за направени констатации, заключения и препоръки в следствие на извършени одитни 
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дейности и извършва последващи проследяващи процедури във връзка с тяхното 
изпълнение. 

 Води заключителни срещи за обсъждане и ефективно справяне с трудностите и 
констатираните слабости в контролните процедури и изготвя на мотивирани 
предложения за възникнали проблеми и подобряване на ефективното, ефикасно и 
икономично изпълнение. 

 Поддържане на ефективна комуникация с управителния съвет и ръководството на 
одитираните структури/дирекции/отдели. 

 Изготвя годишен доклад за дейността на вътрешния одит. 

 Изпълнява и други, свързани с позицията задачи с цел подпомагане на дейността, 
както и по разпореждане на ръководството, съгласно одобрената йерархична 
структура. 

Функция „Управление на риска“. 

Функционален обхват: 

 Aнализира показателите на дружествата във връзка с отчетните форми по 
нормативите на Платежоспособност II. 

 Изготвя периодични справки за тези показатели, в това число и отчети за целите на 
надзора и за мениджмънта на Дружеството. 

 Участва в работни групи, свързани с дейността на функцията. 

 Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на Дружеството. 

Б.1.2. Описание на всички значителни промени в системата на управление, 
настъпили през отчетния период.  

През 2016 г. бе въведено съвместното представителство и управление на Дружеството от 
двама изпълнителни директори.  

През 2016 г. и третият член на УС е избран за негов изпълнителен директор. 

През 2016 г. Дружеството започна процес на адаптиране на въведената и действаща до 
този момент система за управление с новите изисквания, установени с Кодекса за 
застраховането (в сила от 01.01.2016 г.), като бяха направени промени във връзка с 
новата фирма и структура на Дружеството, отчитайки обема на дейността през отчетната 
година. 

Б.1.3. Информация относно политиката и практиката за определяне на 
възнагражденията на административния, управителния и надзорния орган. 

Политиката за възнагражденията на Дружеството се прилага в съответствие с Устава и 
другите вътрешно-дружествени актове, като се прилага относимото законодателство – 
Търговски закон, Кодекс за застраховане, Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35, както и 
Насоките на ЕIOPA и други. 

Цялостната политика за възнагражденията в Дружеството се осъществява от комплекс от 
вътрешни документи, които регламентират отношенията, възникващи в тази връзка: 

1. Устав на Дружеството. 

2. Вътрешни правила за работната заплата. 

3. Политика за възнагражденията. 

4. Политика за квалификация и надеждност на ръководните длъжности. 

5. Етичен кодекс. 
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6. Правила за реда за разкриване на конфликт на интереси. 

„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД има писмена Политика за възнагражденията, която е разработена в 
съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията за 
възнагражденията (Наредба № 48) и се прилага спрямо лицата, попадащи в обхвата на 
Наредбата. Като част от застрахователната група на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, 
Дружеството прилага политиките си, в това число и Политиката за възнагражденията 
последователно и в съответствие с груповите политики. Като елемент на системата на 
управление по смисъла на чл. 77 от КЗ, същата подлежи на периодичен преглед, в това 
число и на групово ниво. 

Политиката за възнагражденията следва следните основни принципи: 

 Насърчава благоразумното и ефективно управление на риска и да не стимулира 
поемането на рискове, надвишаващи приемливото ниво. 

 Е съобразена с бизнес стратегията на Дружеството (програми за дейността, правила и 
политики), целите, ценностите и дългосрочните интереси. 

 Предвижда мерки за избягване на конфликт на интереси. 

 Е съобразена с принципите и добрите практика за защита интересите на 
потребителите на застрахователни услуги. 

Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет възнаграждения за  
2016 г. са съобразени с обемите, отговорностите и ангажиментите, както и постигнатите 
от Дружеството икономически резултати и стабилното му състояние през отчетния 
период. 

Надзорният съвет прави предложения до Едноличния собственик на капитала относно 
определяне и промени във възнагражденията на членовете на надзорния и на 
управителния съвет на Дружеството. 

Приетите от Едноличния собственик на капитала конкретни възнаграждения се отразяват 
в индивидуалните договори за управление или анекси към тях. Членовете на надзорния и 
на управителния съвети на Дружеството получават само фиксирано постоянно 
възнаграждение, утвърдено от Едноличния собственик на капитала и отразено в 
договорите им за управление. 

Въпреки предвидената възможност в Политиката за възнагражденията, не се предвижда 
предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет на Дружеството на 
опции върху акции, акции на Дружеството или друг вид периодично променливо 
възнаграждение за отчетния период, поради което не са разработени и свързани с това 
критерии, както и не е приложима информация за периода, вкойто акциите не могат да 
бъдат прехвърляни и опциите върху тях не могат да бъдат упражнявани. 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване на членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на останалите 
служители. 

Във вътрешните документи на Дружеството не е предвидена възможност за изплащане на 
допълнителна пенсия, нито за ранно пенсиониране на членовете на управителния и 
надзорния съвет. През отчетната 2016 г. не е начислявано и изплащано такова 
обезщетение. 

Б.1.4. Информация за значителните сделки, извършени през отчетния период с 
акционери, с лица, които упражняват значително влияние върху Дружеството, и с 
членове на административния, управителния или надзорния орган. 

През м. февруари 2016 г., в резултат на договор за покупко-продажба на безналични 
акции, едноличен собственик на капитала на Дружеството стана българският 
застрахователен холдинг „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. В резултат на това правно-
организационната форма на Дружеството бе променена от акционерно дружество на 
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еднолично акционерно дружество. Промяната е вписана по партидата на Дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 05.07.2016 г. 

 

Б.2. Изисквания за квалификация и надеждност  

Б.2.1.Описание на специфичните изисквания по отношение на уменията, знанията и 
експертния опит, прилагани от Дружеството към лицата, които действително 
ръководят Дружеството или изпълняват други ключови функции. 

В Политиката за оценка квалификацията и надеждността на лицата, които ръководят „ЗД 
ЕИГ Ре” ЕАД или изпълняват други ключови функции (наричана за краткост Политика за 
квалификация и надеждност), е предвидено посочените лица следва да притежават 
знания и опит най-малко в следните направления: застрахователни и финансови пазари; 
бизнес стратегия и бизнес модел; система на управление; финансови и актюерски 
анализи; нормативна уредба и изисквания. 

Фигура 5. Лица, попадащи в обхвата на Политиката за квалификация и надеждност 

 

 

Изискванията за професионална квалификация, опит и добра репутация, както и редът, 
начинът и средствата за тяхното установяване са нормативно установени, като е 
предвидено, че в устава на Дружеството и в политиките за всяка една от ключовите 
функции могат да се предвидят и допълнителни изисквания, на които да отговарят 
посочените лица. Специфичните изисквания по отношение на лицата, заемащи ръководни 
длъжности, са посочени изчерпателно в съответната длъжностна характеристика. 

Б.2.2. Описание на процеса, прилаган от Дружеството за оценка на квалификацията 
и надеждността на лицата, които действително ръководят Дружеството или 
изпълняват други ключови функции. 

Преценката на квалификацията и надеждността на лицата, които действително ръководят 
Дружеството и изпълняват други ключови функции, се извършва въз основа на 
представените доказателства, че същите отговарят на установените изисквания, и след 
подробно обсъждане на техните професионални качества, квалификация, опит и знания. 
Допълнителна гаранция, че лицата притежават изискуемата квалификация и надеждност, 

Fit & 
Proper 

Членове на 
НС 

Членове на 
УС 

лица, 
изпълняващи 

ключви 
функции 
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е фактът, че същите подлежат и на одобрение от КФН. Лицата трябва да отговарят на 
изискванията на политиката за квалификация и надеждност във всеки един момент – от 
тяхното избиране и/или назначаване до тяхното освобождаване. 

През отчетната година са направени оценки и е декларирано съответствието пред 
регулаторния орган, с оглед получаването на одобрение на номинациите, когато това е 
нормативно предвидено. 

Б.3. Система за управление на риска, включително собствена оценка на риска и 
платежоспособността. 

В „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е изградена и функционира система на управление, в която е 
интегрирана и система за управление на риска. Системата на управление, гарантира 
надеждното и разумно управление на дейността, в това число ефективност и създаване 
на адекватна и прозрачна структура с ясно и целесъобразно разпределение на 
отговорностите, осигуряваща предаването на инфромация, в това число и във връзка с 
функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност и за разкриване 
на информация. Тя функционира независимо и е отделна от актюрерската функция на 
Дружеството.  

Една от основните цели на изградената система за управление на риска е да подпомага 
мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка надежността на финансовите 
отчети на Дружеството, постигане на стратегическите цели, ефиктивност и ефикасност на 
операциите, както и прилагане на относимите законови и регулаторни изисквания. Към 
системата за управление на риска, в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД са интегрирани процеси, прилагат 
се правила и процедури, които са относими към ефективното функциониране на 
системите за счетоводство, финансова отчетност и разкриване на информация от 
Дружеството. 

Управлението на рисковете се състои в това да се определи, анализира и оцени размера 
на съответните рискове, да се предприемат адекватни мерки и икономически механизми 
за намаляването им, както и да се постигне убеденост, че рисковете се намират в 
допустими рамки и остават в такива. 

Системата за управление на риска включва съвкупност от организационни мерки за 
идентифициране, оценка и управление на възможните за Дружеството рискове. По-
специално внимание се обръща на съществените рискове, т.е. рисковете, които се 
проявяват и се установяват в процеса на дейността на Дружеството и които могат да 
предизвикат негативно влияние върху активите, финансовата позиция и нетния доход на 
Дружеството в един продължителен период. Предвиждайки възможните рискове 
Управителния съвет на Дружеството може да си осигури поле за действие за тяхното 
предотвратяване, намаляване или отстраняване. В края на 2014 г. е създадена постоянно 
действаща Работна група по управление на риска, която осъществява функцията по 
управление на риска. През 2016 г. състава на работната група бе променен и намален в 
съответствие с дейността на Дружеството.  

Законовата рамка, в която Дружеството се съобразява при оценката, анализа и 
управлението на риска, е Кодексът за застраховане и действащите към него наредби. 

Основните структури на Дружеството, чиято дейност е пряко свързана с управлението на 
риска, са Управителния съвет, както и всички служители, работещи в Дружеството, чиято 
задача е спазването на разработените и утвърдени правила, документиращи работния 
процес и задължението им да идентифицират и докладват за всяко проявление на риска в 
ежедневната им дейност.  

Отчетността е насочена основно към управителния съвет на Дружеството и включва 
изготвянето на годишен доклад за дейността по управление на риска, както и ad hoc 
доклади в случай на краткосрочна, съществена промяна на рисковата ситуация. 
Функцията за управление на риска е задължена да докладва на управителния съвет. 
Политиката за управление на риска подлежи на периодичен преглед, но не по-малко от 
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веднъж годишно от управителния съвет на застрахователя и при отчетена необходимост 
се актуализира. Основни фактори, които биха могли и имат решаващо значение за 
изменение и допълнение на вътрешните документи са промени в регулаторната среда, 
промени в бизнес стратегията, както и такива в общата рискова позиция и в изискванията 
за съответствие, свързани с управлението на риска. 

През 2017 г. приоритет в работата на административният, управителен или надзорен 
орган ще бъде затвърждаването на функцията за управление на риска в Дружеството 
чрез устойчив и надежден екип за целите на управление на риска.  

Б.3.4. Декларация, в която се посочва колко често собствената оценка на риска и 
платежоспособността се преразглежда и одобрява от административния, 
управителния или надзорния орган на Дружеството. 

Виж Приложение № 1 към настоящия Отчет. 

Б.3.5. Декларация, в която се обяснява как Дружеството е определило собствените 
си потребности по отношение на платежоспособността при отчитане на рисковия си 
профил и как си взаимодействат неговите дейности по управление на капитала и 
системата му за управление на риска. 

Виж Приложение № 2 към настоящия Отчет. 

Б.4. Система за вътрешен контрол  

Б.4.1. Описание на системата за вътрешен контрол на предприятието;  

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД разполага със система за вътрешен контрол, която е елемент от 
цялостната система за управление на Дружеството. 
Вътрешният контрол е съвкупност от форми на контрол, осъществявани в рамките на 
организацията, установени от ръководството в съответствие с целите, заложени в 
стратегията за развитие на компанията и предоставя разумна увереност за тяхното 
постигане. 
Разработването на системата за вътрешен контрол е в пряка връзка с политиката за 
вътрешен контрол и с утвърдената организационна структура на Дружеството. 

