
 Everybody has a story, we have a vision. 

Еврохолд България АД 
       Годишен консолидиран отчет  2017 

 



 

     
2 

 

Еврохолд България АД е изготвил Годишен консолидиран финансов отчет, включващ резултатите 
от дейността и финансовото състояние на Дружеството-майка и дъщерните предприятия, Доклад 
за дейността представящ коментар и анализ на консолидирания финансов отчет и друга 
съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата, 
както и Консолидирана нефинансова декларация на групата Еврохолд за 2017 г.   
 
 
Превод: този годишен консолидиран отчет на Еврохолд България АД е на разположение на 
български и английски език. 
Българската версия е оригиналната. Английската версия е неофициален превод. 
Ние положихме всички разумни усилия, за да избегнем каквото и да било несъответствие между 
различните езикови версии. 
Ако обаче съществуват такива несъответствия, българската версия ще има предимство. 
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Приложения към Консолидирания 

Финансов Отчет за 2017 г. 
 

  

Основан през 1996 г., Еврохолд България АД развива дейността си в 

България, Румъния и Македония. Дружеството е собственик на голям брой 
дъщерни компании в секторите Застраховане, Финансови услуги и Продажба 

на автомобили. 
 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА 
 
Еврохолд България АД (Дружество-майка) е 

публично акционерно дружество, образувано 
по реда на чл.122 от Закона за публично 
предлагане на ценни книжа и чл.261 от 
Търговския закон. 
 
Дружеството-майка е регистрирано в 

Софийски градски съд по фирмено дело 
14436/2006 г. и е образувано чрез сливане на 
Еврохолд АД регистрирано по ф.д. № 

13770/1996 г. по описа на СГС и Старком 
холдинг АД,  регистрирано по фирмено дело 
№ 6333/1995 г. по описа на СГС.  
 

Еврохолд България АД е със седалище и адрес 
на управление: гр.София, бул. Христофор 
Колумб № 43. 
 
Органи на управление на Дружеството-майка 
са: Общото събрание на акционерите, 
Надзорният съвет /двустепенна система/ и 

Управителният съвет, които към 31.12.2017г. 
имат следния състав: 

 
Надзорен съвет: 
Асен Милков Христов – Председател; 
Димитър Стоянов Димитров – Заместник – 

председател; 
Ради Георгиев Георгиев – Член; 
Кустаа Лаури Айма - Независим член; 
Любомир Стоев - Независим член. 
 
Управителен съвет: 
Кирил Иванов Бошов - Председател, 

Изпълнителен член; 
Асен Минчев Минчев - Изпълнителен член; 
Велислав Милков Христов – Член; 

Асен Емануилов Асенов – Член; 
Димитър Кирилов Димитров – Член; 
Разван Стефан Лефтер – Член. 
 

Към 31.12.2017г. Дружеството-майка се 
представлява и управлява от Кирил Иванов 

Бошов и Асен Минчев Минчев, Изпълнителни 
членове на Управителния съвет и Христо Стоев, 
Прокурист само заедно от единия Изпълнителен 
член и Прокуриста на Дружеството. 
 
Одитният комитет подпомага работата на 
Управителния съвет, и има роля на лица 

натоварени с общо управление, които 
извършват мониторинг и надзор над 
вътрешната контролна система, управлението 
на риска и системата на финансово отчитане на 

Дружеството-майка. 
 
Към 31.12.2017 г. одитният комитет на 

Дружеството-майка има следния състав: 
Иван Георгиев Мънков – Председател; 
Димитър Стоянов Димитров – Член; 
Росица Михайлова Пенчева – Член.  
 
1.1 Предмет на дейност  

 
Дружеството-майка има следния предмет на 
дейност: придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества, придобиване, 

управление и продажба на облигации, 
придобиване оценка и продажба на патенти, 

отстъпване на лицензии за използване на 
патенти на дружества, в които Дружеството-
майка участва, както и финансиране на 
дружества, в които Дружеството-майка участва.  
 
1.2 Структура на икономическата група 
 

Инвестиционният портфейл на Еврохолд 
България АД обхваща три икономически 
сектора: застраховане, финанси, и автомобили. 
Сектор Застраховане е с най-голям дял от 

портфолиото на холдинга, а сектор Автомобили 
е най-новото направление.  
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Дружества, участващи в консолидацията и 
процент на участие в основния капитал 
 
Сектор Застраховане 

Дружество 

% на 

участие в 
основния 

капитал 

2017 

% на 

участие в 
основния 

капитал 

2016 

Евроинс Иншурънс Груп АД* 89.36% 89.36% 

Непряко участие чрез ЕИГ АД:     

ЗД Евроинс АД 98.21% 80.92% 

Евроинс Румъния Застраховане АД 98.50% 98.50% 

Евроинс Осигуряване АД Македония 93.36% 93.36% 

Евроинс Здравно Осигуряване ЕАД - 100.00% 

ЗД Евроинс Живот ЕАД 100.00% 100.00% 

ЗД ЕИГ Ре ЕАД 100.00% 100.00% 

Евроинс Украйна АД 98.32% 99.29% 

*пряко участие 
През 2017 г. Евроинс Здравно Осигуряване ЕАД е 
влято в ЗД ЕИГ Ре ЕАД. 
 

Сектор Финанси 

Дружество 

% на 

участие в 

основния 
капитал 

2017 

% на 

участие в 

основния 
капитал 

2016 

Евро-Финанс АД* 99.99% 99.99% 

 

Евролийз Груп ЕАД* 100.00% 100.00% 

Непряко участие чрез Евролийз 
Груп:     

Евролийз Ауто ЕАД 100.00% 100.00% 

Евролийз Ауто Румъния АД 77.98% 77.98% 

Евролийз Ауто Румъния АД чрез 

Евроинс Румъния Застраховане АД 22.02% 22.02% 

Евролийз Ауто ДООЕЛ, Македония 100.00% 100.00% 

Евролийз Рент а Кар ЕООД 100.00% 100.00% 

Евролийз Ауто Ритейл ЕАД 100.00% - 

Аутоплаза ЕАД 100.00% 100.00% 

София Моторс ЕООД 100.00% 100.00% 

*пряко участие 
През 2017 г. е учредено дружеството Евролийз Ауто 
Ритейл ЕАД. 

