




European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Отчет за доходите Statement of comprehensive income
За годината приключваща на 31 декември 2020 For the year ended 31 December 2020
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Записани бруто премии Gross premiums written              182,440             318,852 
Отстъпени премии на презастрахователи Premiums ceded to reinsurers                (8,281)             (20,119)
Нетни премии Net premiums written              174,159             298,733 
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв и резерва за неизтекли рисковеChange in the gross provision for unearned premiums and Unexpired risk reserve               27,083                  (680)
Дял на презастрахователя в промяната на пренос-премийния резервReinsurers’ share in the change in the provision for unearned premiums               (6,899)                4,743 
Нетни спечелени премии Net earned premiums              194,343             302,796 
Приходи от такси и комисиони Fees and commission income                         -                        - 
Финансови приходи Financial income                 9,441               12,616 
Други оперативни приходи Other operating income                 3,698 
Нетни приходи Net income              207,482             315,412 

 
Настъпили щети, нетни от презастраховане Net policyholder claims incurred              (80,183)           (108,595)

 
Аквизиционни разходи Acquisition expenses              (61,415)             (95,909)
Административни разходи Administrative expenses              (22,558)             (26,002)
Финансови разходи Financial expenses                   (212)               (8,089)
Други оперативни разходи Other operating expenses                (5,626)                  (200)
Оперативна печалба Operating profit                37,488               76,617 

 
Други приходи (разходи) Other income(expenses)                (5,473)             (16,728)

 
Печалба (загуба) преди данъчно облагане Profit (loss) before taxes                32,015               59,889 

 
Разходи за данъци Income tax (expense) / benefits                (7,518)             (12,038)

 
Нетна печалба (загуба) за финансовата година: Net profit (loss) for the period:                24,497               47,851 
Нетна печалба, отнасяща се към: Net profit attributable to:                24,497 
Собствениците на предприятието-майка Equity holders of the company                         -                        - 
Миноритарно участие Non-controlling interests                         - 

                        -                        - 

Бел. 
(note)



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Отчет за всеобхватния доход Statement of comprehensive income
За годината приключваща на 31 декември 2020 For the year ended 31 December 2020
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Нетна печалба (загуба) за финансовата година: Net profit (loss) for the period:               24,497               47,851 
 

Друг всеобхватен доход Other comprehensive income  
Курсови разлики от валутни преизчисления Exchange differences on translating foreign operations                         - 
Резерв от промяна на справедлива стойност (активи на разположение за продажба)Fair value reserve (available for sale financial assets)  
Нетна промяна на справедлива стойност (активи на разположение за продажба)Net change in fair value (available for sale financial assets)  -                      
Нетна сума призната в печалба или загуба Net amount transferred to profit or loss  -                      
Преоценъчен резерв Revaluation reserve  
Други 1 Other 1  
Други 2 Other 2  
Данък върху доходите, отнасящ се за комоненти на другия всеобхватен доходIncome tax relating to components of other comprehensive income -                      
Друг всеобхватен доход за годината, след данъци Other comprehensive income for the period, net of income tax -                      -                      

 
Общ всеобхватен доход за годината, след данъци: Total comprehensive income for the period, net of tax:  24,497             47,851             
Нетен доход на акция Basic earnings per share  0.01                 0.01                 

 
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към Total comprehensive income, attributable to:  
Собствениците на предприятието-майка Equity holders of the company  -                      -                      
Миноритарно участие Non-controlling interest  -                      -                      
Общ всеобхватен доход за годината, след данъци Total comprehensive income for the period, net of tax  -                      -                      

Бел. 
(note)



European Travel Insurance, PJSC

Statement of financial position
For the year ended 31 December 2020
In thousands UAH 2020 2019

Assets
Goodwill                         - 0 
Intangible assets                 6,094 6,861 
Property, plant and equipment                 3,810 3,475 
Right-of-use assets 0 
Investment properties                         - 0 
Financial assets               81,744 97,259 
Reinsurers’ share in insurance contract provision                 5,000 12,428 
Deferred tax asset                    123 889 
Receivables and other assets               16,716 20,786 
Cash and cash equivalents               62,203 70,577 
Total assets             175,690 212,275 

Liabilities
Insurance contract provisions               68,291 84,187 
Insurance and other payables               19,613 21,734 
Loans received                         -                        0 
Lease liabilities                         -                         - 
Deferred tax liabilities                         -                         - 
Total liabilities               87,904 105,921 

Capital and reserves
Share capital                 9,473                 9,473 
Share premium and other capital reserves                 9,644                 7,250 
Translation differences                         - 
Retained earnings               68,669               89,631 
Minority interest                         - 
Capital and reserves               87,786 106,354 

Total capital and liabilities             175,690 212,275 

Control                        - (0)

Note: UPR is netted of DAC

Бел. 
(note)



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Отчет за промените в собствения капитал Отнасящ се за собствениците на компанията
За годината приключваща на 31 декември 2020 Други резерви
В хиляди UAH

Основен 
капитал

Законов 
резерв Премиен резерв

Резерв 
валутни 
преизчисл
ения

Резерв от 
промяна на 
справедлива 

стойност
Преоценъчен  

 резерв

Други 
технически 

 резерви Други 2

Неразпред
елена 

печалба

Собствен капитал 
на притежателите 

на обикновени 
акции

Участие, 
което не 

представля
ва контрол Общо

Statement of changes in equity Attributable to equity holders
For the year ended 31 December 2020 Other reserves
In thousands UAH

Share capital
Statutory 
reserves

Share premium 
reserves

Translation 
 reserve

Fair value 
reserve

Revaluation 
reserve

Other 
technical 
reserves Other 2

Retained 
earnings

Total ordinary 
shareholders' equity 

Non-
controlling 

interests Total equity 
 

Салдо към 1 Януари 2019 г. Balance as at 1 January 2019  9,473          1,787      4,617                  -                -                    -                 -           42,627      58,504                         -                 58,504          
Общ всеобхватен доход за периода Total comprehensive income for the period  
Загуба за текущата година Profit for the year 2018  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           47,851      47,851                                          - 47,851          
Друг всеобхватен доход Other comprehensive income, net of income tax  -                                  -                 -                   
Курсови разлики от валутни преизчисления Exchange differences on translating foreign operations  -                  -             -                         -                -                    -                                  -                 -                   
Резерв от промяна на справедлива стойност (активи на разположение за продажба)Fair value reserve (available-for-sale financial assets)  -                  -             -                         -                -                    -                 -           -                -                                  -                 -                   
Нетна промяна на справедлива стойност Net change in fair value  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Нетна сума призната в печалба или загуба Net amount transferred to profit or loss  -                  -             -                         -                -                    -                 -           -                -                                  -                 -                   
Резерв от преоценка на ДМА Revaluation reserve  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Катастрофичен резерв Catastrophe reserve  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Други 1 Other 1  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Данък върху доходите, отнасящ се за комоненти на другия всеобхватен доходIncome tax relating to components of other comprehensive income -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Общо друг всеобхватен доход Total other comprehensive income  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Общо всеобхватен доход Total comprehensive income for the period  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           47,851      47,851                         -                 47,851          
Сделки със собствениците, отразени директно в капиталаTransactions with owners, recorded directly in equity  -                                                   - -                   
Вноски от и разпределения към собствениците Contributions by and distributions to owners  -                                                   - -                   
Увеличение на акционерния капитал Increase in share capital  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Разпределение на печалбата Profit allocation  847         -                         -                -                    -                     -                 -           (847)          -                                  -                 -                   
Разпределение на дивиденти Dividend distribution  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Отчисление на запасен фонд Movement of Reserve Fund  -                   
Обезсилване на акции за покриване на загуби от минали годиниCoverage of prior year losses  -                   
Изкупуване на дял от малцинственото участие Purchase of share of minority interest  
Други изменения - промяна на счетоводна политика Other changes- change of accounting policy DAC  -                  -             -                         -                    -                     -                 -           -                                  -                 -                   
Общо сделки със собствениците, отразени директно в капиталаTotal contributions by and distributions to owners  -                  847         -                         -                -                    -                     -                 -           (847)          -                                  -                 -                   
Салдо към 31 декември 2019 г. Balance as at 31 December 2019  9,473          2,634      4,617                  -                -                    -                     -                 -           89,630      106,354                       -                 106,354        
Общ всеобхватен доход Общ всеобхватен доход за периода  
Печалба за текущата година Profit for the year 2020  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           24,497      24,497                         24,497          
Друг всеобхватен доход Other comprehensive income, net of income tax  
Курсови разлики от валутни преизчисления Exchange differences on translating foreign operations  -                                  -                   
Резерв от промяна на справедлива стойност (активи на разположение за продажба)Fair value reserve (available-for-sale financial assets)  -                  -             -                         -                -                    -                 -           -                -                                  -                   
Нетна промяна на справедлива стойност Net change in fair value  -                                  -                   
Нетна сума призната в печалба или загуба Net amount transferred to profit or loss  -                                  -                   
Резерв от преоценка на ДМА Revaluation resere  -                                  -                   
Катастрофичен резерв Catastrophe reserve  -                                  -                   
Други 1 Other 1  -                                  -                   
Данък върху доходите, отнасящ се за комоненти на другия всеобхватен доходIncome tax relating to components of other comprehensive income -                                  
Общо друг всеобхватен доход Total other comprehensive income  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           -                -                                  -                 -                   
Общо всеобхватен доход Total comprehensive income for the period  -                  -             -                         -                -                    -                     -                 -           24,497      24,497                         -                 24,497          