Вътрешният контрол предполага определени отговорности, както следва: 

 На ръководството – пряко отговорно за всички дейности, за създаването, 
организирането и поддържането на системата за вътрешен контрол. 

 На служителите – с конкретни отговорности при осъществяването на вътрешния 
контрол и задължения, включително и при докладването за налични проблеми. 

Системата за вътрешен контрол на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД включва следните видове контрол : 

 Превантивен /да попречи на възникването на нежелани събития/. 

 Разкриващ /да разкрие и коригира налични неблагоприятни събития, които вече са 
възникнали/. 

 Текущ /осъществявасе по време на изпълнението на набелязаните дейности, разкрива 
текущо евентуалните отклонения/. 

 Последващ /проследява степента на изпълнение на дадени препоръки и 
отстраняването на констатирани нарушения/. 

При определянето на мястото на вътрешния контрол следва да се предвидят и всички 
възможни ограничения, свързани с човешкия фактор, с кризи, с измами и злоупотреби. 
Ограниченията трябва да се следят, като същите могат да бъдат в резултат на : 
целесъобразност на целите, установени като предварително изискване за вътрешен 
контрол, реалността, че човешката преценка при взимането на решения може да е 
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грешна, възможност ръководството, други служители и/или трети страни да заобикалят 
контрола. 

 

Б.4.2. Описание на начина, по който се изпълнява функцията, следяща за спазване 
на изискванията. 

През 2016 г. в изпълнение на новите изисквания по отношение на застрахователите, 
установени в Кодекса за застраховане, които транспонират Директива 2009/138/ЕО 
(Директива Платежоспособност II), Дружеството стартира изграждането на ефективна 
система за управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на 
дейността, в която са обособени четири ключови функции по смисъла на чл. 78 от КЗ – 
функция по вътрешен одит, функция по съответствие, актюерска функция и функция по 
управление на риска.  

Към момента на изготвяне на Отчета за платежоспособност и финансовото състояние към 
31.12.2016 г. Дружеството има одобрение от КФН на ръководителят на функцията за 
съответствието. Организацията и изпълнението на функцията за спазване на 
изискванията през 2016 г. и отчетените дейности са изложени в настоящата точка. 

В съответствие с изложеното в раздел А от настоящия отчет, Дружеството през 2016 г. се 
счита за представител от сегмента на „малките“ дружества на българския 
застрахователен пазар. При изграждането и изпълнението на ключовите функции се 
отчита освен характера, обема и сложността на дейността на Дружеството, допълнително 
и сложността на структурата, целесъобразността на разходите и потенциала за 
обременяване на финансовите резултати с оглед отчетените и потенциални обеми. 
Съществено значение има принадлежността на Застрахователя към застрахователната 
група на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. 

Функцията за съответствие /функцията, следяща за спазване на изискванията/ е един от 
механизмите за гарантиране последователното и хармонизирано прилагане на системата 
на управление в цялата група и е изградена като вътрешен капацитет не само на ниво 
дружество, но и на ниво група като консултативен контролен орган на административния, 
управителния или надзорния орган /АУНО/ относно спазването на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби приети в изпълнение на Кодекса за 
застраховане. Тя включва и оценка на възможното въздействие на всяко изменение в 
правната среда върху операциите на съответното предприятие, както и определянето на 
риска, свързан със спазването на изискванията. 

Съгласно политиката на групата, изграждането на функцията за съответствие в 
дружества, които се категоризират като малки спрямо обемите от дейността и позицията 
на пазара следва принципите на целесъобразност и ефективност на разходите. 

Предвид изложеното, функцията за съответствие в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е организирана и се 
изпълнява на групово ниво, при прилагане принципа на пропорционалност и споделена 
отговорност. 

Функцията за съответствие е организирана през отчетната 2016 г. като независимо звено, 
подчинено на Съвета на директорите на Дружеството-майка, което изпълнява 
задълженията си, както са описани в раздел Б от настоящия отчет чрез осигуряване и 
гарантиране на Ръководителя на функцията за съответствие при групата на преки линии 
на докладване към АУНО на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД в съответствие с вменените задължения. 

Ръководителят на функцията за съответствие е пряко отговорен да поддържа контакт и да 
информира изпълнителните членове на Съвета на директорите на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД за 
промените в правната среда, които имат пряко значение за дейността на Дружеството, в 
това число рисковете, които могат да възникнат от потенциално несъответствие. При 
управлението на риска от несъответствие, Ръководителя на функцията за съответствие 
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пряко взаимодейства и подпомага лицата, осигуряващи правното обслужване на 
Дружеството /принцип на споделената отговорност/. 

Следствие въведените механизми, от началото на отчетната година, функцията за 
съответствие периодично прави преглед и уведомява АУНО на Дружеството, относно 
изменения в правната среда, както на ниво национално законодателство, така и на ниво 
европейско законодателство. Ведно с въведения механизъм за проследяване на 
промените в правната среда, функцията уведомява АУНО и за съществени новини, 
решения и/или документи публикувани от регулатора /КФН/ или ресорния орган на 
европейския надзорен механизъм – EIOPA. 

Системата за прилагане на политика за спазване на изискванията, е изградена като 
гарантира двупосочен процес, където АУНО на Застрахователя също може да се обърне 
директно и пряко към Ръководителя на функцията за съответствие и да поиска 
съдействие и/или друг вид дейност, свързана със задълженията на функцията. 
Политиката за съответствие през 2016 г. се осъществява основно чрез програма, 
обхващаща механизмите на: 

 Изграждане и внедряване на механизъм за периодично и навременно уведомяване, 
относно изменения в правната среда. 

 Въвеждане на механизми за управление и администриране на вътрешните документи, 
елемент от системата за управление. 

 Проект за система за оценка на съответствието на системата на управление и 
потенциал за внедряване. 

Посредством механизмите за последователно прилагане на груповите правила с оглед 
гарантиране адекватността на системата на управление в Дружеството, през отчетната 
2016 г. е изграден необходимия механизъм, като Ръководителя на функцията за 
съответствие пряко проследява системата на управление на Застрахователя, като 
отговаря за администрирането и участва в съгласувателна процедура на вътрешните за 
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД политики и документи, елемент на същата. 

През отчетната 2016 г. функцията за съответствие направи първичен преглед на 
системата на управление. През втората половина на отчетната 2016 г., Ръководителят на 
функцията за съответствие участва като координатор по реализирането на проекта по 
извършване на Преглед на балансите на застрахователите, организиран от КФН. В 
конкретика, по време на прегледа той отговаря за протичането му при прегледа на 
системата на управление в българските дружества, част от застрахователната група. 

Б.5. Функция за вътрешен одит. 

Б.5.1. Описание на начина, по който се изпълнява функцията за вътрешен одит на 
предприятието. 

Стратегията за развитие на всяка компания дефинира бизнес-целите пред Дружеството и 
представлява цялостен план на действие за ръководство и управление, включва 
съвкупност от мерки и дейности за реализация на стратегическите цели.  

Ръководството на компанията е отговорно за изграждането на единен и координиран 
подход, включващ управленски контрол, дейностите по вътрешен контрол, риск и 
съответствието, както и независимия вътрешен одит.  

Политиката за вътрешен одит включва начина, по който се изпълнява функцията за 
вътрешен одит, както и реда, по който функцията по вътрешен одит дава свое становище. 

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и 
консултации, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване 
дейността на организацията.  

Функцията за вътрешен одит е координирана е с идентичната функция на ниво група. 
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Функцията за вътрешен одит разполага с възможност за осъществяване на преки 
взаимоотношения с органите на управление и с Одитния комитет. 

Функцията за вътрешен одит отговаря за изготвяне на доклади до ръководството на 
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД с констатации, изводи и препоръки за подобряване съответните 
дейности, както и за представяне на доклад за вътрешния одит най-малко веднъж 
годишно пред управителния орган на компанията. 

Б.5.2. Описание на начина, по който функцията за вътрешен одит на предприятието 
запазва своята независимост и обективност от дейностите, които тя проверява. 

Функцията за вътрешен одит трябва да е ефективна и да предоставя увереност, да е 
обективна, самостоятелна и отделена от оперативните функции. Организацията на 
вътрешния одит е гарант за неговата независимост. 

Независимостта и обективността на функцията за вътрешен одит включват възможности 
за взаимодействие с органите на управление и с Одитния комитет, с наличието на 
адекватна организационна структура като средство за постигне на целите ефикасно и 
икономично. 

Независимостта на функцията за вътрешен одит изисква структурното и 
организационното й отделяне от функцията, следяща за спазване на изискванията на 
законодателството /функция за съответствието/ и от вътрешния контрол. 

Управителният, съответно контролният орган, съгласно правомощията си според устава и 
във връзка с организационната и управленска структура на Дружеството, отговаря за 
цялостното изграждане и функциониране на функцията за вътрешен одит.  

Функцията за вътрешен одит трябва да бъде в съответствие с приетата и утвърдена 
бизнес-стратегия за развитие на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД, да е в синхрон с дефинирните бизнес-
целии да съответства на естеството, обема, сложността и мащаба на извършваната 
дейност от Дружеството. 

Б.6. Актюерска функция. 

Актюерската функция е самостоятелна структура, в рамките на централно управление на 
Дружеството и няма подструктури. 

Основните задачи на актюерската функция са свързани със спазване на действащото 
законодателство, координиране и изчисляване на техническите резерви, наблюдение на 
всички мерки за смекчаване на рисковете и докладване по установените линии, съгласно 
обхвата на дейността. 

Задължения на актюерската функция: 

 Координира изчисляването на техническите резерви. 

 Участва в разработването и контролира спазването на груповата политика за оценка 
натехническите резерви. 

 Гарантира пригодността на използваните методологии и базови модели, както и на 
допусканията, направени при изчисляване на техническите резерви. 

 Анализира ефекта от промени в данните, методологиите и допусканията върху размера 
на техническите резерви. 

 Оценява достатъчността и качеството на вътрешните данни, използвани при 
изчисляване на техническите резерви и съответствието им със стандартите за качество 
на данните. 

 Оценява пригодността, пълнотата и точността на данните, използвани при изчисляване 
на техническите резерви, пригодността на IТ системите в съответствие с дейността на 
актюерската функция. 
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 Дава препоръки за вътрешните процедури за подобряване качеството на данните. 

 Преценява необходимостта от използване на пазарна информация (външните данни 
могат да бъдат част от анализа за оценка на съответствието на вътрешните данни с 
изискванията за качество на данните). 

 Сравнява най-добрите прогнозни оценки спрямо практическите резултати, 
действителните данни и оценки. 

 Извършва корекции на използваните актюерски методи и/или на направените 
допускания. 

 Информира управителния или контролния орган относно надеждността и 
адекватността на изчисляването на техническите резерви. 

 Идентифицира възможни несъответствия, оценява и изготвя препоръки, описващи 
мерките, чрез които да бъдат преодолени. 

 Контролира изчисляването на техническите резерви посредством приближения и 
индивидуални подходи за отделни случаи, когато не са налице достатъчно подходящи 
данни за прилагане на надеждни актюерски методи. 

 Изразява мнение относно общата подписваческа политика. 

 Отчита рисковете в отделните сегменти и достатъчността на премиите. 

 Изразява мнение относно адекватността на презастрахователните договори и 
взаимовръзката на презастрахователната програма с подписваческа политика и 
процеса на резервиране. 

 Подпомага ефективното прилагане на системата за управление на риска, включителнo 
като участва в създаването на модели за риска, стоящи в основата на изчисляването 
на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното капиталово 
изискване и в собствената оценка на риска и платежоспособността. 

 Изготвя и заверява справките и отчетите на Дружеството във връзка с актюерската 
дейност и актюерския доклад. 
 

Б.7. Възлагане на дейности на външни изпълнители. 

Дружеството има одобрена Политика за възлагане на дейности на външни изпълнители, в 
която подробно са описани условията за възлагане на функции и услуги на външни 
изпълнители, процеса на възлагане (решение за възлагане, въвеждане на възлагане, 
управление и мониторинг на възлагането, прекратяване на възлагането. 