 
Сектор Автомобили 

Дружество 

% на участие 

в основния 

капитал 

2017 

% на 

участие в 

основния 

капитал 

2016 

Авто Юнион АД* 99.99% 99.99% 

Непряко участие чрез АЮ АД:     

Булвария Варна ЕООД 100.00% 100.00% 

Н Ауто София ЕАД 100.00% 100.00% 

Еспас Ауто ООД чрез Н Ауто София 

ЕАД 

            

51.00% 

            

51.00% 

ЕА Пропъртис ООД 51.00% 51.00% 

Дару Кар АД 99.84% 99.84% 

Ауто Италия ЕАД 100.00% 100.00% 

Булвария Холдинг ЕАД 100.00% 100.00% 

Стар Моторс ЕООД 100.00% 100.00% 

Стар Моторс ДООЕЛ, Македония 

чрез Стар Моторс ЕООД 100.00% 100.00% 

Стар Моторс SH.P.K. чрез Стар 

Моторс ЕООД           100.00% 

          

100.00% 

Авто Юнион Сервиз ЕООД 100.00% 100.00% 

Мотобул ЕАД 100.00% 100.00% 

Бопар Про S.R.L., Румъния чрез 
Мотобул ЕАД 99.00% 99.00% 

*пряко участие

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ 

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА  
 
2.1 База за изготвяне на консолидирания 
финансов отчет 
 
Годишният консолидиран финансов отчет на 

Еврохолд България АД (Групата) е изготвен в 
съответствие с всички Международни стандарти 
за финансово отчитане (МСФО), Международни 
счетоводни стандарти (МСС), тълкуванията на 
Постоянния комитет за разяснения (ПКР), 

тълкувания на Комитета за разяснения на 
МСФО (КРМСФО), които ефективно са в сила и 

са приети от Комисията на Европейския съюз. 
 
Групата се е съобразила с всички стандарти и 
разяснения, които са приложими за нейната 
дейност към датата на изготвяне на настоящия 
консолидиран финансов отчет. 

 
Годишният консолидиран финансов отчет е 
изготвен в съответствие с принципа на 
историческата цена с изключение на 
инвестиционните имоти и онези финансови 

инструменти и финансови пасиви, които са 
оценени по справедлива стойност. 

 
Нови и изменени стандарти и разяснения 
 
Възприетите счетоводни политики са 

последователни с тези, прилагани през 

предходния отчетен период, с изключение на 

следните нови и изменени МСФО и Разяснения 

на Комитета за разяснения по Международните 

стандарти за финансово отчитане („КРМСФО”), 

действащи към 1 януари 2017 г.: 

 

Изменения на МСС 7: Инициатива за 
оповестяване (издадени на 29 януари 2017 
г.), одобрени от ЕС на 6 ноември 2017 г., 
публикувани в ОВ на 9 ноември 2017 г. 
 
Изменения на МСС 12: Признаване на 

отсрочени данъчни активи за 
нереализирани загуби (издадени на 19 
януари 2017 г.), одобрени от ЕС на 6 ноември 
2017 г., публикувани в ОВ на 9 ноември 2017 г. 
 

Приемането на тези изменения в 

съществуващите стандарти не доведе до 

промени в счетоводната политика на Групата, а 

само в разширяване на вече установени 

оповестявания. 
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Стандарти, разяснения и промени в 
стандарти, които са издадени от СМСС и са 
приети от ЕС, но не са в сила   
 

Изменения към МСФО 4: Прилагане на 
МСФО 9 Финансови инструменти по 
отношение на МСФО 4 Застрахователни 
договори (издадени на 12 септември 2017 г.), 
в сила от 1 януари 2018 г., приети от ЕС на 3 
ноември 2017 г., публикувани в ОВ на 9 
ноември 2017 г.; 

 
Пояснение към МСФО 15 Приходи от 

договори с клиенти (издаден на 12 април 
2017 г.), в сила от 1 януари 2018 г., приети от 
ЕС на 31 октомври 2017 г., публикувани в ОВ 
на 9 ноември  2017 г. 

 
Групата планира да приеме МСФО 15, 
използвайки модифицираното ретроспективно 
прилагане за годишните периоди, започващи 
на или след 1 януари 2018 г. В резултат на 
това, Групата няма да прилага изискванията на 
МСФО 15 за представяне на сравнителен 

период. Според МСФО 15, приходите се 
признават когато Групата удовлетвори 
изискването да прехвърли услугата на клиента. 

Поради което Групата не очаква прилагането 
на МСФО 15 да доведе до съществени разлики 
в периода на признаване на приходите. 
 

МСФО 16 Лизинг (издаден на 13 януари 2017 
г.), в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС на 
31 октомври 2017 г., публикувани в ОВ на 9 
ноември  2017 г.;  
 
МСФО 16 установява принципите за 

признаване, оценяване, представяне и 
оповестяване на лизинга и изисква от 
лизингополучателите да осчетоводяват всички 

лизингови договори по единен балансов модел, 
подобен на осчетоводяването на финансовите 
лизинги съгласно МСС 17. На началната дата на 
лизинговия договор, лизингополучателят ще 

признае задължение да прави лизингови 
плащания (т.е. лизингово задължение) и актив, 
представляващ правото да използва основния 
актив в течение на лизинговия срок (т.е., право 
за използване на актива). Лизингополучателите 
ще трябва да признават отделно разходите за 
лихви по лизинговото задължение и разходите 

за амортизация на правото за използване на 
актива. Също така, от лизингополучателите ще 
се изисква да определят отново стойността на 

лизинговото задължение при настъпването на 
определени събития (напр. промяна в 
лизинговия срок, промяна в бъдещите 

лизингови плащания в резултат от промяна на 
индекс или процент, използвани за 

определянето на тези плащания). По принцип, 
лизингополучателят ще признава сумата на 
повторното оценяване на лизинговото 
задължение като корекция на правото за 

използване на актива. 
 
По същество, счетоводно отчитане съгласно 
МСФО 16 при лизингодателите няма да се 
промени съществено спрямо сегашното 
счетоводно отчитане съгласно МСС 17. 
Лизингодателите ще продължат да 

класифицират всички лизингови договори като 
прилагат същият класификационен принцип 

като този в МСС 17 и да разграничават два 
вида лизинг: оперативен и финансов. 
 
В допълнение, МСФО 16 изисква от 

лизингополучателите и лизингодателите да 
правят по-подробни оповестявания спрямо тези 
по МСС 17. 
 
МСФО 16 е в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2019 г. По-
ранното му прилагане е допустимо, но не и 

преди предприятието да започне да прилага 
МСФО 15. Лизингополучателят може да избере 
да прилага стандарта като използва или метод 

за пълно ретроспективно прилагане, или метод 
за модифицирано ретроспективно прилагане. 
Предходните разпоредби на стандарта 
позволяват определени облекчения. 