 -                                  -                   
Сделки със собствениците, отразени директно в капиталаTransactions with owners, recorded directly in equity  -                                  -                   
Вноски и разпределения към собствениците Contributions by and distributions to owners  -                                  -                   
Увеличение на акционерния капитал Issue of share capital  -                                  -                   
Разпределение на печалбата Profit allocation  2,393      (2,393)       -                                  -                   
Разпределение на дивиденти Dividend distribution  (43,066)     (43,066)                       (43,066)         
Отчисление на запасен фонд Movement of Reserve Fund  -                                  -                   
Обезсилване на акции за покриване на загуби от минали годиниCoverage of prior year losses  -                   
Изкупуване на дял от малцинственото участие Purchase of share of minority interest  
Други изменения - опишете! Other changes - describe!  -                   
Общо сделки със собствениците, отразени директно в капиталаTotal contributions by and distributions to owners  -                  2,393      -                         -                -                    -                     -                 -           (45,459)     (43,066)                       -                 (43,066)         
Салдо към 31 декември 2020 г. Balance as at 31 December 2020  9,473          5,027      4,617                  -                -                    -                     -                 -           68,669      87,786                         -                 87,786          



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Отчет за Паричните Потоци Statement of cash flows
За годината приключваща на 31 декември 2020 For the year ended 31 December 2020
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Оперативна дейност Operating activity  
Печалба след данъци Profit after tax  24,497            47,851            
Разходи за данъци Income tax expense / (income)  7,518              12,038            
Печалба преди облагане с данъци Profit before taxes  32,015            59,889            
Корекции за: Adjustments for:  
(Намаление)/Увеличение в пренос-премийния резерв и резерва за неизтекли рискове(Decrease)/Increase in unearned premium reserve and unexpired risk reserve (20,184)           (4,063)             
Увеличение в резерва за предстоящи плащания Increase in the outstanding claims provision  (274)                3,217              
(Намаление)/Увеличение в други резерви (Decrease)/Increase in other provisions  -                      
Увеличение/(сторно) на загуба от обезценка на вземания Increase/ (reversal) of impairment losses of receivables  5,626              200                 
Начислена амортизация за периода Depreciation charged for the period  2,018              1,675              
Преоценка на инвестиции Revaluation of investments  9                     8,089              
Загуба/(печалба) от продажби на инвестиции Loss/(gain) from sale of investments  -                      
(Печалба) от продажба на имоти, съоръжения и оборудване(Gain) from disposal of property, plant and equipment  -                      214                 
Други непарични корекции Other non-cash changes  (2,508)             (38,259)           
Нетен инвестиционен доход Net investment income  (9,229)             (12,616)           
Разход за лихви Interest expense  
Платени данъци Income tax returned / (paid)  8,555              11,675            
Нетни парични потоци от оперативна дейност, преди промени в активите и пасивитеNet cash flows from operating activities before changes in assets and liabilities 16,028            30,021            

 
Намаление/(увеличение) на вземанията Decrease/(Increase) in receivables  (1,556)             (3,398)             
(Намаление)/увеличение на задълженията (Decrease)/Increase in payables  (10,676)           (24,701)           
Нетни парични потоци от оперативна дейност Net cash flows from operating activity  3,796              1,922              

 
Инвестиционна дейност Investing activity  
Нетно намаление/(увеличение) на финансовите активи Net decrease / (increase) in financial assets  24,744            (37,042)           
Придобиване на инвестиционни имоти, нето Acquisition of investment properties, net  -                      -                      
(Придобиване) на имоти, съоръжения и оборудване, нето(Acquisition) of property, plant and equipment, net  (1,586)             (1,942)             
Получен инвестиционен доход, нетно Investment income received, net  9,229              12,616            
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност Net cash generated from investing activity 32,387            (26,368)           

Финансова дейност Financing activity
Repurchase of issued securities

Парични постъпления от заеми Net cashflow from loans -                      -                      
Платени лихви Interest paid
Увеличение на капитала Capital increase -                      -                      
Плащания за финансов лизингов Payments on financial leases
Платени дивиденти Dividends paid (40,976)           -                      
Нетни парични потоци от финансова дейност Net cash from financing activity (40,976)           -                      
Нетно увеличение на парични средства и парични еквивалентиNet increase in cash and cash equivalents (4,793)             (24,446)           
Ефект от преизчисление във валутата  на отчета Exchange differences on translating foreign operations (3,581)             6,300              
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периодаCash and cash equivalents at the beginning of year 70,577            88,723            
Парични средства и парични еквиваленти в края на периодаCash and cash equivalents at the end of year 62,203            70,577            

Control -                     -                     

Бел. 
(note)



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Оценка по справедлива стойност Fair value valuation
Таблицата по-долу представя анализ на финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност, според използваните оценъчни методи:The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the fair value hierarchy: 
В хиляди UAH In thousands UAH

Leve 1 Level 2 Leve 2 Total
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо Check

ДЦК по справедлива стойност в печалбата и загубата Government bonds at fair value through profit and loss                  - -                    
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale                  - 
ДЦК държани до падеж Government bonds held till maturity        58,334        58,334 
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss                  - -                    
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale                  - 
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds                  - -                    
Други капиталови инвестиции Other equity investment 18,966          4,444        23,410 -                    
Общо Total        18,966        58,334          4,444        81,744 

Оценка по справедлива стойност Fair value valuation
Таблицата по-долу представя анализ на финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност, според използваните оценъчни методи:The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the fair value hierarchy: 
В хиляди UAH In thousands UAH

Leve 1 Level 2 Leve 2 Total
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо Check

ДЦК по справедлива стойност в печалбата и загубата Government bonds at fair value through profit and loss -                                 -                  - -                    
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale -                                 -                  - -                    
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity 74,321              74,321 -                    
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                                 -                  - -                    
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale -                -                                 - 
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds -                                 - -                    
Други капиталови инвестиции Other equity investment 18495 4,444                22,939 -                    
Общо Total        18,495        74,321          4,444        97,260 

as of 31.12.2020
към 31.12.2020

към 31.12.2019
as of 31.12.2019



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Кредитен риск Credit risk
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

ДЦК Government securities
Рейтинг BB- Rating B 58,334 74,321
Рейтинг BBB Rating BBB
Рейтинг ААА Rating AAA
Рейтинг АA- Rating АA-
Рейтинг А Rating А

Корпоративни облигации Corporate bonds
Рейтинг ААА Rating AAA
Рейтинг bgA3 - NRTA Rating bgA3 - NRTA
Рейтинг А Rating A
Рейтинг BBB+ Rating BBB+
Без рейтинг No rating

Ипотечни облигации Mortgage bonds
Рейтинг ВgA3 Rating ВgA3
Рейтинг ВВ+ Rating ВВ+
Рейтинг Вaa3 Rating Вaa3
Без рейтинг No rating

Акции Shares
Рейтинг Aa3 Rating Aa3
Рейтинг bgBaa3 Rating ВВВ- 18,966 18,495
Рейтинг A Rating A
Без рейтинг No rating 4,444 4,444

Общо Total                   81,744                   97,260 

Контролен  ред Check -                          -                          

* Добавете ред с рейтинг, ако е необходимо*Add rating row if needed



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Експозиция към държавен дълг Exposure to government debt
В хиляди UAH In thousands UAH

*

Ukraine  Slovenia  Czech 
Republic  Belgium  Italy  Portugal  France  Spain

Republic of 
Northern 

Macedonia
Total

Портфейл към 31.12.2020 Portfolio as of 31.12.2020 Украйна Германия EU Белгия Италия Португалия Франция Испания
Република 

Северна 
Македония

Общо

Отчитани по справедлива стойност Measured at fair value 0

Отчитани по амортизирума стойност Measured at amortised cost 0

Общо Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*

Ukraine  Slovenia  Czech 
Republic  Belgium  Italy  Portugal  France  Spain

Republic of 
Northern 

Macedonia
Total

Портфейл към 31.12.2019 Portfolio as of 31.12.2019 Украйна Словения Чехия Белгия Италия Португалия Франция Испания
Република 