В политиката се определя кои са собствениците на рисковете при възлагане на дейности 
на външни изпълнители, както и за кои функции и дейности има забрана за прехвърляне. 
Отговорност за възложените дейности на външни изпълнители се носи от УС. 

Б.8. Друга информация. 

Системата на управление на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД е адекватна и изградена в съответсвие с 
естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността му. За оценка на 
адекватността, следва да се приложи метод обхващаш конкретни критерии, които да 
бъдат наложени към характеристиките на застрахователя. За критерии при прегледа 
водещи са принципите: 

 Законосъобразност. 

 Целесъобразност. 

 Ефективност. 

За изграждането на цялостен модел за оценка се анализира не само плоскостта, на която 
се изгражда системата като комплекс от вътрешни документи, но и се приложат оценъчни 
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модели за качествен анализ, базирани на практическото значение на политиките, тяхното 
познаване, споделяне и спазване, като доказателство за ефективност. 

Предвид изложеното критериите, прилагани в модела за оценка на адекватността се 
подразделят на основни и допълнителни. 

Основни критерии: 

 Съответствие на системата на управление на нормативните изисквания. 

 Наличие на адекватна и прозрачна организационна структура. 

 Ясно разпределение и целесъобразно разделение на отговорностите. 

 Ефективна система, за предоставяне на информация. 

Допълнителни критерии: 

 Системата на управление, отговаря на изискванията на насоките за система на 
управление на EIOPA. 

 Системата подлежи на периодичен преглед. 

 Ръководството на Дружеството разбира и споделя принципите за добро корпоративно 
управление, като води политика по постигане на оптимални съотношения между 
практиките в Дружеството и вътрешните му регулации. 

Като се отчита информацията, изложена в настощия раздел на отчета за 
платежоспособност, при така изложената методология за оценка, може да се заключи, че 
като цяло системата на управление на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, отговаря на изискванията и е 
адекватна на естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността му. 

Не на последно място, направеният преглед на балансите на застрахователите през  
2016 г., удостоверява оценката, като в доклада на независимия външен експерт няма 
съществени констатации, с оглед адекватността на системата на управление. 

В. Рисков профил. 

Една от основните цели на изградената система за управление на риска на „ЗД ЕИГ Ре” 
ЕАД е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни впостигането на 
стратегическите цели, ефективност и ефикасност на операциите, прилагане на 
нормативните и регулаторни изисквания, надеждността на финансовите отчети на 
Дружеството. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД, като неразделна част от своята бизнес стратегия, извършва своя оценка 
на риска и платежоспособността. Оценката на риска, включва: 

1. Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR), както и 
минималното капиталово изискване (MCR). 

2. Контрол по спазване на изискванията във връзка с капиталово изискване за 
платежоспособност и минимално капиталово изискване, както и изискванията за 
техническите резерви. 

3. Степен на отклонение на рисковия профил – отклонение на капиталовото изискване за 
платежоспособност от стойността под риск на основните собствени средства, при 
спазване на доверителен интервал от 99,5% за период от една година. 

Капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) се изчислява ежегодно по 
стандартна формула съгласно подраздел 5 на Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/ 35, за 
да се гарантира, че Дружеството има достатъчно допустими собствени средства, 
покриващи капиталовото изискване за платежоспособност.  

Стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) има за 
цел да отразява рисковия профил на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД. Рисковият профил се следи 
непрекъснато като се отчитат всякакви промени в него. 
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С цел да се насърчи доброто управление на риска и да се постигне съответствие между 
регулаторните капиталови изисквания и практиката в Дружеството, капиталовото 
изискване за платежоспособност е определено като икономически капитал, с който „ЗД 
ЕИГ Ре” ЕАД разполага към 31.12.2016 г., с което гарантира, че фалит може да се случи 
само веднъж на двеста случая и че е в състояние, с вероятност от поне 99,5%, да изпълни 
своите задължения към титулярите на полици и бенефициентите през следващите 12 
месеца. 

Икономическият капитал е изчислен на база истинския рисков профил на Дружеството, 
като е взето предвид въздействието на техниките за намаляване на риска, както и 
ефектите от диверсификация.  

Основната дейност на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е изложена на множество рискове, които се 
класифицират в следните категории: 

 

Към 31.12.2016 г. покритието на изискването за капиталова адекватност е 205.48%, а на 
минималното изискване за капиталова адекватност е 100.38%. 

Рисковият профил на Дружеството на база изчисления, направени по стандартна 
формула към 31.12.2016 г.е представен в следващата графика: 

 

КИП 

Пазарен риск 

Валутен риск 

Лихвен риск 

Риск, свързан с 
акциите 

Ликвиден риск 

Имуществен риск 

Концентрационен 
риск 

Спред риск 

Риск от неизпълнение 
на контрагента 

Подписвачески риск 

Риск, свързан с 
премиите и резервите 

Операционен риск 
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В.1. Подписвачески риск. 

Подписваческият риск отразява риска от загуба или от неблагоприятна промяна в 
стойността на застрахователните задължения в резултат на неподходящи допускания по 
отношение формирането на цена и резерви и включва: 

 Риск, свързан с определянето на премиите и резервите. 
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД не е изложен на катастрофични рискове, тъй като протфейла му е сто 
процента презастрахован. 

В.2. Пазарен риск. 

Пазарният риск е от загуба или от неблагоприятна промяна във финансовото състояние в 
резултат, директно или косвено, на колебания в нивата и нестабилност на пазарните цени 
на активите, пасивите и на финансовите инструменти на Дружеството. Пазарният риск на 
Дружеството включва следните подрискове: 

 Валутен риск. 

 Лихвен риск. 

 Ликвиден риск. 

 Имуществен риск. 

 Концентрационен риск. 

 Спред риск. 
 
Валутен риск 

Валутният риск е възможността стойността на активите, пасивите и финансовите 
инструменти на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените в 
нивото на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути, което да 
доведе до обезценка на местната валута. 

Дейността на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД не генерира валутен риск като цяло, тъй като основните 
парични потоци на Дружеството са деноминирани в лева. 

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени 
равнища в страната. Неговото влияние се изразява с възможността нетните доходи на 
компаниите да намалеят вследствие на повишение на лихвените равнища, при които 
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД финансира своята дейност. 

Ликвиден риск. 

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

69,72% 

6,38% 

24,10% 

17,27% 

Рисков профил 

Риск от неизпълнение на 
контрагента 

Подписвачески риск в 
общото застраховане 

Пазарен риск 

Операционен риск 
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Имуществен риск. 

Имущественият риск е свързан с чувствителността на стойността на активите, пасивите и 
финансовите инструменти към промяната в нивото или волатилността на пазарните цени 
на недвижимата собственост. Към 31.12.2016 г. Дружеството не е изложено на значителен 
имуществен риск. 

Концентрационен риск. 

Концентрационният риск произтича от липса на диверсификация в портфейла от активи, 
или от голяма рискова експозиция, свързана с неизпълнение от страна на един емитент 
на ценни книжа или на група от свързани емитенти. За избягване на риска от 
концентрация Дружеството се стреми да поддържа оптимална диверсификация на 
инвестициите и те да се извършват във финансови институции с висок рейтинг. 
Дружеството се придържа към принципа на „благоразумния инвеститор“. 

Спред риск. 

Спред рискът е свързан с чувствителността на стойността на активите, пасивите и 
финансовите инструменти към промяната в нивото или волатилността на кредитните 
спредове над срочната структура на безрисковия лихвен процент. За избягване на спред 
риска Дружеството се стреми да инвестира във финансови институции с висок рейтинг. 
Дружеството се придържа към принципа на „благоразумния инвеститор“. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД инвестира единствено в активи и инструменти, чиито рискове могат да 
бъдат надлежно определяни, измервани, наблюдавани, управлявани, контролирани и 
отчитани. Активите се диверсифицират надлежно, чрез което се избягва прекомерната 
зависимост от определен актив, емитент или група предприятия, или географска област, 
както и прекомерното акумулиране на риск в съвкупния портфейл. 

В.3. Риск от неизпълнение на контрагента. 

Рискът от неизпълнение от страна на контрагента отразява възможните загуби в резултат 
на неочаквано неизпълнение или влошаване на кредитната позиция на контрагентите или 
длъжниците на Дружеството през следващите 12 (дванадесет) месеца. Дружеството 
запазва установените си отношения с водещи презастрахователни компании от бранша с 
висок кредитен рейтинг, което води до минимизиране на риска от неизпълнение на 
контрагента от тип 1. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД няма вземания от посредници с просрочие над 90 (деветдесет) дни, 
което значително намалява риска от неизпълнение на контрагента от тип 2. 

В.5. Операционен риск. 

Оперативните рискове са рискове от загуби, настъпващи поради неадекватност или 
грешка на вътрешни процеси или като резултат от събития, задействани от фактори, 
свързани със служители, присъщи на системата или външни такива. Тези рискове се 
наблюдават и контролират основно чрез процеси и процедури в рамките на системата за 
вътрешен контрол и съответствието.  

В.6. Други значителни рискове. 

1. Информация относно рисковите експозиции на застрахователното или 
презастрахователното предприятие, включително експозициите, произтичащи от 
задбалансови позиции и прехвърляне на риск към схеми със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. 

Дружеството не разполага с експозиции, произтичащи от задбалансови позиции и 
прехвърляне на риск към схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск. 

Дружеството не е изложено на значителни рискове, тъй като портфейлът му е сто 
процента презастрахован. 
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При управление на инвестиционния риск Дружеството съблюдава правилата, залегнали в 
принципа на „благоразумния“ инвеститор: 

 Инвестиране в активи и инструменти, чиито рискове могат да бъдат определени, 
измерени, наблюдавани, контролирани и отчетени, съобразени със съвкупните нужди 
по отношение на платежоспособността. 

 Инвестиране в активите за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност 
и всички останали активи по начин, гарантиращ сигурността, качеството, ликвидността 
и доходността на съвкупния портфейл. Локализирането на тези активи се извършва 
така, че да гарантира тяхната наличност. 

 Инвестиране в активите за покритие на техническите резерви по начин според 
естеството и дюрацията на застрахователните и презастрахователните задължения. 

 Диверсифициране на активите по начин, избягващ прекомерна зависимост от отделен 
актив, отделен емитент и/или група предприятия и/или пазар. 

 Инвестиране в активи, емитирани от един и същ емитент или емитенти, които 
принадлежат към една и съща група, по начин избягващ прекомерна концентрация на 
риск. 

 Инвестиране в деривати до степен, допринасяща за намаляване на рисковете или 
улесняване на ефективното управление на инвестиционния портфейла. 

 Инвестиране в активи, недопуснати до търговия на регулиран финансов пазар, 
ограничено до благоразумни равнища. 
 

2. Описание на значителните концентрации на риск, на които е изложено 
Дружеството. 

Дружеството не е изложено на значителни концентрации на риск. 

3. Описание на използваните техники за намаляване на риска и на процесите за 
следене на текущата ефективност на тези техники за намаляване на риска. 

Основна техника за намаляване на риска в „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД е сключването на 
презастрахователни споразумения, с които определени части от записаните от 
Дружеството рискове, надвишаващи рисковия му апетит, се прехвърлят към 
презастрахователни дружества. 

Презастрахователното покритие е разпределено между следните презастрахователи, 
според годината на събитие: 

2009 – Hannover Re – XL treaty. 

2010 - Hannover Re– XL treaty. 

2011 - Hannover Re– XL treaty. 

2012 - Hannover Re– XL treaty. 

2013 – Partner Re and Talanx Re– XL treaty. 

2014 - Partner Re and Talanx Re– XL treaty. 

2015 - Partner Re, Talanx Re – XL treaty и Euroins - 100% QS treaty. 

2016 – Euroins - 100% QS treaty, Презастрахователен пул за застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите и катастрофични събития, XL treaty за застраховка 
„Злополука“ с QBE Re, QS и Surplus treaty с Euroins за застраховки „Пожар и природни 
бедствия“ и Карго застраховки. 