 
През 2018 г. Групата ще продължи да оценява 
потенциалните ефекти на МСФО 16 върху своя 
консолидиран финансов отчет. 
 
МСФО 9 Финансови инструменти (издаден 

на 24 юли 2014), в сила от 1 януари 2018 г., 
приет от ЕС на 22 ноември 2017 г., публикуван 
в ОВ на 29 ноември 2017 г.; 

 
Групата планира да въведе новия стандарт на 
определената дата на влизане в сила и няма да 
преизчислява сравнителната информация. През 

2017 г. Групата е извършило оценка на 
ефектите от трите аспекта на МСФО 9. Тази 
оценка се базира на информация, която е 
налична към настоящия момент и която може 
да се промени, ако през 2018 г., когато ще 
въведе МСФО 9, Групата не очаква съществен 
ефект върху своя отчет за финансовото 

състояние и собствен капитал. То очаква да 
продължи да оценява справедливата стойност 
на всички финансови активи, понастоящем 

отчитани по справедлива стойност. 
 
Намерението е притежаваните от Групата 

инвестиции (финансови активи), 
представляващи акции в други дружества 
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(малцинствено участие), които не се търгуват 
на активен пазар и за тях няма котировки на 
пазарни цени, да се задържат в близко бъдеще. 
Последващо те се оценяват и представят в 

консолидирания отчет за финансовото 
състояние по справедлива стойност в друг 
всеобхватен доход. В печалбата или загубата 
не са признати загуби от обезценка за тези 
инвестиции.  
 
По изключение, в ограничени случаи за 

дружества/предприятия от затворен тип, за 
които информацията за оценяването на 

справедлива стойност е недостатъчно актуална 
или ако е налице широк обхват от възможни 
оценки на справедливата стойност и цената на 
придобиване представлява най-добрата 

приблизителна оценка на справедливата 
стойност в рамките на този обхват, цената на 
придобиване би могла да се окаже подходяща 
приблизителна оценка на справедливата 
стойност. 
 
Притежаваните от Групата дългови ценни 

книжа, държани с цел получаване на 
договорените парични потоци, отговарят на 
критериите за оценяване по амортизирана 

стойност съгласно МСФО 9. Следователно, не е 
необходима рекласификация на тези 
инструменти.  
 

За дълговите ценни книжа, които Групата 
държи не само с цел получаване на 
договорените парични потоци, но също така и 
да продава значителна част от тях на 
относително чести интервали, се очаква да 
бъдат оценявани по справедлива стойност през 

друг всеобхватен доход съгласно МСФО 9. 
Дружеството оценява тези финансови 
последващо по справедлива стойност и 

следователно счита, че прилагането на МСФО 9 
няма да окаже съществен ефект. 
 
Заемите, както и търговските и други вземания, 

се държат с цел получаване на договорените 
парични потоци и се очаква да доведат до 
парични потоци, представляващи единствено 
плащания на главница и лихви. Групата е 
направило анализ на характеристиките на 
договорените парични потоци от тези 
инструменти и е достигнала до заключението, 

че всички те отговарят на критериите за 
оценяване по амортизирана стойност съгласно 
МСФО 9. Следователно, не е необходима 

рекласификация на тези инструменти. 
Групата ще прилага опростен подход и ще 
отрази очакваните загуби от обезценки през 

срока на всички търговски и други вземания. 
Групата няма просрочени вземания, поради 

което счита, че прилагането на новия подход за 
обезценка на МСФО 9 няма да окаже съществен 
ефект. 
 

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 
(издаден на 28 май 2014 г.), включително 
изменения на МСФО 15: Дата на влизане в 
сила на МСФО 15 (издадени на 11 септември 
2016 г.), в сила от 1 януари 2018 г., приети от 
ЕС на 22 септември 2017 г., публикувани в ОВ 
на 29 октомври 2017 г.; 

 
Годишни подобрения към МСФО 2014 г. – 

2017 г. (издадени на 8 декември 2017 г.), в 
сила от 1 януари 2018 г./1 януари 2017 г., 
приети от ЕС на 7 февруари 2018 г., 
публикувани в ОВ на 8 февруари 2018 г.; 

 
Изменения към МСФО 2: Класификация и 
оценка на транзакции с плащане на базата 
на акции (издадени на 20 юни 2017 г.), в сила 
от 1 януари 2018 г., приети от ЕС на 26 
февруари 2018 г., публикувани в ОВ на 26 
февруари 2018 г.; 

 
Изменения към МСС 40: Прехвърляне на 
Инвестиционни имоти (издадени на 8 

декември 2017 г.), в сила от 1 януари 2018 г., 
приети от ЕС на 14 март 2018 г., публикувани в 
ОВ на 15 март 2018 г.; 
 

Изменения към МСФО 9: Опция за 
предплащане с отрицателно 
възнаграждение (издаден на 12 октомври 
2017 г. ), в сила от 1 януари 2019 г., приети от 
ЕС на 22 март 2018 г., публикувани в ОВ на 26 
март 2018 г.; 

 
КРМСФО 22: Сделки в чуждестранна 
валута и авансови плащания (издадено на 8 

декември 2017 г.), в сила от 1 януари 2018 г., 
приети от ЕС на 28 март 2018 г., публикувани в 
ОВ на 3 април 2018 г. 
 

Стандарти и разяснения, издадени от 
СМСС/КРМСФО, които не са одобрени за 
прилагане от ЕС 
 
Следните нови или ревизирани стандарти, нови 
разяснения и промени към съществуващи 
стандарти, които към отчетната дата са (СМСС), 

все още не са одобрени за прилагане от ЕС и 
съответно не са взети предвид от Групата при 
изготвянето на финансовите отчети. 