Северна 
Македония

Общо

Отчитани по справедлива стойност Measured at fair value 0

Отчитани по амортизирума стойност Measured at amortised cost 0

Общо Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Добавете колони/държави ако е необходимо*Add more columns/states if needed



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Матуритетна структура на вземанията Maturity structure of receivables  За годината приключваща на 31 декември 2020
В хиляди UAH In thousands UAH  For the year ended 31 December 2020

 
С ненастъпил 

падеж
С просрочие 

до 30 дни
С просрочие 

до 60 дни
С просрочие 

до 90 дни
С просрочие 
над 90 дни

Общо

 
Still undue up to 30 days 

overdue
up to 60 days 

overdue
up to 90 days 

overdue
more than 90 
days overdue

Total

Вземания по директно застраховане Receivables from direct insurance  16,716             1,852               748                  3,876               23,192           
…  -                     

Общо Total  -                       16,716             1,852               748                  3,876               23,192           
 
 

Матуритетна структура на вземанията Maturity structure of receivables  За годината приключваща на 31 декември 2019
В хиляди MKD In thousands of MKD  For the year ended 31 December 2019

 

С ненастъпил 
падеж

С просрочие 
до 30 дни

С просрочие 
до 60 дни

С просрочие 
до 90 дни

С просрочие 
над 90 дни

Общо

 
Still undue up to 30 days 

overdue
up to 60 days 

overdue
up to 90 days 

overdue
more than 90 
days overdue

Total

Вземания по директно застраховане Receivables from direct insurance  11,247             3,763               2,601               1,306               18,917           
…  -                     

Общо Total  -                       11,247             3,763               2,601               1,306               18,917           



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

За годината приключваща на 31 декември 2020
Ефективен 
лихвен %

Променлива 
лихва

Фиксирана 
лихва Безлихвени Общо

Лихвен риск Interest rate risk For the year ended 31 December 2020
В хиляди UAH In thousands UAH Effective 

interest rate
Variable 
interest Fixed interest No interest Total

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents 14,003            14,003            
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions 48,144            48,144            
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                     
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale -                     -                     
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity 58,334            58,334            
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                     
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale -                     
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries -                     
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds -                     -                     
Други капиталови инвестиции Other equity investment 23,410            23,410            
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions -                     -                     -                     
Предоставени заеми Loans granted -                     -                     -                     
Общо Total                       -           106,478             37,413           143,891 

За годината завършваща на 31 декември 2019
Ефективен 
лихвен %

Променлива 
лихва

Фиксирана 
лихва Безлихвени Общо

Лихвен риск Interest rate risk For the year ended 31 December 2019
В хиляди UAH In thousands UAH Effective 

interest rate
Variable 
interest Fixed interest No interest Total

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents 10,191            10,191            
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions 60,386            60,386            
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                     
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale -                     
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity 74,321            74,321            
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                     
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale -                     
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries -                     
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds -                     
Други капиталови инвестиции Other equity investment 22,939            22,939            
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions -                     
Предоставени заеми Loans granted -                     -                     -                     
Общо Total -                     134,707          33,130                      167,837 
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За годината приключваща на 31 декември 2020
Валутен риск Currency risk For the year ended 31 December 2020
В хиляди UAH In thousands UAH UAH EUR USD BGN Others Total

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents 2,696        11,207      156           14,059          
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions 26,463      16,588      5,093        48,144          
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                    
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale -                    
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity 37,305      21,029      58,334          
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                    
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale -                    
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries -                    
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds -                    
Други капиталови инвестиции Other equity investment 4,444        18,966      23,410          
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions -                    
Предоставени заеми Loans granted -                    
Общо Total 70,908      46,761      26,278      -               143,947        

Задължения по презастрахователни договори и други задълженияPayables to reinsurers and other payables 6,972        10,436      17,408          
Получени заеми Loans received -                    
Общо Total 6,972        -               -               17,408          

Net position 63,936      46,761      26,278      -               126,539        

За годината завършваща на 31 декември 2019
Валутен риск Currency risk For the year ended 31 December 2019
В хиляди UAH In thousands UAH UAH EUR USD BGN Others Total

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents 6,488        3,219        484           10,191          
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions 36,471      19,657      4,258        60,386          
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                    
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale -                    
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity 55,905      18,416      74,321          
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                    
Корпоративни на разположение за продажба Corporate bonds available-for-sale -                    
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries -                    
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds -                    
Други капиталови инвестиции Other equity investment 4,444        18,495      22,939          
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions 20,552      692           362           21,606          
Предоставени заеми Loans granted -                    
Общо Total 123,860    42,063      23,520      189,443        

Insurance contract provisions (50,015)    (19,565)    (13,725)    (882)         (84,187)         
Задължения по презастрахователни договори и други задълженияPayables to reinsurers and other payables (22,556)    (142)         -               (22,698)         
Получени заеми Loans received -               -               -                    
Общо Total (72,571)    (19,707)    (13,725)    (882)         (106,885)       
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Матуритетна структура на финансовите активиMaturity structure of the financial assets  За годината приключваща на 31 декември 2020
В хиляди UAH In thousands UAH  For the year ended 31 December 2020

 
До 1 месец 1 - 3 

месеца
3 - 6 месеца 6 - 12 

месеца
1 - 3 

години
3 - 5 

години
5 – 10 
години

Над 10 
години

Безсрочни Общо

 
Up to 1 month 1-3 

months
3-6 months 6-12 

months
1-3 years 3-5 years 5-10 years Over 10 

years
No 

maturity
Total

Check
Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents  14,059           14,059           (48,144)     
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions  48,144     48,144           -                
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                     -                
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale  -                     
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity  48,256     10,078           58,334           
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                     -                
Корпоративни на разположение за продажбаCorporate bonds available-for-sale  -                     
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries  -                     
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds  -                -                     -                
Други капиталови инвестиции Other equity investment  23,410      23,410           -                
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions -                     
Предоставени заеми Loans granted  -                     
Общо Total  14,059           96,400     10,078           -                -              -              -              -              23,410      143,947         -                

 
 
 За годината завършваща на 31 декември 2019
 For the year ended 31 December 2019

 
До 1 месец 1 - 3 

месеца
3 - 6 месеца 6 - 12 

месеца
1 - 3 

години
3 - 5 

години
5 – 10 
години

Над 10 
години

Безсрочни Общо

 
Up to 1 month 1-3 

months
3-6 months 6-12 

months
1-3 years 3-5 years 5-10 years Over 10 

years
No 

maturity
Total

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents  10,191           10,191           (60,386)     
Депозити във финансови институции Deposits with financial institutions  60,386     60,386           -                
Държавни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаGovernment bonds at fair value through profit and loss -                     (74,321)     
ДЦК на разположение за продажба Government bonds available-for-sale  -                     
ДЦК държани до падеж Government bond held till maturity  19,644           7,088       9,179             14,369     24,041     74,321           
Корпоративни облигации по справедлива стойност в печалбата и загубатаCorporate bonds at fair value through profit and loss -                     -                
Корпоративни на разположение за продажбаCorporate bonds available-for-sale  -                     
Инвестиции в дъщерни предприятия Investments in subsidiaries  -                     
Дялове във взаимни фондове Shares in mutual funds  -                     -                
Други капиталови инвестиции Other equity investment  22,939      22,939           -                
Вземания по краткосрочни РЕПО сделки Receivables from short term REPO transactions -                     
Предоставени заеми Loans granted  -                     
Общо Total  29,835           67,474     9,179             -                14,369     24,041     -              -              22,939      167,837         1               
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Матуритетна структура на пасивите Maturity structure of the liabilities  За годината приключваща на 31 декември 2020
В хиляди UAH In thousands UAH  For the year ended 31 December 2020

 До 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години Над 10 години Общо
 Up to 1 year 1 – 3 3 – 5 5 – 10 Over 10 years Total
 

Пренос-премиен резерв Unearned premiums reserve * 20,218               20,218                 
Резерв за неизтекли рискове Unexpired risk reserve * -                         -                           
Резерв за предявени, но неплатени щети Reserve for reported but not settled claims * 2,099                 2,099                   
Резерв за възникнали, но необявени щети Reserve for incurred but not reported claims * 45,974               45,974                 
Други технически резерви Other technical reserves * -                         -                           
Задължения по директно застраховане Liabilities from direct insurance  1,396                 1,396                   
Задължения по презастрахователни договориLiabilities for reinsurance contracts  8,041                 8,041                   
Задължения по лизингови договори Liabilities for lease  -                           
Задължения по отпуснати заеми Liabilities for loans  -                           
Други задължения Other liabilities  10,176               10,176                 
Отложен данъчен пасив Deferred tax liabilities  -                           
Общо Total  87,904                 -                           -                           -                           -                           87,904                 

 
*Отчитаните резерви трябва да са разпределени по години съгласно посочените периоди! В първата колона се отчитат само резервите за претенции, които ще възникнат до 1 година.
*Reported reserves must be allocated according the maturity periods as shown! The amount reported in the furst column should only include the claims which are expected to be incured in the following 12 months.