От 2014 г. до сега Дружеството има сключен договор за фронтиране с HDI-Gerling Welt 
Service /ново име HDI Global SE/ и HDI-Gerling Industrie /ново HDI Global SE/. Записаната 
премия през 2016 е изцяло по това споразумения за фронтиране и е 100 % цедирана към 
HDI Global SE. 
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В таблицата по-долу са представени рейтингите на презастрахователите: 

 

Презастрахователното покритие по договорите с Hannover Re, Partner Re and Talanx Re е 
непропорционално. Дружеството има сключен 100% квотен презастрахователен договор 
със „ЗД Евроинс“ АД, който от 01.03.2015 г. покрива 100% самозадържаните от 
Дружеството рискове. На базата на този договор Дружеството цедира всички резерви, 
нетни от презастраховане от трети страни и съответно презастрахователят „ЗД Евроинс“ 
АД възстановява всички платени нетни щети от Дружеството. 

4. По отношение на ликвидния риск, общия размер на очакваната печалба, 
включена в бъдещите премии, изчислена в съответствие с член 260, параграф 2. 
(Очакваната печалба, включена в бъдещите премии, се изчислява като разликата 
между техническите резерви без добавка за риск, изчислени в съответствие с член 
77 от същата директива, и техническите резерви без добавка за риск, изчислени при 
допускането, че премиите по съществуващи застрахователни и презастрахователни 
договори, които се очаква да бъдат получени в бъдеще, не са получени поради 
причина, различна от настъпването на застрахователно събитие, независимо от 
законоустановените и договорни права на титуляря да прекрати полицата.)  

В бъдещите премии не е включена очаквана печалба. 

5. По отношение на чувствителността към риск, описание на използваните методи, 
направените допускания и резултатите от стрес тестовете и анализа на 
чувствителността във връзка със значителните рискове и събития. 

Капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) се изчислява по стандартна 
формула съгласно подраздел 5 на Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35. 

В.7. Друга информация. 

Няма друга съществена информация. 

Г.Оценка за целите на платежоспособността. 

Г.1. Активи. 

Г.1.1. За всеки основен клас активи поотделно — стойността на активите, както и 
описание на основанията, методите и основните допускания, използвани при 
оценката за целите на платежоспособността. 

Оценката и признаването на активите за счетоводни цели се извършва, в съответствие 
със счетоводната политика на Дружеството, при съблюдаване на Международните 
счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане /МСС и 
МСФО/, Директива 2009/138/ЕО /Рамковата директива Платежоспособност II/, в 
съответствие със Закона за счетоводството, и относимите подзаконови нормативни 
актове. 

Основни принципи при оценката на активите: 

1. Оценката се извършва въз основа на допускането, че Дружеството ще упражнява 
своята дейност като действащо предприятие. 
2. Принцип за същественост – пропуските и неточното представяне на позиции се считат 

Reinsurer Rating Agency Rating

Hannover Re S&P AA-

Talanx Re A.M.Best A

Partner Re S&P A+

HDI-Gerling Welt Service /new name HDI Global SE/ S&P A+

Euroins BACR BBB

HDI-Gerling Industrie /new name HDI Global SE/ S&P A+
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за съществени, ако могат да бъдат такива според размера или характера си, 
индивидуално или колективно и би могло да повлияят на икономическите решения на 
потребителите, взети въз основа на финансовите отчети по Платежоспособност II. 
3. При признаване на активите, за целите на Платежоспособност II, водеща е 
съгласуваността на методите за оценка по МСС и МСФО с подхода за оценяване, 
съгласно политиката на групата за управление на активите и пасивите и актовете по 
Платежоспособност II. 

Подход при оценка на активите на Дружеството. 

1. Отделните активи се оценяват самостоятелно. 

2. Активите се оценяват по стойност, за която те могат да бъдат заменени в сделка при 
справедливи пазарни условия между независими, осведомени и желаещи страни, в 
съответствие с чл. 75 от Рамковата директива Платежоспособност II. 

Методи за оценка и оценъчна йерархия. 

При оценката и признаването на активите се следва следната оценъчна йерархия: 

1. Основният метод за оценка на активите в Дружеството е използването на котираните 
пазарни цени на действащи пазари за същите активи или пасиви. 

2. Когато не е възможно да се използват котирани пазарни цени на действащи пазари, 
Дружеството оценява активите, като използва котирани пазарни цени на действащи 
пазари за сходни активи или пасиви, коригирани с оглед на отразяване на разликите. 

Тези корекции отразяват специфичните за даден актив фактори, включително 
състоянието или местоположението на актива; степента, в която входящите данни се 
отнасят до позиции, които са сравними с актива; както и обема или степента на активност 
на пазарите, на които се наблюдават входящите данни. 

3. Алтернативни методи за оценка – те се използват когато: 

 Не са посрещнати критериите за действащи пазари, по смисъла на МСС. 

 Не е възможно прилагането на метода за оценка, въз основа на сходни активи, с 
котирани пазарни цени на действащи пазари. 

При използване на алтернативни методи за оценка Дружеството разчита възможно най-
малко на входящи данни, които са специфични за предприятието, и използва в 
максимална степен съответните пазарни данни, като: 

1. Котирани цени на идентични или сходни активи на пазари, които не са действащи. 
2. Входящи данни, различни от котираните цени, които могат да се наблюдават за актива, 
включително лихвени проценти и криви на доходност, наблюдавани на обичайно 
обявявани интервали, очаквана колебливост и кредитни спредове. 
3. Пазарно потвърдени входящи данни, които не могат да бъдат пряко наблюдавани, а се 
основават на или са подкрепени от налични пазарни данни. 

При ползване на алтернативни методи за оценка, техниките са съгласувани с един или 
повече от следните подходи: 

1. Пазарен подход – цени и друга информация, произтичаща от пазарни сделки с 
идентични или сходни активи, или група от активи /матрично ценообразуване и други/. 

2. Подход на базата на доходите, при който бъдещи суми, като парични потоци или 
приходи или разходи, се превръщат в единна текуща сума – справедливата стойност 
отразява текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми /техники въз основа на 
настоящата стойност, модели на ценообразуване на опции и метод на допълнителните 
парични потоци, отчитани в рамките на повече от един период. 

3. Подход на разходите – цената, която ще получи за актива продавач на пазара се 
основава на разходите на купувача по придобиването или създаването на актив 
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заместител със сравнима полезност, коригиран с разходите за моралното остаряване на 
актива. 

Допустима е оценката на активите въз основа алтернативен метод по ненаблюдавани 
данни, когато: 

1. Няма на разположение съответни наблюдавани входящи данни или 

2. Налице е слаба или липсваща активност на пазара към датата на оценяването. 

Ненаблюдаваните данни следва да отразяват допускания, с които пазарните участници 
биха си служили при ценообразуването на актива, включително допускания във връзка с 
риска, присъщ за метода за оценяване на справедливата стойност и риска, присъщ на 
входящите данни от тази техника за оценяване. 

В таблицата по-долу е показана стойността на активите на Дружеството към 31.12.2016 г., 
оценена за целите на Платежоспособност II. 

Баланс Платежоспособност II 

Стойности към 
31.12.2016  

BGN  

АКТИВИ   

Положителна репутация 0 

Отложените аквизиционни разходи 0 

Нематериални активи 0 

Отсрочени данъчни активи 92 503 

Излишък от пенсионни обезщетения 0 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за 
собствено ползване 

123 251 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с 
дялове в инвестиционен фонд договори) 

1 841 777 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) 0 

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия 0 

Капиталови инструменти 0 

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса 0 

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса 0 

Облигации 0 

Държавни облигации 0 

Корпоративни облигации 0 
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Структурирани облигации 0 

Обезпечени ценни книжа 0 

Предприятия за колективно инвестиране 0 

Деривати 0 

Депозити, различни от парични еквиваленти 1 841 777 

Други инвестиции 0 

Активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен 
фонд договори 

0 

Заеми и ипотеки 0 

Заеми и ипотеки за физически лица 0 

Други заеми и ипотеки 0 

Заеми по полици 0 

Презастрахователни възстановявания по силата на: 10 954 809 

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото 
застраховане 

10 954 809 

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане 10 954 809 

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане 0 

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на 
животозастраховането, с изключение на здравно застраховане и 
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд 

0 

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането 0 

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и 
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд 

0 

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен 
фонд 

0 

Депозити към цеденти 0 

Застрахователни вземания и вземания от посредници 10 218 

Презастрахователни вземания 4 987 787 

Вземания (търговски, не застрахователни) 3 297 180 

Собствени акции (притежавани пряко) 0 
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Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или 
начален капитал, поискани, но все още неизплатени 

0 

Парични средства и парични еквиваленти 202 197 

Всички други активи, които не са посочени другаде   

Общо активи: 21 509 721 

 

 

Г.1.2. За всеки основен клас активи поотделно — количествено и качествено 
обяснение на всички съществени разлики между основанията, методите и 
основните допускания, използвани от Дружеството при оценката за целите на 
платежоспособността и използвани при тяхната оценка във финансовите отчети. 

Оценка на активите. 

1. Репутация. 

Репутацията се оценява със стойност нула в баланса по Платежоспособност II. 

2. Отложени аквизиционни разходи. 

Отложените аквизиционни разходи не представляват разпознаваем актив по 
Платежоспособност II, тъй като аквизиционните разходи се включват при изчисляване на 
най-добрата прогнозна оценка на техническите резерви. Предвид това позицията 
„отсрочени аквизиционни разходи“е със стойност нула в баланса по Платежоспособност II. 

3. Нематериални активи. 

Нематериалните активи се състоят от настоящата стойност на бъдещите печалби, 
софтуер (закупен или вътрешно разработен), закупени застрахователни портфейли, 
организационни разходи, платени аванси, придобити търговски марки и други 
нематериални активи.  

Съгласно изискванията на Платежоспособност II се прилагат определенията на МСС 38, 
включително определенията за активни пазари и нематериални активи.  

Нематериалните активи се оценяват с нулева стойност, освен ако могат да бъдат 
продадени отделно и ако има котирана пазарна цена на активен пазар за същите или 
подобни активи. 

4. Отсрочени данъчни активи. 

Отсрочени данъчни активи са сумите на доходите по данъци за възстановяване за 
бъдещи периоди, по отношение на: 

 Временни разлики, които подлежат на приспадане. 

 Пренасянето на неизползваните данъчни загуби. 

 Пренасяне на неизползвани данъчни кредити. 

Съгласно МСФО отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните 
ставки, които се очаква да се прилагат за периода, в който актива се реализира или 
пасива се урежда, въз основа на данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила 
към датата на отчета за финансовото състояние. 

Оценяването на отсрочените данъчни активи отразява данъчните последици, които биха 
произтекли, след датата на отчета за финансовото състояние, от очаквания начин на 
обратно проявление на временните разлики. 
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Към 31.12.2016 г. действащата данъчна ставка за корпоративен данък е 10%. 

5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване, държани за собствено ползване. 

В тази позиция от баланса се включват офис оборудване, мебели, обзавеждане и т.н., и 
други материални активи. 

Съгласно изискванията по Платежоспособност II, имуществото се оценява по 
справедлива стойност, независимо от това как се използва или как се отчита съгласно 
МСФО. 

Имоти, машини и съоръжения във финансовите отчети се оценяват по цена на 
придобиване минус амортизация и загуби от обезценка и се преоценяват по справедлива 
стойност за целите на Платежоспособност II. 

Към 31.12.2016 г. балансовата стойност по Платежоспособност II на тази експозиция е  
123 250 лв. и включва стойността на офис оборудване, стопански инвентар и транспортни 
средства на Дружеството. Тъй като пазарната стойност на тези активи към датата на 
отчета не се различава съществено от тяхната амортизируема стойност, стойността им в 
баланса по Платежоспособност II е същата като тази, посочена във годишния финансов 
отчет. 

6. Имущество (различно от това за собствено ползване). 

В тази позиция се разглеждат недвижими имоти, класифицирани като държани за 
продажба или дадени под наем на трети лица и инвестиционни фондове. 
Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване и след това 
по справедлива стойност, както за целите на Платежоспособност II, така и във 
финансовите отчети по МСФО.  

Към 31.12.2016 г. Дружеството не притежава инвестиционен имот, който да е отдаден под 
наем. 

7. Участия. 

„Участия“ са участията по смисъла на член 13, параграф 20 и член 212, параграф 2 и 
дялови участия в свързани предприятия по член 212, параграф 1, буква б) от Директива 
2009/138/ЕО. 