 
МСФО 17: Застрахователни договори 
(издаден на 18 май 2017), в сила от 1 януари 

2021; 
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През май 2017 г. СМСС публикува МСФО 17 
Застрахователни договори (МСФО 17), 
изчерпателен нов счетоводен стандарт за 
застрахователни договори, обхващащ 

признаването и оценяването, представянето и 
оповестяването. След влизането му в сила, 
МСФО 17 ще замени МСФО 4 Застрахователни 
договори (МСФО 4), който беше публикуван 
през 2005 г. МСФО 17 се прилага към всички 
видове застрахователни договори (т.е. 
животозастраховане, общо застраховане, пряко 

застраховане и презастраховане), независимо 
от вида на предприятията, които ги издават, 

както и по отношение на определени гаранции 
и финансови инструменти с допълнителен, 
негарантиран доход (участие по преценка). Ще 
се прилагат малко на брой изключения от 

обхвата. Общата цел на МСФО 17 е да осигури 
счетоводен модел на застрахователните 
договори, който е по-полезен и последователен 
за застрахователите. За разлика от 
изискванията на МСФО 4, които до голяма 
степен се базират на заварените, предишни, 
местни счетоводни политики, МСФО 17 

осигурява изчерпателен модел за 
застрахователните договори, който обхваща 
всички съответни счетоводни аспекти. В ядрото 

на МСФО 17 стои общият модел, подкрепен от: 
 Конкретно адаптиране за договори с 
характеристики за пряко участие (подход на 
променливото възнаграждение); 

 Опростен подход (подход за 
разпределение на премията) основно за 
краткосрочни договори. 
 
МСФО 17 е в сила за отчетни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2021 г., като 

се изисква сравнителна информация. По-
ранното прилагане е допустимо, при условие че 
предприятието прилага също МСФО 9 и МСФО 

15 на или преди датата, в която започва да 
прилага МСФО 17 за първи път. 
 
КРМСФО 23: Несигурност при определяне 

на данъци върху дохода (издаден на 7 юни 
2017), в сила от 1 януари 2019 г.; 
 
Изменения към МСС 28: Инвестиции в 
Асоциирани и Съвместни предприятия 
(издаден на 12 октомври 2017 г.), в сила от 1 
януари 2019 г.; 

 
Годишни подобрения към МСФО 2016–
2017 (издадени на 12 декември 2017 г.), в 

сила от 1 януари 2019 г. 

2.2 Сравнителни данни 
 
Групата запазва представянето на 
информацията във финансовите отчети през 

периодите. Където е необходимо, 
сравнителната информация се рекласифицира, 
така че да е в съответствие с промените, 
настъпили през текущата година.  
 
2.3 Консолидация  
 

Консолидираните финансови отчети съдържат 
консолидиран отчет за финансовото състояние, 

консолидиран отчет за печалбата или загубата, 
консолидиран отчет за другия всеобхватен 
доход, консолидиран отчет за паричните 
потоци и консолидиран отчет за промените в 

собствения капитал към 31.12.2017 г. Тези 
отчети включват Холдинга – майка и всички 
дъщерни дружества. Дъщерно дружество е 
консолидирано от Дружеството-майка чрез 
притежаване, пряко или непряко на повече от 
50% от акциите с право на глас от капитала 
или чрез възможността за управление на 

финансовата и оперативната му политика с цел 
получаване на икономически изгоди от 
дейността му. 

 
Прилага се метода на пълна консолидация. 
Отчетите се обединяват ред по ред, като 
позициите от рода на активите, пасивите, 

имуществата, приходите и разходите се 
сумират. Всички вътрешни сделки и салда 
между дружествата в групата са елиминирани. 
Извършено е елиминиране на противостоящи 
елементи: капиталови, финансови, търговски, 
изчисляване на репутация към датата на 

придобиване. 
 
Неконтролираното участие в нетните активи на 

дъщерните дружества се определя според 
акционерната структура на дъщерните 
дружества към датата на консолидирания отчет 
за финансово състояние. 

 
Относно бизнес комбинации, обхващащи 
предприятия или бизнес под общ контрол, 
Групата е избрала да прилага метода на 
покупката според МСФО 3 – Бизнес 
комбинации. Групата е направила избор на 
счетоводна политика относно тези 

транзакции, тъй като към момента те са извън 
обхвата на МСФО 3 и не се съдържат насоки 
за тях в съществуващите МСФО. Според МСС 8 

при липса на стандарт или разяснение, които 
да са конкретно приложими към дадена 
операция, друго събитие или условие, 

ръководството използва собствените си 
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преценки за разработване и прилагане на 
счетоводна политика. 
 
Принципи на консолидацията 

Бизнес комбинациите се отчитат счетоводно като 
се използва метода на покупката. Този метод 
изисква на датата на придобиването 
придобиващия да признае отделно от 
репутацията придобитите разграничими активи, 
поетите пасиви и участието, което не 
представлява контрол в придобиваното 

предприятие. Разходите, които са свързани 
пряко с придобиването се отнасят в отчета за 

печалбата или загубата за периода. 
 
Разграничимите придобити активи и поетите 
пасиви и условни задължения в дадена бизнес 

комбинация, се оценяват по справедлива 
стойност на датата на придобиването, 
независимо от степента на неконтролираното 
участие. Групата има възможност да оцени 
участията, които не представляват контрол в 
придобиваното предприятие или по справедлива 
стойност, или като пропорционален дял в 

разграничимите нетни активи на придобиваното 
предприятие. 
 

Превишението на цената на придобиване над 
дела на придобиващия в нетната справедлива 
стойност на разграничимите активи, пасиви и 
условни задължения на придобивания, се 

отчита като репутация. В случай, че цената на 
придобиване е по-ниска от дела на инвеститора 
в справедливите стойности на нетните активи  
на дружеството, разликата се признава 
директно в консолидирания отчет за печалбата 
или загубата. 

 
Самостоятелно признатата репутация по 
придобиването на дъщерни дружества се тества 

задължително за обезценка поне веднъж 
годишно. Загубите от обезценки на 
репутацията не се възстановяват в 
последствие. Печалбите или загубите от 

продажба (освобождаване) на дадено дъщерно 
дружество от Групата включва и балансовата 
стойност на репутацията, приспадащата се за 
продаденото (освободеното) дружество. 
 
На всяка призната репутация се определя 
принадлежност към даден обект генериращ 

парични постъпления още при реализирането 
на дадена бизнес комбинация, и този обект се 
прилага при извършването на тестовете за 

обезценка. При определянето на обектите, 
генериращи парични потоци се вземат предвид 

обектите, от които се е очаквало бъдещи 
стопански изгоди при придобиването при 
бизнес комбинацията и по повод които е 
възникнала самата репутация.  

 
Сделки с неконтролиращото участие 
Операциите с неконтролиращото участие се 
третират от Групата като сделки с лица, 
притежаващи инструменти на собствения 
капитал на Групата. Ефектите от продажби на 
дялове на Дружеството-майка, без загуба на 

контрол, към притежатели на неконтролиращи 
участия не се третират като компоненти на 

текущата печалба или загуба на Групата, а 
като движения в компонентите на собствения й 
капитал. И обратно, при покупки от 
Дружеството-майка, без придобиване на 

контрол, на допълнителни дялове от участието 
на притежатели на неконтролиращи участия 
всяка разлика между платената сума и 
съответния придобит дял от балансовата 
стойност на нетните активи на дъщерното 
дружество се признава директно в 
консолидирания отчет за собствения капитал, 

обикновено към резерва „неразпределена 
печалба/(непокрита загуба)”. 
 