 За годината завършваща на 31 декември 2019
 For the year ended 31 December 2019
 До 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години Над 10 години Общо
 Up to 1 year 1 – 3 3 – 5 5 – 10 Over 10 years Total
 

Пренос-премиен резерв Unearned premiums reserve  47,301                 47,301                 
Резерв за неизтекли рискове Unexpired risk reserve  -                           
Резерв за предявени, но неплатени щети Reserve for reported but not settled claims  1,602                   1,602                   
Резерв за възникнали, но необявени щети Reserve for incurred but not reported claims  35,284                 35,284                 
Други технически резерви Other technical reserves  -                           
Задължения по директно застраховане Liabilities from direct insurance  7,294                   7,294                   
Задължения по презастрахователни договориLiabilities for reinsurance contracts  3,993                   3,993                   
Задължения по лизингови договори Liabilities for lease  -                           
Задължения по отпуснати заеми Liabilities for loans  -                           
Други задължения Other liabilities  10,446                 10,446                 
Отложен данъчен пасив Deferred tax liabilities  -                           
Общо Total  105,920               -                           -                           -                           -                           105,920               
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Развитие на щетите Claims development
В хиляди MKD Accident year
Година на събитие In thousands of MKD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Оценка на натрупани щети в края на 
годината на настъпване на събитието

Estimate of cumulative claims at the end of 
accident year 17,436 24,938 33,950 50,618 66,775 90,639 110,902 79,741 79,741

1 година по късно 1 year later 18,889 25,755 31,662 47,784 65,499 82,955 107,404      107,404 
2 година по късно 2 years later 18,453 25,162 30,513 46,685 62,201 83,575        83,575 
3 година по късно 3 years later 18,714 24,817 30,015 46,706 62,216        62,216 
4 година по късно 4 years later 18,692 24,906 30,015 46,805        46,805 
5 година по късно 5 years later 18,690 24,906 30,015        30,015 
6 година по късно 6 years later 18,669 24,906        24,906 
7 година по късно 7 years later 18,669        18,669 

Текуща оценка Current measurement     18,669   24,906     30,015     46,805    62,216    83,575   107,404   79,741      453,331 
Натрупани плащания Cumulative payments (18,669) (24,906) (30,015) (46,805) (62,216) (82,404) (95,134) (45,110) (405,258)
Оценка на натрупани щети Estimate of cumulative claims               -             -               -               -              -      1,171     12,270   34,632        48,073 

─────────────────────── ─────────────────────── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────
*Стойност на задължението в баланса *Liability value recognised in the balance sheet 0 0 0 0 0 1,171 12,270 34,632 48,073

══════════════════════ ══════════════════════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════

*Задължението в баланса включва резерва за възникнали, но непредявени претенции и резерва за предявени, но неплатени претенции
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Анализ на чувствителността Sensitivity analysis
Печалба след 

данъчно 
облагане

Собствени 
средства

Изискуем капитал 
(граница на 

платежоспособност)
Коефициент на 

покритие
Симулация към 31.12.2020 Simulations as at 31 December 2020 Profit after 

taxes Equity
Required capital 

(Solvency margin)
Coefficient of 

coverage
В хиляди UAH In thousands UAH

Текуща капиталова позиция Current equity position 24,497            87,786      81,692                         1.07
Увеличение на щетимостта (мини катастрофично събитие)Increase in loss ratio (mini-cat risk) (6,253)            57,036      81,692                         0.70
Увеличение на квота на разходите (+1.0%) Increase in expense ratio (+1.0%) 22,402            85,691      81,692                         1.05
Доходи от инвестиции (+200 б.т.) Investment yield (+200 b.t.) 26,287            89,576      81,692                         1.10
Доходи от инвестиции (-150 б.т.) Investment yield (-150 b.t.) 23,154            86,443      81,692                         1.06

Legend:
Required capital: Solvency margin as per legal requirements
Coefficient of coverage = Equity/Required capital in %
Mini-cat risk = Mini-catastrophic risk

The line Current Equity Position of the above table shows the book values of profit, equity, solvency margin, and coefficient of coverage of solvency margin with equity of EUROINS as at 31 December 2020.
The main factors that determine the profitability of an insurance company are claims ratio, coefficient of costs and returns on investments. Simulation is made by changing these factors as follows:
1. Simulation of a catastrophic risk (single and large or small and numerous claims), which would increase the claims expense for current year events in property portfolio (for the purpose of the example we accepted
 an increase in claims with [EUR 500 000], which is the net retention after reinsurance share in claims), results in current period result reduction as well as reduction in equity. Solvency requirement calculated in
 accordance with average annual level of claims is less than calculations against premiums, and the final size remains unchanged. Financial results are most sensitive to changes in claims ratio.
2. In case of simulated increase of the net expense ratio by 1.5%, a decrease in profit, equity, and coefficient of coverage is registered, whilst the solvency margin again remains unchanged, 
because there is no charge in the premium income.
3. By increasing the investment yield by 200 b.t. and preserving the loss ratio and expense ratio within the same ranges, an increase in profit, equity, and coefficient of coverage  is observed, whilst the 
solvency margin remains unchanged, because there is no change in the premium income
4. By decreasing the investment yield by 150 b.t. and preserving the loss ratio and expense ratio within the same ranges, the opposite effect is observed, namely, a decrease in profit, equity, and 
registered coefficient of coverage, whilst the solvency margin again remains unchanged, because there is no charge in the premium income
In summary, the results of all above scenarios show that the Company’s capitalization level is good. The financial results are mostly sensitive to increase in the yield and change in loss ratio.
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Записани бруто премии Gross premiums written  
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019

 
 

Общо застраховане General insurance business  
Каско на МПС Motor hull  

Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта Motor TPL and Green card  
Имуществени застраховки Property  
Селскостопанско застраховане Crops and livestock  
Злополука и заболяване Accident and health  143,745        294,449        
Карго Cargo  
Отговорности Liabilities  9,882            
Други Others  28,813          24,403          
Записани бруто премии - общо застраховане Gross premiums written - general insurance  182,440        318,852        
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв и резерва за неизтекли рисковеChange in the gross provision for unearned premiums and Unexpired risk reserve 27,083          (680)             
Брутни спечелени премии Gross earned premiums  209,523        318,172        
Минус: отстъпени премии на презастрахователи less: written premiums ceded to reinsurers  (8,281)          (20,119)        
Промяна в дела на презастрахователи в пренос-премийния резервChange in the provision for unearned premiums, reinsurers’ share  (6,899)          4,743            
Спечелени премии, отстъпени на презастрахователи Earned premiums ceded  (15,180)        (15,376)        
Нетни спечелени премии Net earned premiums  194,343        302,796        

 
Tаблицата надолу да се попълни само от ЗОК! The table below to be filled in only by ZOK!  
Здравно осигуряване Health assurance  -                   
в т.ч. ПЗПЗ Improving of health and preventing from desease  
ИБМП Outpatient medical care  
БМП Hospital care  
КМП Combined care  
ИБСП Outpatient dental care  
Промяна в брутния пренос-премиен резерв Change in gross provision for unearned premiums  -                   
в т.ч. ПЗПЗ Improving of health and preventing from desease  
ИБМП Outpatient medical care  
БМП Hospital care  
КМП Combined care  
ИБСП Outpatient dental care  
Промяна в резерва за бонуси и отстъпки Change in Reserve for bonuses and Rebates  -                   
в т.ч. ПЗПЗ Improving of health and preventing from desease  
ИБМП Outpatient medical care  
БМП Hospital care  
КМП Combined care  
ИБСП Outpatient dental care  
Брутни получени премии Gross earned premiums  -                   
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Техническа сметка по бизнес линия За годината приключваща на 31 декември 2020

В хиляди UAH
Записани 

премии, бруто
Спечелени 

премии, бруто

Изплатени 
обезщетения, 

бруто

Възникнали 
претенции, 

бруто

Аквизиционн
и и 

администрати
вни разходи

Други техн. 
приходи 
(разходи)

Баланс от 
презастрахова

не

Техническа 
печалба 
(загуба)

Technical account per line of business For the year ended 31 December 2020

In thousands UAH

Gross 
premiums 

written

Gross 
premiums 

earned
Gross claims  

paid
    Gross     

claims incurred

     Acquisition 
and 

administrative  
 expenses

Other 
operating 

income 
(expense)

Reinsurance 
balance

Techical profit 
(loss)