Участието по смисъла на член 13, параграф 20 от Директива 2009/138/ЕО е 
притежаването, пряко или чрез контрол на 20% или повече от 20% от правата на глас или 
от капитала на дадено дружество (предприятие). 

Дялово участие в свързано предприятие по член 212, параграф 1, буква б) от Директива 
2009/138/ЕО е участие в предприятие, което е или дъщерно предприятие, или друго 
предприятие, от което е притежавано дялово участие, или предприятие, свързано с друго 
предприятие посредством взаимоотношение, посочено в член 12, параграф 1 от 
Директива 83/349/ЕИО. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма дялови участия. 

8. Акции, регистрирани и нерегистрирани за търгуване. 

В тази позиция се включват всички инвестиции в акции. Стойността им по 
Платежоспособност II e справедливата стойност. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма инвестиции в акции. 

9. Държавни ценни книжа и корпоративни облигации. 

Стойността по Платежоспособност II за държавни ценни книжа и корпоративни облигации, 
е справедливата стойност. Справедливите стойности, използвани за целите на МСФО, се 
използват и за целите на Платежоспособност II.  
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Към 31.12.2016 г. Дружеството няма инвестиции в държавни ценни книжа и корпоративни 
облигации. 

10. Структурирани дългови инструменти. 

Структурираните дългови инструменти се отнасят до ценни книжа, в които са внедрени 
всякакви категории деривати. 

Оценяването е в съответствие с подхода на Платежоспособност II за облигациите. 
Договорът се оценява като цяло. 

Дружеството няма инвестиции в структурирани дългови инструменти към 31.12.2016 г. 

11. Обезпечени ценни книжа. 

Оценяването е в съответствие с подхода на Платежоспособност II за заеми/облигации. 

Обезпечените ценни книжа могат да бъдат класифицирани също по всички четири 
алтернативи на финансови инструменти и се оценяват по амортизируема стойност по 
метода на ефективния лихвен процент или по справедлива стойност. 

Дружеството няма инвестиции в обезпечени ценни книжа към 31.12.2016 г. 

12. Инвестиционни фондове. 

В тази позиция се включват инвестициите в колективни инвестиционни схеми 
(предприятия, чиято основна цел е колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа).  

Оценяването на инвестициите в инвестиционни фондове е по справедлива стойност в 
съответствие с принципите на Платежоспособност II. 

Прилага се подхода „поглед отвътре“ при оценка в рамките на ниво фонд. 

Ако няма налични котирани пазарни цени на активни пазари се използват „mark-to-model“ 
техники, които включват всички алтернативни техники за оценка. 

Към 31.12.2016 г. Дружествотоне притежава инвестиции в инвестиционни фондове. 

13. Деривати. 

По Платежоспособност II и във финансовите отчети дериватът се оценява към всяка 
отчетна дата. В тази позиция се признават само положителни справедливи стойности. 
Отрицателните стойности се отчитат в позицията “Деривати“ в пасива на баланса.  

Дружеството се придържа към принципа на разумния инвеститор, в съответствие с чл. 
124, ал.7, т. 1, съгласно който, употребата на деривати се допуска, доколкото те 
допринасят за намаляване на рисковете или улесняват ефективното управление на 
портфейла. 

Дружеството няма инвестиции в деривати към 31.12.2016 г. 

14. Депозити, различни от парични еквиваленти. 

В тази категория активи спадат всички депозити, различни от прехвърлими депозити. Това 
означава, че те не могат да бъдат използвани, за да се извършват плащания по всяко 
време и не са разменими за валута или прехвърлими депозити без някакъв вид 
ограничение или санкция. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството е извършило оценка на стойността на банковите депозити 
за целите на Платежоспособност II, и тя не се различава съществено от справедливата 
им стойност и затова стойността на инвестициите на Дружеството в банкови депозити по 
Платежоспособност II е еднаква със стойността им по финансов отчет по МСФО. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството притежава банкови депозити в размер на 1 841 776,86 лв. 

15. Други инвестиции. 
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Към 31.12.2016 г. Дружеството няма експозиции в други инвестиции. 

16. Активи, държани в обвързани с индекс и обвързани с дялове инвестиционни 
фондове. 

Тази позиция е относима само за животозастрахователни дружества и е неприложима за 
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 

17. Заеми и ипотеки. 

В тази позиция се включват кредити и вземания, които не са класифицирани като държани 
за търгуване и не са отчетени по справедлива стойност в печалбата и загубата в 
съответствие с МСФО. 

Стойността по Платежоспособност II е справедливата стойност.  

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма такива активи. 

18. Заеми по полици. 

Оценяването на тази позиция по Платежоспособност II е в съответствие с оценката по 
позицията “Заеми и ипотеки”. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма такива активи. 

19. Възстановими суми по презастрахователни договори. 

Възстановимите суми от презастрахователи са представени в актива на баланса, както по 
финансов отчет, така и по Платежоспособност II. 

Рискът от неизпълнение от страна на презастрахователя се отразява в баланса по 
Платежоспособност II, вземайки предвид неизпълнението, например при понижаване на 
рейтинга на презастрахователя.  

Към 31.12.2016 г. стойността на възстановимите суми по презастрахователни договори е 
10 954 808,70 лв. 

20. Депозити в цеденти. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма депозити в цеденти. 

21. Вземания по застраховане и от посредници. 

Вземанията се оценяват по тяхната пълна номинална стойност съгласно МСФО. 

Стойността на вземанията по МСФО може да се разглежда като добра оценка за 
стойността им по Платежоспособност II и затова не се преоценяват за целите на 
Платежоспособност II. 

Към 31.12.2016 г. застрахователните вземания на Дружеството са в размер на  
10 218,25 лв. 

22. Презастрахователни вземания. 

Сумите, дължими от презастрахователи и свързани с презастрахователната дейност, 
които не са включени във възстановими суми по презастрахователни договори.  

Тук са включени суми по вземания от презастрахователи, които се отнасят до уредени 
претенции на притежатели на полици или бенефициери; вземания от презастрахователи, 
които не са свързани със застрахователни събития или уредени застрахователни 
претенции, например комисиони. 

Вземанията от презастрахователи са нетехнически елементи.  

В допълнение, рискът от неизпълнение от страна на презастрахователя се отразява в 
отчета за финансовото състояние по Платежоспособност II, вземайки предвид 
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неизпълнението при понижаване на рейтинга на презастрахователя. При това положение 
бъдещите несигурни задължения на презастрахователите са адекватно отразени. 

Към 31.12.2016 г. стойността на вземанията по презастрахователни договори е  
4 987 786,61 лв. 

23. Вземания (търговски, незастрахователни). 

В тази позиция са включени следните елементи: 

 Вземания от регреси. 

 Търговски вземания и вземания за указана услуга. 

 Вземания по гаранции. 

Вземанията се оценяват по тяхната пълна номинална стойност по МСФО.Справедливата 
и амортизираната стойност са едни и същи. 

Стойността на вземанията по Платежоспособност II и по финансов отчет е равна. 

Към 31.12.2016 г. стойността им е 3 297 179.32 лв. 

24. Парични средства в брой и парични еквиваленти. 

В тази позиция са включени паричните средства по овърнайт депозитите, депозитите с 
матуритет до 90 дни, разплащателните сметки и парите на каса на Дружеството. 

Стойността на паричните средства в брой и паричните еквиваленти по 
Платежоспособност II и по финансов отчет по МСФО е равна. 

Към 31.12.2016 г. стойността на паричните средства и паричните еквиваленти в отчета е 
202 200,31 лв. 

25. Други активи. 

В тази позиция се отчитат другите активи, които не са посочени другаде. 

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма други активи в баланса по Платежоспособност II. 

Г.2 Технически резерви. 

Г.2.1. За всеки основен вид дейност поотделно – стойността на техническите 
резерви, включително размера на най-добрата прогнозна оценка и на добавката за 
риск, както и описание на основанията, методите и основните допускания, 
използвани при тяхната оценка на целите за платежоспособността. 

Техническите резерви са очаквания размер на задълженията на застрахователя по 
сключените застрахователни и презастрахователни договори. Достатъчността на техния 
размер е гаранция за възможността на Дружеството в бъдеще да покрие всички 
плащания, които произтичат от застрахователните договори.  

С оглед на горното, размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на 
стойността на задълженията, поети от застрахователя или презастрахователя, които се 
очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или 
презастрахователни договори, разходите, свързани с изпълнението на тези задължения, 
както и стойността на възможното неблагоприятно отклонение от това очакване. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД образува видовете технически резерви, определени с Кодекса за 
застраховането, Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(Платежоспособност 2) и регламентите към нея, като задължителни за застрахователите, 
извършващи дейност по общо застраховане: 

 Резерв за щети, състоящ се от резерв за предявени, неизплатени претенции (RBNS) и 
резерв за възникнали, но непредявени претенции (IBNR), покриващи очаквани 
плащания за щети, възникнали преди датата на оценка и 
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 Премиен резерв - покриващ очакваните плащания, свързани с щети по бъдещи спрамо 
момента на оценка на резерва събития. 

Стойността на образуваните техническите резерви за целите на отчетите, изготвяни 
съгласно Платежоспособност 2, отговаря на настоящата стойност, която Дружеството би 
трябвало да заплати, ако прехвърли незабавно своите застрахователни и/или 
презастрахователни задължения на друг застраховател или презастраховател. 

Предвид на това размерът на техническите резерви (TP - technical provision) се определя 
като сума от най-добрата прогнозна оценка на задълженията на прехвърлящия 
застраховател (BE - Best estimate) и добавката за риск, съотвестваща на разходите за 
необходимия капитал на поемащия застраховател, покриващ рисковете свързани с 
прехвърлените задължения (RM - Risk margin). 

 Най-добрата оценка на Резервът за щети (най-добрата оценка по отношение както на 
резерва за предявени, неизплатени щети – RBNS, така и на резерва за възникнали, но 
непредявени щети - IBNR) е свързана с щети по събития, настъпили преди края на 
отчетния период или датата, към която се изчислява резерва. При прогнозиране на 
бъдещите парични потоци са взети предвид всички входящи и изходящи парични 
потоци, необходими за покриване на застрахователните и презастрахователните 
задължения за периода на тяхното съществуване. 

 Най-добрата оценка на Премийният резерв (UPR - Unearned premium provsion) се 
отнася за щети по събития, които ще настъпят след датата на оценка на резерва, 
свързани със съществуващи полици, в сила към същата дата, както и стойността на 
разходите по обслужване на тези полици и премийния приход, който се очаква да се 
получи в срока на действие на тези полици. 

 Най-добрата прогнозна оценка на резерва за щети и пренос-премийния резерв 
съответства на вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите входящи и 
изходящи парични потоци, като се вземе предвид стойността на парите във времето. 
Очакваните бъдещи парични потоци са дисконтирани при прилагане на съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен процент, определена за съответния отчетен 
период от EIOPA. 

Всички входящи и изходящи потоци свързани с резерва за щети и пренос-премийния 
резерв са взети предвид при определяне на най-добрата им оценка. Размерът на 
бъдещите парични потоци е прогнозиран при категоризирането на тези потоци в следните 
групи: 

 Изходящи парични потоци – свързани с изплащане на щети и бъдещи разходи. 

 Входящи парични потоци – свързани с бъдещи премии и други приходи. 

Прогнозирането на бъдещите парични потоци се извършва на база миналия опит и 
исторически данни, както и на пазарни данни. 