Когато Групата престане да притежава контрол 
и значително влияние, всяка оставаща 
малцинствена инвестиция като дял в капитала 
на съответното дружество, се преоценява по 

справедлива стойност, като разликата до 
балансовата стойност се признава в текущата 
печалба или загуба, като съответно всички 
суми преди признати в други компоненти на 
всеобхватния доход се отчитат така както при 
операция на директно освобождаване на 

всички асоциирани с първоначалната 
инвестиция (в дъщерното или асоциираното 
дружество).  

 
2.4 Функционална и отчетна валута 
 
Функционалната и отчетна валута на Групата 

е българският лев. Данните в консолидирания 
отчет и приложенията към него са 
представени в хиляди лева. От 1 януари 1999 
година българският лев е с фиксиран курс 
към еврото: 1,95583 лева за 1 евро. 
Паричните средства, вземания и задължения, 
деноминирани в чуждестранна валута се 

отчитат в левова равностойност на база 
валутния курс към датата на операцията и се 
преоценяват на годишна база като се използва 

официалния курс на БНБ на последния работен 
ден от годината. 
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2.5 Счетоводни предположения и 
приблизителни счетоводни оценки 
  

Изготвяне на консолидирания финансов отчет в 
съответствие с МСС изисква ръководството на 
Групата да прилага приблизителни счетоводни 
оценки и предположения, които оказват 
влияние върху отчетените активи и пасиви, и 
оповестяването на условните активи и пасиви 
към датата на баланса. Въпреки, че оценките 

са базирани на знанието на ръководството за 
текущи събития, действителните резултати 

може да се различават от използваните 
счетоводни оценки. 

 

Активи по отсрочени данъци  
Данъчна загуба  
Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми 
доходи за усвояването на отсрочени данъчни 
активи се базира на последната одобрена 
бюджетна прогноза, коригирана относно 

значими необлагаеми приходи и разходи и 
специфични ограничения за пренасяне на 
неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако 
надеждна прогноза за облагаем доход 

предполага вероятното използване на отсрочен 
данъчен актив особено в случаи, когато 

активът може да се употреби без времево 
ограничение, тогава отсроченият данъчен актив 
се признава изцяло. Признаването на 
отсрочени данъчни активи, които подлежат на 
определени правни или икономически 
ограничения или несигурност, се преценява от 
ръководството за всеки отделен случай на 

базата на специфичните факти и 
обстоятелства.  
 
Материални запаси - Обезценка 
Към края на отчетния период ръководството 

прави преглед на наличните материални запаси 
– материали, стоки, за да установи дали има 

такива, на които нетната реализуема стойност е 
по-ниска от балансовата им стойност. При този 
преглед към 31.12.2017 г. не са установени 
индикации за обезценка на материални запаси.  
 
Обезценка на имоти, машини, съоръжения 

и оборудване 
Съгласно изискванията на МСС 36 към края на 
отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикации, че стойността на 
даден актив от имотите, машините и 
съоръженията  е обезценена. В случай на 

такива индикации се изчислява възстановимата 

стойност на актива и се определя загубата от 
обезценка. Към 31.12.2017г. не е отчетена 
обезценка на имоти, машини, съоръжения и 
оборудване. 

 
Актюерски оценки  
При определяне на сегашната стойност на 
дългосрочните задължения към персонала при 

пенсиониране са използвани изчисления на 
сертифицирани актюери, базирани на 
предположения за смъртност, темп на 
текучество на персонала, бъдещо ниво на 
работни заплати и дисконтов фактор, които 
предположения са преценени от ръководството 
като разумни и уместни за Групата. 

 
Обезценка на репутация 

Групата извършва проверка за обезценка на 
репутацията поне веднъж годишно. 
Възстановимите суми от единиците, които 
генерират парични средства се определят на 

основата на стойността при използване или 
справедливата стойност без изчисленията 
разходи по продажба. Тези изчисления 
изискват използването на приблизителни 
оценки, описани в Приложение 33. 
 
Обезценка на кредити и вземания 

Групата използва корективна сметка за 
отчитане на обезценка на трудносъбираеми и 
несъбираеми вземания от контрагенти. 

Ръководството преценява адекватността на 
тази обезценка на база на възрастов анализ на 
вземанията, исторически опит за нивото на 
отписване на несъбираеми вземания, както и 

анализ на платежоспособността на съответния 
контрагент, промени в договорените условия на 
плащане и др. Ако финансовото състояние и 
резултатите от дейността на контрагентите се 
влошат над очакваното, стойността на 
вземанията, които трябва да бъдат отписани 

през следващи отчетни периоди, може да бъде 
по-голяма от очакваната към отчетната дата.  
 

Справедлива стойност на финансови 
инструменти   
Ръководството използва техники за оценяване 
на справедливата стойност на финансови 

инструменти при липса на котирани цени на 
активен пазар. Подробности относно 
използваните предположения са представени в 
поясненията за финансови активи и пасиви. 
При прилагане на техники за оценяване 
ръководството използва в максимална степен 
пазарни данни и предположения, които 

пазарните участници биха възприели при 
оценяването на даден финансов инструмент. 
Когато липсват приложими пазарни данни, 

ръководството използва своята най-добра 
оценка на предположенията, които биха 
направили пазарните участници. Тези оценки 

могат да се различават от действителните цени, 
които биха били определени при справедлива 
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пазарна сделка между информирани и желаещи 
страни в края на отчетния период. 
 
2.6 Приходи  

 
Приходите в Групата се признават на база 
принципа на начисляването и до степента, до 
която стопанските изгоди се придобиват от 
Групата и доколкото приходите могат 
надеждно да се измерят. 
 

При продажба на стоки приходите се 
признават, когато всички съществени рискове 

и ползи от собствеността на стоките 
преминават в купувача. 
 
При предоставянето на услуги, приходите се 

признават, отчитайки етапа на завършеност 
на сделката към края на отчетния период, ако 
този етап може надеждно да бъде измерен, 
както и разходите, извършени по сделката. 
 
Приходите от дивиденти се признават, когато 
се установи правото на тяхното получаване. 