Общо застраховане General insurance business
Каско на МПС Motor hull -                        
Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена картаMotor TPL and Green card -                        
Имуществени застраховки Property -                        
Селскостопанско застраховане Crops and livestock -                        
Злополука и заболяване Accident and health 143,745           170,828 (66,848)            (66,772)            (83,912)            (1,920)              (2,532)              15,692              
Карго Cargo -                        
Отговорности Liabilities 9,882                9,882 (448)                 (778)                 (11,610)            (2,506)              
Други Others 28,813              28,813              (13,617)            (13,617)            (53)                   15,143              
Общо - общо застраховане Total - General insurance business 182,440           209,523           (80,913)            (81,167)            (83,912)            (1,920)              (14,195)            28,329              

Check                         -                         -                         -               (1,057)                      61                        8                 1,058                    (70)
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Приходи от такси и комисиони Fees and commission income
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Комисиони получени от презастрахователи Commissions received from reinsurers
Други приходи от презастрахователи Other incomes from reinsurers
Общо приходи от такси и комисионни Total fees and commission income                 -                 - 
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Финансови приходи Financial income
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Приходи от лихви при инвестиции в ценни книжа и депозитиInterest income on investment in securities and deposits 9,441              12,616            
Приходи от дивиденти при инвестиции в капитали Dividend income on investment in equities
Приходи от наеми при инвестиции в имоти Rental income on investment properties
Приходи от преоценка на активи по справедлива стойност Income on revaluation of assets at fair value
Приходи от продажба на финансови активи Income on sale of financial assets
Други финансови приходи Other financial income
Общо финансови приходи Total financial income 9,441              12,616            
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Други оперативни приходи Other operating income
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Приходи от сертификати Income from certificates
Други приходи Other income              3,698            12,616 
Общо други оперативни приходи Total other operating income              3,698            12,616 
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Настъпили щети, нетни от презастраховане Claims incurred, net of reinsurance  
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019

 

*Изплатени щети през текущата година, разходи за обработка и предотвратяване на щети*Current year paid claims, claims handling and prevention expenses           (81,896)         (113,309)
Промяна в резерв за висящи щети Change in the outstanding claims provision                   803             (4,717)
Получени обезщетения от презастрахователи Received recoveries from reinsurers                   456               5,766 
Изменение на дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащанияChange in the reinsurers’ share in the outstanding claims provision                 (529)               1,500 
**Приходи от регреси **Recourse income                   983               2,165 
Общо настъпили щети, нетни от презастраховане Total incurred claims, net of reinsurance            (80,183)         (108,595)
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Аквизиционни разходи Acquisition expense  
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019

 
Комисиони и участие в резултата Commissions and profit share  (55,044)            (90,757)            
Промяна в резерва за бонуси и отстъпки и резерва за маниджърски застраховкиChange in reserve for bonuses and rebates and management insurance  
Разходи за бонуси Bonus Expenses  
Промяна в резерва при споделяне на печалбата Change in Reserve for profit sharing  
Разходи за реклама и маркетинг Advertising and marketing expenses  (1,214)              (841)                
Други аквизиционни разходи (индиректни) Other acquisition expenses (indirect)  (5,157)              (4,311)              
Общо аквизиционни разходи Total acquisition expense  (61,415)            (95,909)            

change in DAC (7,524)              3,349               
 (68,939)            (92,560)            

*Разходи на агенциите, но без реклама и 
амортизация

*Expenses of regional sales offices but excluding marketing 
and depreriaction  
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Административни разходи Administrative expenses
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Разходи за материали Cost of materials
Разходи за външни услуги Expenses for external services (2,780)              (4,515)              
Разходи за обща амортизация* General depreciation expenses* (2,018)              (1,675)              
Разходи за амортизация на активи с право на ползванеDepreciation of right-of-use assets
Възнаграждение на персонала Personnel expenses (13,006)            (14,205)            
Други разходи Other expenses (4,754)              (5,607)              
Общо административни разходи Total administrative expenses (22,558)            (26,002)            
*Вкл. агенциите *Including regional sales offices
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Други разходи Other expenses
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019
1…. 1….Vehicle Related Expenses (400) -589
2…. 2….Office and other RE Rent (1,761) -2116
3…. 3….Telecommunications (281)
4…. 4….Software and HW Services and Fees (368)

5… Business Trips (129)
6…. Office Materials (379)
7… Other Expenses (1,436) -2902

…. ….
Общо Total (4,754) (5,607)               
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Финансови разходи Financial expenses
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Разходи за лихви по заеми Interest expense on loans
Разходи за лихви свързани с лизинг Interest expense related to leases
Загуби от преоценка на финансови активи Losses on revaluation of financial assets                      (9)               (8,089)
Загуби от продажба на финансови активи Losses on sale of financial assets
Разходи за управление на инвестициите Investment management costs
Други финансови разходи Other financial expenses                  (203)
Общо финансови разходи Total financial expenses                  (212)               (8,089)
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Други оперативни разходи Other operating expenses
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Разходи за Гаранционен фонд Expenses for guarantee fund
Други законови разходи и лицензионни такси Other statutory payments and license fees
Привизия за несъбираеми вземания* Policyholder bad debt provision*              (5,483)                 (200)
Отписани вземания по застрахователни полици Policyholder receivables written off**
Други оперативни разходи Other operating expenses                 (143)
Общо финансови разходи Total other operating expenses              (5,626)                 (200)
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Други оперативни разходи Other operating expenses
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

…. …
…. ….
…. ….
…. …..
…. …..
Общо Total                        -                        - 
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Лизинг Leases
Суми признати в отчета за финансово състояние Amounts recognised in the balance sheet
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Aктиви с право на ползване Right-of-use assets
Сгради Buildings
Оборудване Equipment
Превозни средства Vehicles
Други Others

Общо Total                        -                        - 

Задължения по лизинг – права на ползване Lease liabilities
Текущи Current
Нетекущи Non-current

Общо Total                        -                        - 
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Лизинг Leases
Суми признати в отчета за печалбата или загубата Amounts recognised in the statement of profit or loss
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Разходи за амортизация на активи с право на ползване Depreciation charge of right-of-use assets
Сгради Buildings
Оборудване Equipment
Превозни средства Vehicles
Други Others

Общо Total                       -                       - 

Включени във Финансови разходи Incluced in Finance cost
Разходи за лихви Interest expense  

Общо Total                       -                       - 

Включени в административни разходи Included in Administrative expenses  
Разходи свързани с краткосрочен лизинг Expense relating to short-term leases  
Разходи звързани с активи с ниска стойност непоказани по-горе като краткосрочен лизингExpense relating to leases of low-value assets that are not shown above as short-term leases 
Разходи свързани с променливи лизингови плащания невключени в задължения по лизингиExpense relating to variable lease payments not included in lease liabilities 

Общо Total                       -                       - 
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Други приходи (разходи) Other income (expenses)
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Нетен приход от продажба на активи Net income from sale of assets -                       (214)                 
Други неоперативни приходи* Other non-operating income* -                       58                    
Други неоперативни разходи* Other non-operating expenses* -                       (7,005)              

tax 3 % on premium (5,473)              (9,566)              
Общо други приходи (разходи) Total other income (expenses) (5,473)              (16,727)            
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Разходи за данъци Income tax expense
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Данък върху печалбата от текущата година Tax on the current year profit (6,752)            (12,280)
Отсрочени данъци Deferred taxes (766) 242
Общо данъци Total income tax expenses              (7,518)            (12,038)

Таблица с ефективната данъчна ставка Reconciliation of effective tax rate
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Данък върху доходите, отнасящ се за
елементите на другия всеобхватен доход

Income tax effects relating to components of 
other comprehensive income

В хиляди UAH In thousands UAH Сума 
преди 
данъка

Данъчен  
приход 
(разход) Нетна сума 

Сума 
преди 
данъка

Данъчен  
приход 
(разход) Нетна сума 

Before tax 
amount

Tax 
(expense) 

benefit
Net of tax 

amount
Before tax 

amount

Tax 
(expense) 

benefit
Net of tax 

amount
Курсови разлики от валутни преизчисления на 
чуждестранни дейности

Exchange differences on translating foreign 
operations                    -                    -                    -                    -                    -                   - 

Нетна промяна на справедлива стойност 
(активи на разположение за продажба)

Net change in fair value (available for sale 
financial assets)                    -                    -                    -                    -                    -                   - 

Други Other                    -                    -                    -                    -                    -                   - 
Общо Total -                  -                  -                  -                  -                  -                 

2020 2019
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Нематериални активи Intangible assets  Софтуер Други Общо
В хиляди UAH In thousands UAH  Software Other Total

 
Отчетна стойност Cost  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  8,447 -                 8,447         
Придобити Acquisitions  139 139            
Излезли от употреба Disposals  -                 
Курсови разлики Exchange differences  -                 -                 -                 
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  8,586         -                 8,586         