Стойността на техническите резерви, включително размера на най-добрата прогнозна 
оценка и на добавката за риск за всеки основен вид дейност са представени в следващата 
таблица: 

 

  

Застраховка 
„Гражданска 

отговорност“ на 
моторни 
превозни 
средства 

Други 
автомобилн

и 
застраховки 

Морски, 
авиационни 

и 
транспортн

и 
застраховк

и 

Пожар и 
други щети 

по 
имуществен

о 
застрахован

е 

Застраховк
а „Обща 

гражданска 
отговорност

“ 

Застраховк
а „Помощ 

при 
пътуване“ 

Застрахов
ка „Разни 
финансов
и загуби“ 

Премиен резерв - Брутна сума – 
Общо 

6.8 0 26.35 660 853.03 441 799.35 674.26 1 772.15 
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Премиен резерв - Брутна сума -
директен бизнес 

6.8 0 26.35 660 853.03 441 799.35 674.26 1 772.15 

Общ дял на презастрахователите 
преди калкулиране на очакваните 
загуби, дължащи се на риска от 
несъстоятелност на контрагента 

6.8 0 26.35 660 853.03 441 799.35 674.26 1 772.15 

Дял на презастрахователите 
преди калкулиране на очакваните 
загуби 

6.8 0 26.35 660 853.03 441 799.35 674.26 1 772.15 

Общ дял на презастрахователите 
след калкулиране на очакваните 
загуби, дължащи се на риска от 
несъстоятелност на контрагента 

6.78 0 26.29 659 261.46 440 735.34 672.63 1 767.88 

Нетна най-добра прогнозна оценка 
на премийните резерви 

0.02 0 0.06 1 591.57 1 064.01 1.62 4.27 

Резерви за щети - Брутна сума – 
Общо 

9 214 499.54 223 024.40 0 210 649.48 219 877.39 1 463.21 0 

Брутна сума - директен бизнес 9 214 499.54 223 024.40 0 210 649.48 219 877.39 1 463.21 0 

Общ дял на презастрахователите 
преди калкулиране на очакваните 
загуби, дължащи се на риска от 
несъстоятелност на контрагента 

9 214 499.54 223 024.40 0 210 649.48 219 877.39 1 463.21 0 

Дял на презастрахователите 
преди калкулиране на очакваните 
загуби 

9 214 499.54 223 024.40 0 210 649.48 219 877.39 1 463.21 0 

Общ дял на презастрахователите 
след калкулиране на очакваните 
загуби, дължащи се на риска от 
несъстоятелност на контрагента 

9 198 481.54 222 630.22 0 210 277.17 219 488.76 1 460.62 0 

Нетна най-добра прогнозна оценка 
на резерва за щети 

16 018.00 394.18 0 372.31 388.62 2.59 0 

Обща най-добра прогнозна оценка 
- брутна сума 

9 214 506.34 223 024.40 26.35 871 502.51 661 676.73 2 137.46 1 772.15 

Обща най-добра прогнозна оценка 
- нетна сума 

16 018.02 394.18 0.06 1 963.88 14 52.63 4.21 4.27 

Добавка за риск 820 907.63 19 868.95 0 18 766.48 19 588.59 130.36 0 

Технически резерви - общо 1 003 5413.97 242 893.35 26.35 890 268.99 681 265.32 2 267.82 1 772.15 

Общ дял на презастрахователите 
след калкулиране на очакваните 
загуби, дължащи се на риска от 
несъстоятелност на контрагента – 
общо 

9 198 488.32 222 630.22 26.29 869 538.63 660 224.10 2 133.25 1 767.88 

Технически резерви минус дял на 
презастрахователите - общо 

836 925.65 20 263.13 0.06 20 730.36 21 041.21 134.57 4.27 

 

Г.2.2. Описание на степента на несигурност по отношение на стойността на 
техническите резерви. 
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„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД разполага с процеси и процедури, за да гарантира редовното 
съпоставяне на най-добрите прогнозни оценки и допусканията, обуславящи 
изчисляването на тези най-добри прогнозни оценки, спрямо практическите резултати. 

Когато в резултат на съпоставката се установи систематично отклонение между 
практическите резултати инай-добрите прогнозни оценки, се извършват подходящите 
корекции на използваните актюерски методи или на направените допускания. 

С цел верифициране на резултатите се извършва сравнение на най-добрите прогнозни 
оценки и допусканията, върху които се основава изчисляването им с историческите 
резултати. Валидирането на техническите резерви отчита влиянието на допусканията и 
използваните приближения, като са оценени и предприетите мерки и са анализирани 
резултатите. 

С оглед верифициране стойността на образуваните технически резерви, текущо се 
извършва LAT тест на образувания резерв. 

Стойността на очакваните бъдещи парични потоци, при извършване на теста, се определя 
на база: среднопретеглената стойност на коефициента на щетимост за период не по-
малко от пет години; честотата и средния размер на претенциите и тяхното развитие във 
времето. При наличие на представителни пазарни данни, стойността на горните 
параметри се сравнява с пазарна статистическа информация. 

 

Г.2.3. За всеки основен вид дейност поотделно – количествено и качествено 
обяснение на вкички съществени разлики между основанията, методите и 
основните допускания, използвани от Дружеството при оценката за целите на 
платежоспособността и при тяхната оценка във финансовите отчети. 

Стойността на техническите резерви, определена съгласно принципите на 
Платежоспособност 2, следва да бъде близка до размера на резервите, отчетен съгласно 
МСФО. Разлика в стойността на образуваните резерви може да съществува предвид че в 
отчетите по МСФО: 

 Не се определя отделно добавка за риск. 

 Не се налага дисконтиране и отчитане на различната стойност на парите във времето, 
тъй като очакваните бъдещи задължения се определят към момента на оценка, а не 
като настояща стойност на бъдещи парични потоци, какъвто е принципа заложен в 
Платежоспособност 2. 

 Съществуват известни различия в методите на оценка на техническите резерви, 
въпреки че крайните резултати са близки по размер. Така например по отношение 
премийния резерв, методът по МСФО е базиран на стойността на начислената премия, 
покриваща риска и очакваните разходи по действащите към момента на оценка 
договори през следващия отчетен период. Тестът за адекватност на размера на 
образувания премиен резерв обаче се извършва по метод, близък на оценката на 
резервите по Платежоспособност 2 – на база очакваните бъдещи задължения, 
прогнозирани чрез коефициента на щетимост и коефициента на разходи, определени 
по исторически данни. Така в случай на установен недостиг на образувания премиен 
резерв по даден вид застраховка, се образува допълнителен резерв за неизтекли 
рискове, като общата стойност на образувания съгласно МСФО премиен резерв и 
резерв за неизтекли рискове се доближава до стойността на резерва определена по 
възприетия в Плажежоспособност 2 метод, базиран на очакваните бъдещи парични 
потоци. 

 Се използват различни допускания – предвид че оценката на техническите резерви 
съгласно Платежоспособност 2 се основава на прогнозни бъдещи парични потоци, е 
необходимо да се извърши корекция на очакваните бъдещи приходи и разходи на база 
на определени допускания, като: дял на договорите, които се очаква да бъдат 
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прекратени предсрочно; ниво на инфлация; очакване за развитието на риска и 
разходите. 

Г.2.4. Когато е приложена изравнителната корекция, посочена в член 77б от 
Директива 2009/138/ЕО — описание на изравнителната корекция и на портфейла от 
задължения и целеви активи, за които се прилага изравнителната корекция, както и 
количествено измерване на въздействието от намаляването на изравнителната 
корекция до нула върху финансовото състояние на Дружеството, включително 
върху размера на техническите резерви, капиталовото изискване за 
платежоспособност, минималното капиталово изискване, основните собствени 
средства и размера на собствените средства, допустими за покриване на 
минималното капиталово изискване и на капиталовото изискване за 
платежоспособност. 

Не е приложена изравнителна корекция. 

Виж Приложение № 3 към настоящия Отчет. 

Г.2.5. Декларация, в която се посочва дали Дружеството е използвало корекцията за 
променливост по член 77г от Директива 2009/138/ЕО, както и количествено 
измерване на въздействието от намаляването на корекцията за променливост до 
нула върху финансовото състояние на Дружеството, включително върху размера 
на техническите резерви, капиталовото изискване за платежоспособност, 
минималното капиталово изискване, основните собствени средства и размера на 
собствените средства, допустими за покриване на минималното капиталово 
изискване и на капиталовото изискване за платежоспособност. 

Не се прилага корекция за променливост. 

Виж Приложение № 4 към настоящия Отчет. 

Г.2.6. Декларация, в която се посочва дали е използвана преходната срочна 
структура на безрисковия лихвен процент по член 308в от Директива 2009/138/ЕО, 
както и количествено измерване на въздействието от неприлагането на преходните 
мерки върху финансовото състояние на предприятието, включително върху 
размера на техническите резерви, капиталовото изискване за платежоспособност, 
минималното капиталово изискване, основните собствени средства и размера на 
собствените средства, допустими за покриване на минималното капиталово 
изискване и на капиталовото изискване за платежоспособност. 

Не е използвана преходната срочна структура на безрисковия лихвен процент. 

Виж Приложение № 5 към настоящия Отчет. 

Г.2.7. Декларация, в която се посочва дали е използвано преходното приспадане по 
член 308г от Директива 2009/138/ЕО, както и количествено измерване на 
въздействието от неприлагането на мярката за приспадане върху финансовото 
състояние на Дружеството, включително върху размера на техническите резерви, 
капиталовото изискване за платежоспособност, минималното капиталово 
изискване, основните собствени средства и размера на собствените средства, 
допустими за покриване на минималното капиталово изискване и на капиталовото 
изискване за платежоспособност. 

Не е използвано преходното приспадане по член 308г от Директива 2009/138/ЕО, както и 
количествено измерване на въздействието от неприлагането на мярката за приспадане 
върху финансовото състояние на Дружеството, включително върху размера на 
техническите резерви, капиталовото изискване за платежоспособност, минималното 
капиталово изискване, основните собствени средства и размера на собствените средства, 
допустими за покриване на минималното капиталово изискване и на капиталовото 
изискване за платежоспособност. 
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Виж Приложение № 6 към настоящия Отчет. 

Г.2.8. Описание на: 

1. Възстановяванията от презастрахователни договори и схеми със специална цел 
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. 

2. Всички значителни промени в съответните допускания, направени при 
изчисляване на техническите резерви, в сравнение с предходния отчетен период. 

„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД има сключени презастрахователни договори, както от типа Excess of 
loss, така и квотни договори. Презастрахователната стратегия на Дружеството е 
създадена с цел пълна защита от неблагоприятното развитие на рисковете. 

В таблицата по-долу са представени рейтингите на презастрахователите, с които 
Дружеството има сключени и активни договори: 

 

Възстановените обезщетения от презастрахователите за 2016 г. са в размер на 
8 887 хил. лв., като като представляват 100% от изплатените през 2016 г. обезщетения. 
Това се дължи на сключен 100% квотен презастрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, 
с който от 01.03.2015 г. презастрахователят е поел всички самозадържани от Дружеството 
рискове, нетни от презастраховане осигурено от трети страни. 

Възстановените от презастрахователите обезщетения следват същата структура, както 
изплатените обезщетения. През 2016 г. възстановените обезщетения от „ЗД Евроинс“ АД 
представляват 78% от всички възстановени обезщетения от презастрахователите. 
Останалите 22% се поделят между останалите презастрахователи, с които Дружеството 
има все още активни договори по отношение на обслужване на щети от минали години. 

Презастрахователното покритие по договорите с Hannover Re, Partner Re and Talanx Re е 
непропорционално. Дружеството има сключен 100% квотен презастрахователен договор 
със ЗД „Евроинс“ АД, който от 01.03.2015 г. покрива 100% самозадържаните от 
Дружеството рискове. На базата на този договор Дружеството цедира всички резерви, 
нетни от презастраховане от трети страни и съответно презастрахователят „ЗД Евроинс“ 
АД възстановява всички платени нетни щети от Дружеството. 

От 2014 до сега Дружеството има сключен договор за фронтиране с HDI-Gerling Welt 
Service /ново име HDI Global SE/ и HDI-Gerling Industrie /ново HDI Global SE/. Записаните 
рискове във връзка с това споразумения за фронтиране се цедират на 100 % към HDI 
Global SE. 

Презастрахователната стратегия и програма през 2016 г. не се различава от тази, която 
Дружеството следваше през предходния отчетен период. 

Г.3. Други пасиви. 

Г.3.1. За всеки основен клас от други пасиви поотделно — стойността на тези други 
пасиви, както и описание на основанията, методите и основните допускания, 
използвани при тяхната оценка за целите на платежоспособността. 

Настоящият раздел разглежда оценката на пасивите за целите на Платежоспособност II, с 
изключение на техническите резерви. 

Reinsurer Rating Agency Rating

Hannover Re S&P AA-

Talanx Re A.M.Best A

Partner Re S&P A+

HDI-Gerling Welt Service /new name HDI Global SE/ S&P A+

Euroins BACR BBB

HDI-Gerling Industrie /new name HDI Global SE/ S&P A+
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Оценката и признаването на пасивите за счетоводни цели се извършва, в съответствие 
със счетоводната политика на Дружеството, при съблюдаване на Международните 
счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане /МСС и 
МСФО/, Директива 2009/138/ЕО /Рамковата директива Платежоспособност II/, в 
съответствие със Закона за счетоводството, и относимите подзаконови нормативни 
актове. 