В консолидирания финансов отчет за печалбата 
или загубата  дивидентите, декларирани за 
финансовата година от дъщерните дружества 

се признават като вътрешен разчет и 
елиминират, поради което не участват във 
формиране на финансовия резултат. 
 

Финансовите приходи, генерирани от Група 
Еврохолд генерира произтичат от: 
 операции с инвестиции; 
 дивиденти; 
 лихви по предоставени заеми. 

 
2.7 Разходи 
 
Разходите в Групата се признават в момента на 

тяхното възникване и на база принципите на 
начисляване и съпоставимост. 
 
Административните разходи се признават като 
разходи, направени през годината, които са  
свързани с управлението и администрирането 
на дружествата от Групата, включително 

разходи, които се отнасят до административния 
персонал, ръководните служители, разходи за 
офис и други външни услуги. 
 
Финансови разходи включват: разходи, 
възникнали от операции с инвестиции, 

отрицателни разлики от операции с финансови 

инструменти и валутно-курсови операции, 
разходи за лихви по предоставени банкови и 
търговски заеми и облигационни емисии, както 
и разходи за такси и комисиони.  
 

Предплатените разходи (разходите за бъдещи 
периоди) се отлагат за признаване като текущ  
разход за периода, през който договорите за 
които се отнасят, се изпълняват. 

 
Други оперативни приходи и разходи включват 
позиции от второстепенен характер по 
отношение основната дейност на дружествата 
от Групата. 
 
2.8 Лихви 

 
Лихвените приходи и разходи са признати в 

консолидирания отчет за печалбата или 
загубата чрез прилагането на метода на 
ефективния лихвен процент. Ефективният 
лихвен процент е този, който точно дисконтира 

очакваните бъдещи парични плащания и 
постъпления през срока на финансовия актив 
или пасив до балансовата стойност на актива 
или пасива. Ефективният лихвен процент се 
определя при първоначалното признаване на 
финансовия актив или пасив и в последствие 
не се коригира. 

 
Изчисляването на ефективния лихвен процент 
включва всички комисиони, получени или 

платени, транзакционни разходи, както и 
отстъпки или премии, които са неразделна част 
от ефективния лихвен процент. 
 

Транзакционните разходи са вътрешно 
присъщи разходи, директно отнасящи се към 
придобиването, емитирането или отписването 
на финансов актив или пасив. 
 
Лихвените приходи и разходи представени в 

консолидирания отчет за печалбата или 
загубата включват: Лихви, признати на базата 
на ефективен лихвен процент по финансови 

активи и пасиви, отчитани по амортизирана 
стойност. 

 
Неспечеленият финансов доход (лихва) 
представлява разликата между брутната и 
нетната инвестиция в лизинговия договор, като 

брутната инвестиция в лизингов договор е 
сумата на минималните лизингови плащания и 
негарантираната остатъчна стойност, 
начислена за лизингодателя. Приходите от 
лихви по лизингови операции (финансовият 
доход) се разпределят за срока на лизинговия 
договор и се признават на базата на константна 

периодична норма на възвръщаемост от 

нетната инвестиция на лизингодателя.
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2.9 Такси и комисиони 
 
Приходите и разходите от такси и комисиони, 
които са неразделна част от ефективния лихвен 

процент за финансов актив или пасив, се 
включват в изчислението на ефективния 
лихвен процент. 

 
Другите приходи от такси и комисиони, 
включително такси за логистични услуги, 
застрахователно и друго посредничество, се 
признават с извършването на съответните 
услуги. 

 
Другите разходи за такси и комисиони, 
свързани основно с банкови услуги, се 
признават с получаването на съответните 
услуги. 
 
2.10 Отчитане по сегменти 

 
Оперативен сегмент е един компонент на 
Групата, който се занимава с дейности, от 
които могат да се придобиват приходи и да се 
понасят разходи, включително приходи и 
разходи, които се отнасят до сделки с  всеки 

друг от останалите компоненти на Групата.  

 
За целите на управлението Групата е 
организирана в бизнес единици на база на 
продуктите и услугите, които те предоставят, и 
включва следните сегменти, подлежащи на 
отчитане:  

 
Застраховане: 
 Застрахователни услуги 

 
Финансови услуги: 
 Лизингови услуги 
 Инвестиционно посредничество 

 
Автомобили: 
 Продажба на нови автомобили 
 Автосервизни услуги 
 Рент а кар услуги 

 
 

2.10.1 Застрахователна дейност 
 
Признаване и оценка на 
застрахователните договорите 
 
Премии по общо застраховане 

Премиите по общо застраховане се 

осчетоводяват на годишна база. 
Записани брутни премии по общо застраховане 
са премиите по договорите за пряко 
застраховане или съзастраховане, които са 
сключени през годината, независимо че 

премиите могат изцяло или частично да се 
отнасят за по-късен счетоводен период. 
Премиите се оповестяват бруто от платимите 
комисиони на посредници. 

 
Спечелената част от записаните 
застрахователни премии, включително за 
неизтеклите застрахователни договори, се 
признава като приход. Записаните 
застрахователни премии се признават към 
датата на сключване на застрахователния 

договор. 
 

Премиите, платени на презастрахователи, се 
признават за разход в съответствие с 
получените презастрахователни услуги. 
 

Премии по здравно застраховане 
Записаните здравнозастрахователни премии се 
признават за приход на база дължимата 
годишна премия от осигурените лица за 
премийния период, започващ през финансовата 
година или дължимата еднократна премия за 
целия период на покритие за едногодишни 

здравноосигурителни договори, сключени през 
финансовата година. 
 

Брутните записани здравнозастрахователни 
премии не се признават, когато бъдещите  
парични постъпления по тях не са сигурни. 
Записаните здравнозастрахователни премии се 

показват брутно от дължимите комисиони на 
агенти. 
 
Премии по животозастраховане 
Записаните премии по животозастраховане се 
признават за приход на база дължимата 

годишна премия от застрахованите лица за 
премийния период, започващ през финансовата 
година или дължимата еднократна премия за 

целия период на покритие за полици, сключени 
през финансовата година. 
 
Брутните записани премии не се признават, 

когато бъдещите парични постъпления по тях 
не са сигурни. Записаните премии се показват 
брутно от дължимите комисиони на агенти. 
 