 
Амортизация и загуби от обезценка Depreciation and impairment losses  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  (1,586)        (139)           (1,725)        
Амортизация за годината Depreciation charge for the year  (229) (229)           
Отписана амортизация на излезли от употреба Disposal depreciation of decommissioned assets  -                 
Курсови разлики Exchange differences  -                 
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  (1,815)        (139)           (1,954)        

 
Балансова стойност Carrying amount  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  -                 -                 
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  6,771         -                 6,632         

 
Отчетна стойност Cost  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  8,586         189            8,775         
Придобити Acquisitions  -                 
Излезли от употреба Disposals  -105 (105)           
Курсови разлики Exchange differences  -                 -                 -                 
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  8,586         84              8,670         

 
Амортизация и загуби от обезценка Depreciation and impairment losses  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  (1,586)        (139)           (1,725)        
Амортизация за годината Depreciation charge for the year  (912)           (912)           
Отписана амортизация на излезли от употреба Disposal depreciation of decommissioned assets  61 61
Курсови разлики Exchange differences  -                 
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  (2,437)        (139)           (2,576)        

 
Балансова стойност Carrying amount  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  7,000         50              7,050         
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  6,149         (55)             6,094         
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Имоти, сгради, съоръжения и оборудване Property, plant and equipment Сгради и земи
Транспортни 

средства
Машини и 
оборудване

Транспортни 
средства

Стопански 
инвентар

Активи в 
процес на 
разработка Общо

В хиляди UAH In thousands UAH  

Land and 
buildings RoU 
(right-of-use)

Vehicles RoU 
(right-of-use)

Plant and 
equipment Vehicles

Fixtures and 
fittings

Assets under 
construction Total

Отчетна стойност Cost  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  -                           2,843                   2,160                   747                      66                        5,816             
Придобивания Acquisitions  -                           178                      1,457                   101                      31                        1,767             
Трансфер към инвестиционни имоти Transfer to invetsment property  -                           -                     
Излезли от употреба Disposals  -                           (367)                     (1,575)                  (64)                       (17)                       (2,023)            
Преоценка Revaluation  -                           -                     
Курсови разлики Exchange differences  -                           -                           -                           -                           -                           -                     
Излезли от употреба Transfer  -                     
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  -                           2,654                   2,042                   784                      80                        5,560             

 
Амортизация и загуби от обезценка Depreciation and impairment losses  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  -                           (985)                     (1,097)                  (531)                     -                           (2,613)            
Амортизация през годината Depreciation charge for the year  -                           (374)                     (278)                     (167)                     (819)               
Амортизация на сгради трансферирани към инвестиционни имотиDecpreciation of buindings transferred to investment property -                           -                           -                     
Отписана амортизация на излезли от употреба Disposal depreciation of decommissioned assets  -                           351                      919                      77                        -                           1,347             
Отписана амортизация от преоценка на ДМА Disposal depreciation of revlued assets  -                           -                           -                           -                           -                           -                     
Курсови разлики Exchange differences  -                           -                           -                           -                           -                           -                     
Излезли от употреба Transfer  -                     
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  -                           (1,008)                  (456)                     (621)                     -                           (2,085)            

 
Балансова стойност Carrying amount  
Салдо към 1 януари 2019 Balance at 1 January 2019  -                           1,858                   1,063                   216                      66                        3,203             
Салдо към 31 декември 2019 Balance at 31 December 2019  -                           1,646                   1,586                   163                      80                        3,475             

 
Отчетна стойност Cost  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  2,654 2,042 784 80 5,560
Придобивания Acquisitions  201 1,230 10 1,441
Трансфер към инвестиционни имоти Transfer to invetsment property  0
Излезли от употреба Disposals  0
Преоценка Revaluation  0
Курсови разлики Exchange differences  0 0 0 0 0 0
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  -                           -                           2,855                   3,272                   794                      80                        7,001             

 
Амортизация и загуби от обезценка Depreciation and impairment losses  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  -                           -                           (1,008)                  (456)                     (621)                     -                           (2,085)            
Амортизация през годината Depreciation charge for the year  (421)                     (613)                     (72)                       (1,106)            
Амортизация на сгради трансферирани към инвестиционни имотиDecpreciation of buildings transferred to investment property -                     
Отписана амортизация на излезли от употреба Disposal depreciation of decommissioned assets  -                     
Отписана амортизация от преоценка на ДМА Disposal depreciation of revlued assets  -                     
Курсови разлики Exchange differences  0 0 0 0 0 -                     
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  -                           -                           (1,429)                  (1,069)                  (693)                     -                           (3,191)            

 
Балансова стойност Carrying amount  
Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020  -                 -                 1,646             1,586                   163                      80                        3,475             
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020  -                           -                           1,426                   2,203                   101                      80                        3,810             
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Инвестиционни имоти Investment properties
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Салдо към 1 януари 2020 Balance at 1 January 2020 -                      -                      
Придобивания Acquisitions -                      -                      
Трансфер от Сгради и земи Transfer from Land and buildings -                      -                      
Преоценка Revaluation -                      -                      
Курсови разлики Exchange differences -                      -                      
Салдо към 31 декември 2020 Balance at 31 December 2020 -                      -                      
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Финансови активи Financial assets  
Държани до 

падеж

Налични 
за 

продажба

Справедлива 
стойност в 

печалба и загуба
Заеми и 
вземания Общо

 За годината приключваща на 31 декември 2020

В хиляди UAH In thousands UAH  Held to maturity
Available 

for sale
Fair value in 
profit and loss

Loans and 
receivables Total

 For the year ended 31 December 2020
Регистрирани за търгуване на борсата Registered for trading on stock exchange  18,966                   18,966               
Нерегистрирани за търгуване на борсата Unregistered for trading on stock exchange  4,444                     4,444                 
Капиталови инвестиции Equity securities  -                          -                   23,410                   -                  23,410               

 
Държавни ценни книжа Government bonds  58,334                -                   -                             -                  58,334               
Корпоративни облигации Corporate bonds  -                         
Дългови ценни книжа Debt securities - fixed rate registered for trading 58,334                -                   -                             -                  58,334               

 
Открити инвестиционни фондове Open investment funds  -                             -                         
Затворени (лимитирани) инвестиционни фондовеPrivate (limited) investment funds  -                         
Инвестиционни фондове Investment funds - quoted  -                          -                   -                             -                  -                         

 
Капиталови ценни книжа – котирани Equity securities - quoted  -                         

 
Депозити в банки Deposits in banks  48,144                   48,144               
Депозити под условие Restricted deposits  -                         
Други вземания Other debtors  -                         
Депозити и други вземания Deposits and other debtors  -                          -                   48,144                   -                  48,144               

 
Общо финансови активи Total financial assets  58,334                -                   71,554                   -                  129,888             

 

Финансови активи Financial assets  
Държани до 

падеж

Налични 
за 

продажба

Справедлива 
стойност в 

печалба и загуба
Заеми и 
вземания Общо

 За годината приключваща на 31 декември 2019

В хиляди AAA In thousands AAA  Held to maturity
Available 

for sale
Fair value in 
profit and loss

Loans and 
receivables Total

 For the year ended 31 December 2019
Регистрирани за търгуване на борсата Registered for trading on stock exchange  18,495                   18,495               
Нерегистрирани за търгуване на борсата Unregistered for trading on stock echange  4,444                     4,444                 
Капиталови ценни книжа Equity securities  -                          -                   22,939                   -                  22,939               

 
Държавни ценни книжа Government bonds  74,321                -                  74,321               
Корпоративни облигации Corporate bonds  -                         
Дългови ценни книжа Debt securities - fixed rate registered for trading 74,321                -                   -                             -                  74,321               

 
Открити инвестиционни фондове Open investment funds  -                         
Затворени (лимитирани) инвестиционни фондовеPrivate (limited) investment funds)  -                         
Инвестиционни фондове Investment funds - quoted  -                          -                   -                             -                  -                         

 
Капиталови ценни книжа – котирани Equity securities - quoted  -                         

 
Депозити в банки Deposits in banks  60,386                   60,386               
Депозити под условие Restricted deposits  -                         
Други вземания Other debtors  -                         
Депозити и други вземания Deposits and other debtors  -                          -                   60,386                   -                  60,386               

 
Общо финансови активи Total financial assets  74,321                -                   83,325                   -                  157,646             
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Отсрочени данъци Deferred taxes Активи Пасиви Нетни активи/пасиви
В хиляди UAH In thousands UAH Assets Liabilities Net assets/ liabilities

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Имоти, машини, съоръжения и оборудване Property, plant and equipment                       -                     -                              -                       - 

Задължения към персонала за неизползвани
отпуски и обезщетения при пенсиониране

Payables due to personnel for 
unused paid leaves and retirement 
compensation

                      -                     - 

                             - 

                      - 

Начислени доходи на физически лица Accrued personal income                682                  629                         682                  629 
Accrued expenses                  84                  260                           84                  260 