Основни принципи при оценката на пасивите: 

1. Оценката се извършва въз основа на допускането, че Дружеството ще упражнява 
своята дейност като действащо предприятие. 
2. Принцип за същественост – пропуските и неточното представяне на позиции се считат 
за съществени, ако могат да бъдат такива според размера или характера си, 
индивидуално или колективно и би могло да повлияят на икономическите решения на 
потребителите, взети въз основа на финансовите отчети по Платежоспособност II. 
3. При признаване на пасивите, за целите на Платежоспособност II, водеща е 
съгласуваността на методите за оценка по МСС и МСФО с подхода за оценяване, 
съгласно политиката на групата за управление на активите и пасивите и актовете по 
Платежоспособност II. 

Подход при оценка на пасивите на Дружеството. 

1. Отделните пасиви се оценяват самостоятелно. 

2. Пасивите (задълженията) се оценяват на стойност, за която те могат да бъдат 
прехвърлени или уредени в сделка при справедливи условия между независими, 
равнопоставени, осведомени и желаещи страни. 

 

Методи за оценка и оценъчна йерархия. 

При оценката и признаването на пасивите се следва следната оценъчна йерархия: 

1. Основният метод за оценка на пасивите в Дружеството е използването на котираните 
пазарни цени на действащи пазари за същите пасиви. 

2. Когато не е възможно да се използват котирани пазарни цени на действащи пазари, 
Дружеството оценява пасивите, като използва котирани пазарни цени на действащи 
пазари за сходни пасиви, коригирани с оглед на отразяване на разликите. 

Тези корекции отразяват специфичните за даден пасив фактори, включително 
състоянието или местоположението на пасива; степента, в която входящите данни се 
отнасят до позиции, които са сравними с пасива; както и обема или степента на активност 
на пазарите, на които се наблюдават входящите данни. 

3. Алтернативни методи за оценка – те се използват когато: 

 Не са посрещнати критериите за действащи пазари, по смисъла на МСС. 

 Не е възможно прилагането на методът за оценка, въз основа на сходни пасиви, с 
котирани пазарни цени на действащи пазари. 

При използване на алтернативни методи за оценка Дружеството разчита възможно най-
малко на входящи данни, които са специфични за предприятието, и използва в 
максимална степен съответните пазарни данни, като: 

1. Котирани цени на идентични или сходни пасиви на пазари, които не са действащи. 
2. Входящи данни, различни от котираните цени, които могат да се наблюдават за пасива, 
включително лихвени проценти и криви на доходност, наблюдавани на обичайно 
обявявани интервали, очаквана колебливост и кредитни спредове. 
3. Пазарно потвърдени входящи данни, които не могат да бъдат пряко наблюдавани, а се 
основават на или са подкрепени от налични пазарни данни. 
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При ползване на алтернативни методи за оценка, техниките са съгласувани с един или 
повече от следните подходи: 

1. Пазарен подход – цени и друга информация, произтичаща от пазарни сделки с 
идентични или сходни пасиви или група от пасиви /матрично ценообразуване и други/. 

2. Подход на базата на доходите, при който бъдещи суми, като парични потоци или 
приходи или разходи, се превръщат в единна текуща сума – справедливата стойност 
отразява текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми /техники въз основа на 
настоящата стойност, модели на ценообразуване на опции и метод на допълнителните 
парични потоци, отчитани в рамките на повече от един период. 

Допустима е оценката на пасивите въз основа алтернативен метод по ненаблюдавани 
данни, когато: 

1. Няма на разположение съответни наблюдавани входящи данни или 

2. Налице е слаба или липсваща активност на пазара към датата на оценяването. 

Ненаблюдаваните данни следва да отразяват допускания, с които пазарните участници 
биха си служили при ценообразуването на пасива, включително допускания във връзка с 
риска, присъщ за метода за оценяване на справедливата стойност и риска, присъщ на 
входящите данни от тази техника за оценяване. 

В таблицата по-долу е показана стойността на пасивите на Дружеството към 31.12.2016 г., 
оценена за целите на Платежоспособност II. 

 

Баланс Платежоспособност II 

Платежосп
особност 

II 
стойности 

към 
31.12.2016 

BGN 

ПАСИВИ   

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на 
здравно застраховане) 

11 853 908 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на 
здравно застраховане) — технически резерви, изчислени съвкупно 

  

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на 
здравно застраховане) — най-добра прогнозна оценка 

10 974 646 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на 
здравно застраховане) — добавка за риск 

879 262 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото 
застраховане) 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото 
застраховане) — технически резерви, изчислени съвкупно 

0 
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Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото 
застраховане) — най-добра прогнозна оценка 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото 
застраховане) — добавка за риск 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на 
животозастраховането) 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на 
животозастраховането) — технически резерви, изчислени съвкупно 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на 
животозастраховането) — най-добра прогнозна оценка 

0 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на 
животозастраховането) — добавка за риск 

0 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на 
здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с 
дялове в инвестиционен фонд) 

0 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на 
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен 
фонд) — технически резерви, изчислени съвкупно 

0 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на 
здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с 
дялове в инвестиционен фонд) — най-добра прогнозна оценка 

0 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на 
здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с 
дялове в инвестиционен фонд) — добавка за риск 

0 

Технически резерви — застраховане, обвързано с индекс и с дялове 
в инвестиционен фонд 

0 

Технически резерви — застраховане, обвързано с индекс и с дялове 
в инвестиционен фонд — технически резерви, изчислени съвкупно 

  

Технически резерви — застраховане, обвързано с индекс и с дялове 
в инвестиционен фонд — най-добра прогнозна оценка 

0 

Технически резерви — застраховане, обвързано с индекс и с дялове 
в инвестиционен фонд — добавка за риск 

0 

Други технически резерви 0 

Условни пасиви 0 

Резерви, различни от технически резерви 0 

Задължения по пенсионни обезщетения 0 
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Депозити от презастрахователи 0 

Отсрочени данъчни пасиви 0 

Деривати 0 

Дългове към кредитни институции 0 

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции 0 

Застрахователни задължения и задължения към посредници 660 486 

Презастрахователни задължения 1 042 736 

Задължения (търговски, не застрахователни) 0 

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства 0 

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства 600 000 

Всички други пасиви, които не са посочени другаде 434 084 

Общо пасиви 14 591 214 

Превишение на активите над пасивите 6 918 506 

 

Г.3.2. За всеки основен клас от други пасиви поотделно — количествено и 
качествено обяснение на всички съществени разлики между основанията, методите 
и основните допускания, използвани от Дружеството при оценката за целите на 
платежоспособността и при тяхната оценка във финансовите отчети. 

Дружеството класифицира не-деривативните финансови пасиви като други финасови 
пасиви. 

Дружеството отписва финансов пасив когато неговите договорни задължения са 
изпълнени, или са отменени, или са изтекли. 

Финансови активи и пасиви се компенсират и нетната стойност се представя в отчета за 
финансово състояние тогава и само тогава, когато Дружеството има правно основание да 
нетира сумите и има намерение или да урежда на нетна база, или да реализира актива и 
да уреди пасива едновременно. 

Не-деривативни финансови пасиви – оценяване. 

Не-деривативни финансови пасиви се признават първоначално по справедлива стойност, 
намалена с всички пряко свързани разходи по сделката. 

След първоначално признаване тези пасиви се оценяват по амортизирана стойност, като 
се използва метода на ефективния лихвен процент. 

Г.4. Алтернативни методи за оценка. 

Дружеството не използва алтернативни методи на оценка. 

Г.5. Друга информация  

Няма друга съществена информация относно оценката на активите и пасивите за целите 
на платежоспособността 
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Д. Управление на капитала. 

Д.1. Собствени средства. 

Д.1.1. Информация относно целите, политиките и процесите, използвани от 
Дружеството за управление на неговите собствени средства, включително 
информация относно прилагания при бизнес планирането времеви хоризонт и 
относно всякакви значителни промени през отчетния период. 

Цели на инвестиционната дейност. 

Застрахователят осъществява инвестиционна дейност с цел: 

1. Гарантиране на сигурност на изпълнението на всички задължения, произтичащи от 
всички застрахователни ангажименти, поети от Дружеството. 

Инвестиционният портфейл следва да е балансиран. 

Инвестиционната политика следва да бъде основана на принципа за благоразумност, 
целяща да минимизира риска с придаване на особено значение на дългосрочен прираст 
на дохода. 

2. Гарантиране на ликвидност и платежоспособност, които да позволяват на Дружеството 
да изпълнява своевременно всичките си задължения. 

3. Гарантиране на доходност, което е един от източниците на приход за Дружеството. 

Структура на портфейла. 

Финансовите активи формират следните портфейли: 

1. Инвестиции на собствени средства и инвестиции на резервите. 

Активите на Дружеството следва да се инвестират с цел получаване на допълнителен 
доход, като в същото време се поддържа необходимата краткосрочна и дългосрочна 
ликвидност. 

2. Диверсификация на инвестиционния портфейл. 

Инвестиционният портфейл трябва да бъде диверсифициран, за да се гарантира 
необходимото ниво на сигурност и да се минимизира рискът от финансови загуби в случай 
на неблагоприятни промени на дадена инвестиция или категория от инвестиции. 

Активите за покритие на техническите резерви се диверсифицират и разпределят, така че 
нито една категория активи, инвестиционен пазар или отделна инвестиция да не е със 
значителен дял. 

Списък на инвестициите. 

Дружеството може да инвестира в следните активи: 

1. Ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в България или друга страна 
членка, както и акции, квалифицирани облигации и други квалифицирани дългови 
инструменти, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани 
пазари на ценни книжа в трети страни. 

2. Ценни книжа, издадени или гарантирани от българското правителство. 

3. Акции и дялове, издадени от инвестиционни компании и договорни фондове, които 
осъществяват дейност в съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми със седалище в страна 
членка. 

4. Общински облигации. 

5. Други дългови ценни книжа с фиксиран доход. 
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6. Други ценни книжа с променлив доход. 

7. Ипотечни облигации. 

8. Банкови депозити. 

9. Други – след решение на Управителния съвет. 

Списък на пазарите. 

Дружеството инвестира на територията на Република България. След решение на УС 
може да инвестира и на територията на друга страна членка. 

Д.1.2. Поотделно за всеки ред — информация относно структурата, размера и 
качеството на собствените средства към края на отчетния период и към края на 
предходния отчетен период, включително анализ на значителните промени във 
всеки ред през отчетния период. 

Дружеството премина през преглед на балансите към 30.06.2016, като проверката показа 
недостиг на капитала спрямо минималното капиталово изискване в размер на 567 хил. лв. 
27.12.2016 г. между „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД и „ЗД ЕИГ-Ре" ЕАД беше сключен 
Договор за подчинен срочен дълг, с предмет получаване от „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД, в 
качеството му на заемател, на парична сума в размер на 600 хил. лв. при условия, 
уговорени в договора. 

На основание клаузите в посочения договор, получената парична сума следва да се 
включи като елемент на основните собствени средства на заемателя, които се 
класифицират като капитал от втори ред. 

Собствените средства на Дружеството се структурират съгласно следните критерии: 

1. Собствени средства от първи ред – са онези собствени средства, чиято основна 
функция е покриването на задълженията и отговарят на следните условия: 

 Имат достатъчно качества и времетраене, за да покрият задълженията. 

 Освободени са от всякакви тежести. 

 Покриват загубите към момента на настъпването им и преди други инструменти. 

 В случай на ликвидация, се поставят след всички други инструменти. 

Примери за собствени средства от първи ред (неограничителна) са: внесен обикновен 
акционерен капитал, внесени подчинени дялови вноски на съдружници, излишък от 
средства, които не се считат за застрахователни пасиви, внесени привилигировани акции 
и свързаните с тях премии от емисиии на акции и резерв за равняване. 

2. Собствени средства от втори ред – са онези собствени средства, които покриват 
задълженията, когато средствата от първи ред са били изчерпани. Примери за собствени 
средства от втори ред (неограничителна) са вписан, но невнесен акционерен капитал, 
собствени средства в излишък спрямо използваните обеми за покриване на рисковете 
свързани с ограничените резерви и т.н. 