Пренос-премиен резерв 
Пренос-премийният резерв се състои от частта 
от записаните брутни 

застрахователни/здравноосигурителни премии, 
която е пресметната, че ще бъде спечелена 
през следващия или по-нататъшни финансови 

периоди. Пренос-премийният резерв включва 
начислените и признати за приход 
застрахователни премии през отчетния период, 

намален с цедираните премии към 
презастрахователи, които следва да се 
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признаят през следващата финансова година 
или през последващи финансови периоди. 
Резервът се пресмята отделно за всеки 
застрахователен/здравноосигурителен договор, 

използвайки пропорционален метод на дневна 
база. Пренос-премийният резерв се изчислява 
като нетен от комисионите към посредници, 
рекламни и други аквизиционни разходи. 
 
Резерв за неизтекли рискове 
Резервът се образува за покриване на рискове 

за времето между края на отчетния период и 
датата, на която изтича срокът на съответния 

застрахователен/здравноосигурителен договор, 
за да се покрият плащанията и разходите, 
които се очаква да превишат образувания 
пренос-премиен резерв. 

 
Промяна на счетоводната политика 

През 2016 година сегмент Застраховане е 
променил счетоводната си политика във връзка 
с определяне на техническите резерви по 
застрахователни договори, като е приложил 
нов метод за определяне на техническите 
резерви на групово ниво, който се основава на 
конкретни допускания и счетоводни преценки.  

 

Новият метод за определяне на техническите 
резерви е във връзка с влизане в сила от 
1.1.2016 г. на новия режим за определяне на 
капиталовите изисквания на застрахователите - 
Платежоспособност II, както и във връзка с 
направените препоръки от Външните 

независими одитори при проведения Преглед 
на балансите на застрахователните дружества в 
Групата към 30.6.2016 г. Промяната цели 
единен подход за оценка на резерва за 
възникнали и необявени претенции по всички 
видове застраховки за всички дружества в 

Групата от сегмент Застраховане.  

 
Методологията е съобразно Верижно-
стълбовият метод, който се базира на 
стойността на изплатените претенции за 
достатъчно дълъг период от време (обикновено 
над 10 години). Размерът на резерва за 

настъпили, но непредявени щети е изчислен 
като разлика между очакваната стойност на 
щетите по години на събитие и размера на 
предявените щети към датата на 
консолидирания финансов отчет.  
 
В предходни отчетни периоди, сегмент 

Застраховане е отчитал техническите резерви 

по застрахователни договори според 
конкретните регулаторни изисквания към 
дъщерните дружества в зависимост от 
юрисдикцията, в която те оперират.  
 

В резултат на промяната на счетоводната 
политика Групата е направила преизчисление 
на сравнителната информация. 
 

Обезщетения, възникнали от общо 
застраховане и здравно осигуряване и 
резерви за висящи щети 
Обезщетенията, възникнали по отношение на 
общо застраховане и здравно осигуряване 
включват обезщетения и разходи за 
обработката им, платими през финансовата 

година заедно с изменението в резерва за 
висящи щети. 

 
Ръководството счита, че брутният резерв за 
висящи щети и съответния дял от резерва на 
презастрахователите са представени 
справедливо на база на наличната им 
информация към датата на консолидирания 
финансов отчет, окончателното задължение ще 
се променя в резултат на последваща 
информация и събития и може да се наложи 
съществена корекция на първоначално 
начислената сума. Корекциите в резерва за 

висящи щети, установени в предходни години 
се отразяват във финансовите отчети за 
периода, в който са направени корекциите, и 

се оповестяват отделно, ако са съществени. 
Методите, които се използват и оценките, които 
се правят при изчисляване на резерва, се 
преразглеждат редовно. 

 
Презастраховане 
В обичайната си дейност, застрахователните 
дружества от Групата цедират риск към 
презастрахователите с цел да намалят 
потенциалните си нетни загуби чрез 

диверсификация на риска.  
Презастрахователната дейност не отменя 
директните задължения на съответното 

дружество към застрахованите лица.  
 
Презастрахователните активи включват 
салдото, дължимо от презастрахователни 

компании за цедирани застрахователни пасиви. 
Стойностите за възстановяване от 
презастрахователи се оценяват по начин, 
подобен на този за резервите за висящи щети 
или приключените щети, свързани с 
презастраховани полици. 
 

Премии и щети, свързани с тези 
презастрахователни договори, се разглеждат 
като приходи и разходи по същия начин, по 

който биха се разглеждали, ако 
презастраховането беше директна дейност, 
като се отчита класификацията на продуктите 

на презастрахователния бизнес. 
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Цедираните (или приетите) премии и 
възстановените обезщетения (или платени 
щети) се представят в консолидирания отчет за 
печалбата или загубата и консолидирания 

отчет за финансовото състояние като брутни 
стойности. 
 
Договори, при които се прехвърля съществен 
застрахователен риск, се осчетоводяват като 
застрахователни договори. Възстановимите 
суми по тях се признават в същата година, в 

която е  съответната щета. 
 

Премиите по дългосрочни презастрахователни 
договори се осчетоводяват успоредно с времето 
на валидност на свързаните с тях 
застрахователни полици, като се използват 

предположения, подобни на тези за 
осчетоводяване на съответните полици. 
 
Възстановимата стойност на вземанията по 
презастрахователните договори се преглежда 
за обезценка към всяка дата на 
консолидирания отчет за финансовото 

състояние.  Такива активи се обезеценяват, ако 
съществуват обективни доказателства в 
резултат на събитие, настъпило след 

първоначалното му признаване. 
 
Отложени аквизиционни разходи 
Отложените аквизиционни разходи 

представляват сумата на аквизиционните 
разходи, приспаднати при изчислението на 
пренос-премийния резерв. Те се определят 
като частта от аквизиционните разходи по 
договорите, действащи към края на периода, 
заложени като процент в застрахователно-

техническия план и отнасящи се за времето 
между края на отчетния период и датата, на 
която изтича срокът на застрахователния/ 

здравноосигурителния договор. Текущите 
аквизиционните разходи се признават в пълен 
размер като разход през отчетния период. 
 

Аквизиционни разходи 
Разходите за комисиони включват начислени 
комисиони на посредници, разходи за участие в 
резултата, които се начисляват в полза на 
застрахованите/здравноосигурените лица при 
ниска квота на щетимост. Косвените 
аквизиционни разходи включват разходи за 

реклама и разходи, произтичащи от сключване 
или подновяване на 
застрахователни/здравноосигурителни 

договори.

2.10.2 Лизингова дейност 
 
Лизинговата дейност на Групата е свързана с 
отдаване на транспортни средства, 

индустриално оборудване, недвижими имоти и 
др., по договори за финансов и  оперативен 
лизинг.  
 