Отсрочени данъчни активи Deferred tax assets                       -                     -                              -                       - 
Нетни отсрочени данъчни активи/пасиви Net deferred tax assests/liabilities                766                  889                              -                     -                         766                  889 

Салдо към 
01.01.2019

 Промени в 
печалби и 
загуби 

 Салдо към 
31.12.2019 

 Салдо към 
01.01.2020 

 Промени в 
печалби и 
загуби 

 Салдо към 
31.12.2020 

Balance at  
1 Jan 2019  Change in IS 

 Balance at 31 
Dec 2019 

 Balance at  1 Jan 
2020  Change in IS 

 Balance at 31 
Dec 2020 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване Property, plant and equipment  -       -        -        -        -        -      
Задължения към персонала за неизползвани Payables due to personnel for 116   -                       116                         116                         116 
Начислени доходи на физически лица Accrued personal income 288                629                  917                         917                 682                      1,599 

Accrued expenses 243                260                  503                         503                   84                         587 
Отсрочени данъчни активи Deferred tax assets  -       -        -        -        -        -      
Нетни отсрочени данъчни активи/пасиви Net deferred tax assests/liabilities 647                889               1,536                      1,536                 766                      2,302 
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Вземания и други активи Receivables and other assets  
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019

 
Вземания от директно застраховане Receivables from policyholders - direct insurance,net               14,923              17,833 
Вземания от презастрахователи или седанти Receivables from reinsurers  
Вземания от регреси Receivables from recourse, net                         - 
Други вземания Other receivables                 1,498                2,587 
Краткосрочни активи Short term assets                    295                   365 
Общо вземания и други активи Total receivables and other assets               16,716              20,785 

 
 

Разбивка Други вземания Break down of Other receivables  1,498              2,587              
Доставчици по аванси Suppliers in advance  1,498               2,388               
Подотчетни лица Accountable persons  
Вземания по записани дялови вноски Unpaid equity contributions  
Вземания по съдебни и присъдени Receivables from court and awarded claims  
Надвнесен корпоративен данък Advance paid on corporate income tax  
Вземания от клиенти (без застраховани лица) Receivables from clients (excluding insured persons)  
Други други Other  199                  



European Travel Insurance, PJSC European Travel Insurance, PJSC

Парични средства и парични еквиваленти Cash and cash equivalents
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Парични средства в каса Cash in hand 26                 43                 
Разплащателни сметки Cash at bank 14,033          10,148          
Депозити* Deposits* 48,144          60,386          
Общо парични средства и парични
еквиваленти Total cash and cash equivalents 62,203          70,577          
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Застрахователни резерви Insurance contract provisions
В хиляди UAH In thousands UAH Бруто Презастраховане Нетно Бруто Презастраховане Нетно

Gross amount Reinsurers share Net amount Gross amount Reinsurers share Net amount

Пренос-премиен резерв Unearned premiums reserve 20,218 (4,710)                    15,508                    47,301 (11,609)                  35,692                    
Резерв за неизтекли рискове Unexpired risk reserve -                             
Резерв за възникнали, но непредявени щети Reserve for incurred but not reported claims 45,974 (290)                       45,684                    1,602 (443)                       1,159                      
Резерв за предявени, но неплатени щети Reserve for reported but not settled claims 2,099 2,099                      35,284 (376)                       34,908                    
Други технически резерви Other technical reserves -                             
Общо застрахователни задължения Total insurance contract provisions 68,291                    (5,000)                    63,291                    84,187                    (12,428)                  71,759                    

Премиен резерв по линии бизнес Premium Reserve by Line of Business
В хиляди UAH In thousands UAH Бруто Презастраховане Нетно Бруто Презастраховане Нетно

Gross amount Reinsurers share Net amount Gross amount Reinsurers share Net amount

Каско на МПС Motor hull -                             
Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена картаMotor TPL and Green card -                             
Имуществени застраховки Property -                             
Селскостопанско застраховане Crops and livestock -                             
Злополука и заболяване Accident and health 13,832 -303 13,529                    31,394                    (694)                       30700

Credit 6,386 -4407 1,979                      15,907                    (10,915)                  4992
Карго Cargo -                             
Отговорности Liabilities -                             
Други Others -                             
Общо: Total 20,218                    (4,710)                    15,508                    47,301                    (11,609)                  35,692                    

Check -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Резерв за предстоящи плащания по линии бизнесOutstanding Loss Reserve by Line of Business 
В хиляди UAH In thousands UAH Бруто Презастраховане Нетно Бруто Презастраховане Нетно

Gross amount Reinsurers share Net amount Gross amount Reinsurers share Net amount
Каско на МПС Motor hull -                             
Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена картаMotor TPL and Green card -                             
Имуществени застраховки Property -                             
Селскостопанско застраховане Crops and livestock -                             
Злополука и заболяване Accident and health 48,073 -290 47,783                    36,231                    (819) 35412

Credit 655                         655
Карго Cargo -                             
Отговорности Liabilities -                             
Други Others -                             
Общо: Total 48,073                    (290)                       47,783                    36,886                    (819)                       36,067                    

2020 2019

2020 2019

2020 2019
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Задължения към презастрахователи и други Payables to reinsurers and other payables
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019

 
Задължения от директно застраховане Payables from direct insurance                   1,396                  7,294 
Задължения към презастрахователи Payables to reinsurers                   8,041                  3,993 
Задължения по лизингови договори Payables under lease contracts  
Задължения по лизингови договори  Payables under lease contracts RoU(right-of-use)  
Други задължения Other payables                 10,176                10,446 
Общо задължения Total payables  19,613               21,733               

 
 

Разбивка на Други задължения: Breakdown of Other payables  10,176               10,446               
Плащания за превенции пожар Payables for anti-fire contribution  
Плащания към Гаранционен фонд и тем подобни Payables to guarantee fund at National Insurance Bureau 
Задължения към доставчици Payables to suppliers  4,919                 2,842                 
Задължения към персонал Payables to staff  1,743                 2,352                 
Задължения за комисионни Commission payables  
Задължения за данъци по ЗОДФЛ Payables for taxes under Personal income tax act  
Задължения към осигурителни организации Payables to social security organizations  
Задължения за данъци по ЗКПО Payables for taxes under Corporate income taxation act 3,281                 
Задължения към Гаранционен и Обезп.фонд / Payables to Guarantee fund  -                        
Други други: Other:  3,514                 1,971                 
- гаранции за управление ….  
- ДДС лизинг …..  
- лицензия за дейността ….  
- получени аванси - advances received  
Приходи за бъдещи периоди - Defferred revenue  
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Получени заеми Loans received
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Получени заеми Loans received                       - 
Общо Получени заеми Total loans received -                      -                      

Заем 1 Loan 1
Заемодател Creditor
Тип заем Type of loan
Период Period
Лихва Interest
Гратисен период Grace period
Погасителен план Repayment scheme
Салдо главница Balance of principal
Салдо лихва Balance of interest
Просрочена главница Overdue principal
Просрочена лихва Overdue interest

Заем 2 Loan 1
Заемодател Creditor
Тип заем Type of loan
Период Period
Лихва Interest
Гратисен период Grace period
Погасителен план Repayment scheme
Салдо главница Balance of principal
Салдо лихва Balance of interest
Просрочена главница Overdue principal
Просрочена лихва Overdue interest
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Акционерен капитал и резерви Share capital and reserves
В хиляди UAH In thousands UAH 2020 2019

Основен капитал Share capital                9,473                9,473 
Законови резерви Statutory reserves                5,027                5,027 
Премиен резерв Share premium reserve                4,617                4,617 
Други резерви Other reserves                        -                        - 
Резерв от преизчисляване във валутата на представяне на отчетаTranslation differences                        -                        - 
Преоценъчен резерв Revaluation reserve                        -                        - 
Натрупана загуба Retained earnings              68,669              89,630 
Общо капитал и  резерви Total equity and reserves              87,786            108,747 

%
Акционерна структура Shareholders' structure
Евроинс Иншурънс Груп ЕАД Euroins Insurance Group llc 100.00% 100.00%
Други Other 0.00% 0.00%

Средно претеглен брой акции Weighted average number of shares 9,473,000        9,473,000        
Нетна печалба (загуба) Net profit(loss) 24,497             47,851             
Доход от акция Earnings per share 0.01                 0.01

Емитиран капитал Authorised issued capital
Брой Акции Number of shares
Вид Акции Type of shares
Номинална стойност Nominal value
Невнесен капитал Unpaid capital
Промени в акционерния капитал през периода: 
опишете

Changes to share capital during the period:  On 
………... the Company issued ……. shares at 
nominal value of …… BGN and price of …… each.