3. Собствени средства от трети ред – са капиталови фондове, които могат да покрият 
задълженията след изчерпването на тези от първи и втори ред. 

Примери за собствени средства от трети ред (неограничителна) са отсрочени нетни 
данъци, други капиталови инструменти (привилигировани акции и свързаните с тях 
премии от емисии на акци, невключени в собствените средства от първи и втори ред). 

Към 31.12.2016 г. собствените средства на Дружеството са представени в долната 
таблица: 
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Общо 

Ред 1 
неограничени 

Ред 1 
ограничени 

Ред 2 Ред 3 

Общо налични собствени средства за 
покритие на SCR 7 518 506.38 6 828 240.36 0.00 600 000.00 90 266.03 

Общо налични собствени средства за 
покритие на MCR 7 428 240.36 6 828 240.36 0.00 600 000.00   

Общо допустими собствени средства за 
покритие на SCR 7 518 506.25 6 828 240.36 0.00 600 000.00 90 266.03 

Общо допустими собствени средства за 
покритие на MCR 7 428 240.23 6 828 240.36 0.00 600 000.00   

 

Потенциалните източници на собствени средства за Дружеството са: 

 Регулиран капиталов пазар. 

 Увеличаване на капитала в съответствие с изискванията и реда предвиден в Устава на 
Дружеството. 

Важно е да се отбележи, че чрез посочените механизми за управление на капитала 
потенциалните източници, размера и разпределението на собствените средства са обект 
на постоянно наблюдение и са в пряка зависимост не само от финансовата прогноза в 
настоящата програма, но и от рисковия профил и апетит на групата, бизнес стратегията 
на ниво застрахователна група, наличните и допълнителни регулации на ниво ЕС, както и 
наличието на ясно национално законодателство. 

 

 

Д.1.3. Допустимия размер на собствените средства за покриване на капиталовото 
изискване за платежоспособност, класифицирани по редове. 

  
Общо 

Ред 1 
неограничени 

Ред 1 
ограничени 

Ред 2 Ред 3 

Допустими собствени средства за 
покритие на SCR 7 518 506.38 6 828 240.36 0 600 000.00 90 266.03 

 

Д.1.4. Допустимия размер на основните собствени средства за покриване на 
капиталовото изискване за платежоспособност, класифицирани по редове. 

  
Общо 

Ред 1 
неограничени 

Ред 1 
ограничени 

Ред 2 Ред 3 

Общо налични собствени средства за 
покритие на SCR 7 518 506.38 6 828 240.36 0 600 000.00 90 266.03 

Д.1.5. Количествено и качествено обяснение на всички съществени разлики между 
собствения капитал, посочен във финансовите отчети на Дружеството, и 
превишението на активите над пасивите, изчислено за целите на 
платежоспособността. 

Собственият капитал, посочен във финансовите отчети на Дружеството, е на стойност  
7 730 900,61 лв. Превишението на активите над пасивите, изчислено за целите на 
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платежоспособността е на стойност 6 918 506,38 лв. Разликата в стойността на оценката 
на техническите резерви е 754 452,95 лв. 

Д.1.6. За всяка позиция от основни собствени средства, която подлежи на 
посочените в членове 308б, параграфи 9 и 10 от Директива 2009/138/ЕО преходни 
разпоредби, описание на естеството на позицията и нейния размер. 

В Дружеството не съществува позиция от основни собствени средства, която подлежи на 
посочените в членове 308б, параграфи 9 и 10 от Директива 2009/138/ЕО преходни 
разпоредби. 

Д.1.7. За всяка съществена позиция от допълнителни собствени средства — 
описание на позицията, на размера на позицията от допълнителни собствени 
средства и на метода за определяне на размера на допълнителните собствени 
средства, ако такъв е бил одобрен, както и естеството и имената на контрагента или 
на групата от контрагенти по позициите, посочени в член 89, параграф 1, букви а), б) 
и в) от Директива 2009/138/ЕО. 

Дружеството няма допълнителни собствени средства. 

Д.1.8. Описание на всяка приспадната от собствените средства позиция и кратко 
описание на всички съществени ограничения, засягащи наличността и 
прехвърляемостта на собствените средства в рамките на Дружеството. 

Дружеството няма приспадната от собствените средства позиция. 

Д.2. Капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово 
изискване. 

Д.2.1. Размерите на капиталовото изискване за платежоспособност и на 
минималното капиталово изискване на Дружеството към края на отчетния период, 
придружени по целесъобразност от уточнението, че окончателният размер на 
капиталовото изискване за платежоспособност все още подлежи на надзорна 
оценка.  

Минимално изискване за капиталова адекватност (Minimum Capital Requirement, MCR) към 
31.12.2016 г. е в размер на 7 400 000 лв. Изискването за капиталова адекватност (SCR) 
към 31.12.2016 г. е в размер на 3 658 928 лв. 

Д.2.2. Размера на капиталовото изискване за платежоспособност на дружетвото, 
разпределен по модули на риска, когато предприятието прилага стандартната 
формула, и по категории риск, когато предприятието прилага вътрешен модел. 

 

  

Размер на капиталовото изискване 
(SCR) 

/BGN/ 

Пазарен риск 881 849 

Риск от неизпълнение на контрагента 2 551 068 

Подписвачески риск в общото 
застраховане 233 366 
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Диверсификация -639 218 

Риск, свързан с нематериалните 
активи 0 

Основно капиталово изискване (basic 
SCR) 3 027 065 

Оперативен риск 631 863 

Корекция за способността на 
отсрочените данъци да покриват 
загуби 0 

Капиталово изискване (SCR) 3 658 928 

 

Д.2.3. Дали и по отношение на кои модули и подмодули на риска от стандартната 
формула Дружеството използва опростени изчисления. 

Дружеството не използва опростени изчисления. 

Д.2.4. Дали и по отношение на кои параметри на стандартната формула Дружеството 
използва специфични за Дружеството параметри по член 104, параграф 7 от 
Директива 2009/138/ЕО. 

Не се използват специфични за Дружеството параметри. 

Д.2.7. Информация относно входящите данни, използвани от Дружеството за 
изчисляване на минималното капиталово изискване;  

Входящите данни, използвани от Дружеството за изчисляване на минималното 
капиталово изискване са представени в следната таблица: 

  

Най-добра 
прогнозна оценка 

на нетните ТР  

Нетни записани 
премии през 

последните 12 месеца 

Застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка с медицински 
разходи     

Застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка със защита на 
доходите     

Застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка с обезщетение 
на работниците     

Застраховане и пропорционално 
презастраховане на гражданска 
отговорност във връзка с моторни превозни 
средства 836 925.65 -647 842.57 
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Друго застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка с моторни 
превозни средства 20 263.13 -369 275.05 

Морско, авиационно и транспортно 
застраховане и пропорционално 
презастраховане 0.06 -28.55 

Имуществено застраховане и 
пропорционално презастраховане срещу 
пожар и други бедствия 20 730.36 -120 609.06 

Застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка с обща 
гражданска отговорност 21 041.21 -6 928.16 

Кредитно и гаранционно застраховане и 
пропорционално презастраховане 0.00 0.00 

Застраховане и пропорционално 
презастраховане във връзка с правни 
разноски 0.00 0.00 

Оказване на помощ и неговото 
пропорционално презастраховане 134.57 -34 944.96 

Застраховане и пропорционално 
презастраховане срещу разни финансови 
загуби 4.27 0.00 

Непропорционално презастраховане срещу 
злополука     

Морско, авиационно и транспортно 
непропорционално презастраховане     

Непропорционално имуществено 
презастраховане     

Непропорционално здравно 
презастраховане     

 

Линеен MCR -23 970 

SCR с добавка 3 658 928 

Горна граница MCR 1 646 518 

Долна граница MCR 914 732 

Комбиниран MCR 914 732 
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Абсолютна граница на MCR 7 400 000 

Д.2.8. Всяка съществена промяна на капиталовото изискване за платежоспособност 
и на минималното капиталово изискване, настъпила през отчетния период, както и 
причините за всяка подобна промяна. 

Няма съществена промяна. 

Д.3. Използване на подмодула на риска, свързан с акции, основаващ се на срока, 
при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност. 

Не се отнася за дружествата в групата на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД. 

Д.4. Разлики между стандартната формула и всеки използван вътрешен модел. 

Капиталовото изискване за платежоспособност се изчислява съгласно стандартна 
формула. 

Д.5. Нарушения на минималното капиталово изискване и нарушения на 
капиталовото изискване за платежоспособност. 

Няма нарушения на минималното капиталово изискване и нарушения на капиталовото 
изискване за платежоспособност. 

Д.5.1. По отношение на всички нарушения на минималното капиталово изискване на 
Дружеството: продължителността и максималния размер на всяко нарушение в 
рамките на отчетния период, обяснение на неговия произход и последствия, всички 
предприети корективни мерки, както е предвидено в член 51, параграф 1, буква д), 
подточка v) от Директива 2009/138/ЕО, както и обяснение на последиците от тези 
корективни мерки. 

На 27.12.2016 г. между „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД и „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД е сключен 
Договор за подчинен срочен дълг, с предмет получаване от „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД, в 
качеството му на заемател, на парична сума в размер на 600 хил. лв., при условия, 
уговорени в договора. На основание клаузите в посочения договор, получената парична 
сума на 30.12.2016 г. е включена като елемент на основните собствени средства на 
заемателя, които се класифицират като капитал от втори ред. 

На 27.01.2017 г. „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, в качеството му на едноличен 
собственик на капитала на „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД и на “Евроинс - здравно осигуряване” ЗЕАД, 
взе решение за преобразуване чрез вливане на преобразуващото се “Евроинс - здравно 
осигуряване” ЗЕАД в приемащото „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД. Искане за издаване на разрешение за 
така посоченото преобразуване е входирано в КФН с вх. № РГ-10-18-9 от 31.01.2017 г. 
Към същото е приложена прогноза за размера на капиталовото изискване за 
платежоспособност и допустимите собствени средства на „ЗД ЕИГ-Ре" ЕАД след 
преобразуването, от която е видно, че след преобразуването равнището на допустимите 
собствени средства ще достигне сума в размер на 12 092 451,17 лв.  

С оглед горепосочените действия на Дружеството, капиталовото изискване за 
платежоспособност, респективно минималното капиталово изикскване e изпълнено. 

Д.5.2. Когато нарушението на минималното капиталово изискване на Дружеството 
не е било изцяло отстранено впоследствие: размера на нарушението към отчетната 
дата. 

Към 31.12.2016 г нарушението на минималното капиталово изискване на Дружеството е 
изцяло отстранено. 

Д.5.3. По отношение на значителните нарушения на капиталовото изискване за 
платежоспособност на Дружеството в рамките на отчетния период: 
продължителността и максималния размер на всяко значително нарушение и — в 
допълнение към обяснението на неговия произход, последствия и всички 



Стр. 67 oт 67 

предприети корективни мерки, както е предвидено в член 51, параграф 1, буква д), 
подточка v) от Директива 2009/138/ЕО, — обяснение на последиците от тези 
корективни мерки. 

Няма нарушения на капиталовото изискване за платежоспособност. 

Д.5.4. Когато значителното нарушение на капиталовото изискване за 
платежоспособност на предприятието не е било изцяло отстранено впоследствие: 
размера на нарушението към отчетната дата. 

Дружеството няма нарушение на изискването за MCR и SCR. 

Д.6. Друга информация. 

Няма друга съществена информация. 

Неразделна част от настоящия Отчет представляват следните приложения: 

1. Приложение № 1 „Декларация по т. Б.3.4 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 
2. Приложение № 2 „Декларация по т. Б.3.5 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 
3. Приложение № 3 „Декларация по т. Г.2.4 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 
4. Приложение № 4 „Декларация по т. Г.2.5 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 
5. Приложение № 5 „Декларация по т. Г.2.6 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 
6. Приложение № 6 „Декларация по т. Г.2.7 от Отчета за платежоспособността и финансовото 
състояние за 2016 година”. 

 

Настоящият отчет за платежоспособност и финансово състояние на „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД е 

одобрен на 05.06.2017 г. 

 

 

ЙОАННА ЦОНЕВА     ПЕТЪР АВРАМОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 