Неразпределена печалба Retained earnings -                      
Текущ резултат Current profit(loss) -                      
Малцинствено участие Minority participation -                      
в т.ч Капитал и резерви Equity and reserve -                      
в т.ч Резерв от преизчисление Adjustment reserve -                      
в т.ч Текущ резултат Current profit(loss) -                      
в т.ч Неразпределена печалба Retained earnings -                      

Общо капитал и резерви Total equity and reserves 87,786             108,747           
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Транзакции със Свързани лицаRelated parties transaction

а) Директори a) Directors 2020 2019
В хиляди UAH In thousands UAH
Плащания към директориPayments to directors and executives 7,424 6,803

b) Транзакции със свързани лицаb) Transactions with related parties
В хиляди UAH In thousands UAH

Свързано лице Вид отношения Вид сделки Обем на сделките за 2019
Салда към 
31.12.2019

Обем на 
сделките за 2020

Салда към 
31.12.2020

Related party Relashionship type Transaction type
Volume of the transactions 

2019
Balance at 31 Dec 

2019
Volume of the 

transactions 2020
Balance at 31 Dec 

2020
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а) Директори a) Directors
Име на директор Director's name

а) Директори a) Directors 2020 2019
В хиляди UAH In thousands of UAH
Плащания към директори Payments to directors and executives 7,424 6,803
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Репутация Goodwill 2020

В хиляди UAH

Репутация 
преди 

обезценка Обезценка

Репутация 
нетно от 
обезценка

In thousands UAH

Goodwill 
before 

impairment Depreciation
Goodwill after 

impairment
…. -                       
…. -                       

-                       
-                       

Общо търговска репутация Total goodwill                        -                        -                        - 

Investment in subsidiaries 2020 2019
….
….

Total goodwill                        -                        - 

Investments in other entities
….

Total investments                        -                        - 

% participation
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Малцинствено участие Minority interest  
В хиляди UAH In thousands UAH  2020 2019
„ЗД Евроинс” АД Euroins Insurance plc 0 0
„Евроинс – Здравно осигуряване” АД Euroins Health assurance plc -                         -                         
„Евроинс Румъния Застраховане Презастраховане” АДEuroins Romania Insurance Reinsurance plc -                         -                         
„Евроинс Осигурување Скопие” АД Euroins Osiguruvanje Skopje plc -                         -                         

Euroins Ukraine 4,444                 4,444                 

                  4,444 4444
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Счетоводни грешки Errors  
В хиляди UAH In thousands UAH  

 
Опишете всички елементи на отчетите,
които са повлияни от установените
счетоводни грешки и как те се
отразяват на същите

Show all financial statement's elements 
that are affected by the errors discovered 
as well as how they were they affected

As of 
31.12.2019

Increase/decre
ase for 

correction

As of 
31.12.2019 

(recalculated)
Comment

Активи Assets

Към 
31.12.2019

Увеличение/
намаление 
за корекция

Към 
31.12.2019

(преизчислен) Коментар
Инвестиции в дъщерни предприятия Goodwill  
Нематериални активи Intangible assets  
Имоти, сгради, съоръжения и оборудванеProperty, plant and equipment  
Активи с право на ползване Right-of-use assets  
Инвестиционни имоти Investment properties  
Финансови активи Financial assets  
Дял на презастрахователите в техническите резервиReinsurers’ share in insurance contract provision 
Активи по отсрочени данъци Deferred tax asset  
Вземания и други активи Receivables and other assets  
Парични средства и парични еквивалентиCash and cash equivalents  
Общо активи Total assets  

 
Пасиви Liabilities  
Застрахователни резерви Insurance contract provisions  
Задължения към застрахователи и други задълженияInsurance and other payables  
Задължения по заеми Loans received  
Задължения по лизинг – права на ползванеLease liabilities  
Пасиви по отсрочени данъци Deferred tax liabilities  
Общо пасиви Total liabilities  

 
Капитал и резерви Capital and reserves  
Основен капитал Share capital  
Премиен и други капиталови резерви Share premium and other capital reserves  
Резерв от преизчисляване във валутата на представяне на отчетаTranslation differences  
Неразпределена печалба Retained earnings  
Малцинствено участие Minority interest  
Общо капитал и резерви Capital and reserves  

 
Общо капитал и пасиви Total capital and liabilities  

 
 

Записани бруто премии Gross premiums written  
Отстъпени премии на 
презастрахователи Premiums ceded to reinsurers  
Нетни премии Net premiums written  
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв и резерва за неизтекли рисковеChange in the gross provision for unearned premiums and Unexpired risk reserve 
Дял на презастрахователя в промяната на пренос-премийния резервReinsurers’ share in the change in the provision for unearned premiums 
Нетни спечелени премии Net earned premiums  
Приходи от такси и комисиони Fees and commission income  
Финансови приходи Financial income  
Други оперативни приходи Other operating income  
Нетни приходи Net income  

 
Настъпили щети, нетни от 
презастраховане Net policyholder claims incurred  

 
Аквизиционни разходи Acquisition expenses  
Административни разходи Administrative expenses  
Финансови разходи Financial expenses  
Други оперативни разходи Other operating expenses  
Оперативна печалба Operating profit  

 
Други приходи (разходи) Other income(expenses)  

 
Печалба (загуба) преди данъчно 
облагане Profit (loss) before taxes  

 
Разходи за данъци Income tax (expense) / benefits  

 
Нетна печалба (загуба) за финансовата годинаNet profit (loss) for the period:  



Нетна печалба, отнасяща се към: Net profit attributable to:  

Собствениците на предприятието-майка Equity holders of the company  
Миноритарно участие Non-controlling interests  
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Прекласифициране Reclassifications  
В хиляди UAH In thousands UAH  

 
Опишете всички прекласификации и
ефектита от тях върху финансовите
отчети

Describe and report all reclassifications 
and the effects of those on the financial 
statements

As of 
31.12.2019

Increase/decre
ase for 

correction

As of 
31.12.2019 

(recalculated) Comment

Активи Assets

Към 
31.12.2019

Увеличение/
намаление 
за корекция

Към 
31.12.2019

(преизчислен) Коментар
Инвестиции в дъщерни предприятия Goodwill  
Нематериални активи Intangible assets  
Имоти, сгради, съоръжения и оборудванеProperty, plant and equipment  
Активи с право на ползване Right-of-use assets  
Инвестиционни имоти Investment properties  
Финансови активи Financial assets  
Дял на презастрахователите в техническите резервиReinsurers’ share in insurance contract provision 
Активи по отсрочени данъци Deferred tax asset  
Вземания и други активи Receivables and other assets  
Парични средства и парични еквивалентиCash and cash equivalents  
Общо активи Total assets  

 
Пасиви Liabilities  
Застрахователни резерви Insurance contract provisions  
Задължения към застрахователи и други задълженияInsurance and other payables  
Задължения по заеми Loans received  
Задължения по лизинг – права на ползванеLease liabilities  
Пасиви по отсрочени данъци Deferred tax liabilities  
Общо пасиви Total liabilities  

 
Капитал и резерви Capital and reserves  
Основен капитал Share capital  
Премиен и други капиталови резерви Share premium and other capital reserves  
Резерв от преизчисляване във валутата на представяне на отчетаTranslation differences  
Неразпределена печалба Retained earnings  
Малцинствено участие Minority interest  
Общо капитал и резерви Capital and reserves  

 
Общо капитал и пасиви Total capital and liabilities  

 
 

Записани бруто премии Gross premiums written  
Отстъпени премии на 
презастрахователи Premiums ceded to reinsurers  
Нетни премии Net premiums written  
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв и резерва за неизтекли рисковеChange in the gross provision for unearned premiums and Unexpired risk reserve 
Дял на презастрахователя в промяната на пренос-премийния резервReinsurers’ share in the change in the provision for unearned premiums 
Нетни спечелени премии Net earned premiums  
Приходи от такси и комисиони Fees and commission income  
Финансови приходи Financial income  
Други оперативни приходи Other operating income  
Нетни приходи Net income  

 
Настъпили щети, нетни от 
презастраховане Net policyholder claims incurred  

 
Аквизиционни разходи Acquisition expenses  
Административни разходи Administrative expenses  
Финансови разходи Financial expenses  
Други оперативни разходи Other operating expenses  
Оперативна печалба Operating profit  

 
Други приходи (разходи) Other income(expenses)  

 
Печалба (загуба) преди данъчно 
облагане Profit (loss) before taxes  

 
Разходи за данъци Income tax (expense) / benefits  

 
Нетна печалба (загуба) за финансовата годинаNet profit (loss) for the period:  
Нетна печалба, отнасяща се към: Net profit attributable to:  



Собствениците на предприятието-майка Equity holders of the company  
Миноритарно участие Non-controlling interests  
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Събития след края на отчетния период Events after the end of the reporting period

Опишете всяко от събитията след края на 
отчетния период, както и дали ръководството 
счита същото за коригиращо или не и защо.

List all events after the end of the reporting period 
and if managements consider them adjusting or non 
adjusting and why.

1 1

2 2

3 3
… …
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