Договорът за финансов лизинг е споразумение, 
по силата на което лизингодателят предоставя 
на лизингополучателя правото на ползване на 

определен актив за договорен срок срещу 
възнаграждение. Лизинговият договор се 

отчита като финансов, когато с договора 
лизингодателят прехвърля на 
лизингополучателя всички съществени рискове 
и изгоди, свързани със собствеността на 

актива. 
 
Типичните показатели, които Групата 
разглежда, за да определи дали всички 
съществени рискове и изгоди са прехвърлени 
включват: настоящата стойност на 
минималните лизингови плащания в съпоставка 

с началото на лизинговия договор; срока на 
лизинговия договор в съпоставка с 
икономическия живот на отдадения под наем 

актив; както и дали лизингополучателят ще 
придобие правото на собственост върху 
лизингования актив в края на срока на 
договора за финансов лизинг. Всички останали 

лизингови договори, които не прехвърлят по 
същество всички рискове и изгоди от 
собствеността върху актива, се класифицират 
като оперативен лизинг. 
 
Минимални лизингови плащания 

Минималните лизингови плащания са тези 
плащания, които лизингополучателят ще 
направи, или може да бъде задължен да 

направи през срока на лизинговия договор. От 
гледна точка на Групата минималните 
лизингови плащания включват и остатъчната 
стойност на актива, гарантирана от трета, 

несвързана с Групата страна, при условие, че 
тази страна е финансово способна да изпълни 
ангажимента си по гаранцията или договора за 
обратно изкупуване. В минималните лизингови 
плащания Групата включва също така и цената 
на упражняване на евентуална опция, която 
лизингополучателят притежава за закупуване 

на актива, като в началото на лизинговия 
договор в голяма степен е сигурно, че опцията 
ще бъде упражнена.
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Минималните лизингови плащания не включват 
суми по условни наеми, както и разходи за 
услуги и данъци, които са платени от Групата и 
впоследствие префактурирани на 

лизингополучателя. 
 
Начало на лизинговия договор и начало на 
срока на лизинговия договор  
Прави се разграничение между начало на 
лизинговия договор и начало на срока на 
лизинговия договор. Начало на лизинговия 

договор е по-ранната от двете дати - на 
лизинговото споразумение или на 

ангажирането на страните с основните условия 
на лизинговия договор. Към тази дата: 
лизинговият договор е класифициран като 
финансов или оперативен лизинг; и в случай 

на финансов лизинг сумите, които трябва да 
бъдат признати в началото на срока на 
лизинговия договор, са определени. Начало на 
срока на лизинговия договор е датата, от която 
лизингополучателят може да упражни правото 
си на ползване на наетия актив. Това е и 
датата, на която Групата признава 

първоначално вземането по лизинга. 
 
Първоначална и последваща оценка  

Първоначално Групата признава вземане по 
лизинг, равно на своята нетна инвестиция, 
която включва сегашната стойност на 
минималните лизингови плащания и всяка 

негарантирана остатъчна стойност за Групата. 
Сегашната стойност се изчислява чрез 
дисконтиране на дължимите минимални 
лизингови плащания с лихвен процент присъщ 
на лизинговия договор. Първоначалните преки 
разходи са включени в изчислението на 

вземането по финансов лизинг. През срока на 
лизинговия договор Групата начислява 
финансов доход (приход от лихви по финансов 

лизинг) върху нетната инвестиция. 
 
Вземания по финансов лизинг 
Получените лизингови плащания се разглеждат 

като намаление на нетната инвестиция 
(погасяване на главница) и признаване на 
финансов доход по начин, който да осигури 
постоянна норма на  възвръщаемост от нетната 
инвестиция. Впоследствие, нетната инвестиция 
в договори за финансов лизинг, се представя 
нетно, след приспадане на индивидуалните и 

портфейлни провизии за несъбираемост. 
 
2.10.3 Дейност, свързана с финансово 

посредничество 
 
Дейността Финансово посредничество е 

свързана със сделки с финансови инструменти. 

Tе се класифицират като държани за търгуване. 
 
Финансовите инструменти се оценят при 
придобиване по цена на придобиване, която 

включва справедливата му стойност плюс 
всички разходи по сделката. 

 
Последваща оценка на финансовите 
инструменти се извършва по справедлива цена, 
която е продажна, борсова или пазарна цена. 
 
Групата отчита своите финансови активи по 
следния начин: 

 Ценни книжа на български емитенти, 
търгувани на БФБ-София АД – 
среднопретеглената цена на сключените с 
тях сделки на регулиран пазар за най-
близкия ден от последния 30-дневен 
период, в който тези ценни книжа са се 
търгували в обем не по-малък от този на 

притежаваните от дъщерното дружество 
Евро-финанс АД, ценни книжа. Ако няма 
сключена сделка пазарната цена на 
ценните книжа се определя на база цена 
‘купува’ обявена на регулирания пазар за 
съответната сесия в най-близкия ден от 

последния 30-дневен период;  

 акции във валута на чуждестранни емитенти 
– по пазарни цени на чуждестранните 
борси: FRANKFURT, XETRA, NASDAQ; 

 ДЦК, издадени от българската държава – 
пазарна цена е цената, котирана от БНБ 
или първичните дилъри на ДЦК по смисъла 

на Наредба № 5/ 1998 г.; 
 ЦК, издадени от български 

неправителствени емитенти – пазарна цена 
от REUTERS; 

 ЦК, издадени и гарантирани от чужди 
държави и ЦК, издадени от чужди 
неправителствени емитенти – пазарна цена 

от REUTERS. 
 
Деривативи 
Деривативите представляват задбалансови 
финансови инструменти, чиято стойност се 
определя на базата на лихвени проценти, 
обменни валутни курсове или други пазарни 

цени. Деривативите са ефективно средство за 
управление на пазарния риск и ограничаване 
експозицията към даден контрагент. 
 
Най-често използваните деривативи са: 
 валутен суап; 

 лихвен суап; 

 подове и тавани; 
 форуърдни валутни и лихвени договори; 
 фючърси; 
 опции. 
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Условията и сроковете по договорите се 
определят чрез стандартни документи.  
 
Относно деривативите се прилагат същите 

процедури за контрол на пазарния и кредитния 
риск, както за останалите финансови 
инструменти. Те се агрегират с останалите 
експозиции с цел наблюдение на общата 
експозиция към даден контрагент и се 
управляват в рамките на одобрените за 
контрагента лимити. 

 
Деривативите се държат както с цел търгуване, 

така и като хеджиращи инструменти, 
използвани за управлението на лихвения и 
валутния риск. Деривативите, държани за 
търгуване се оценяват по справедлива стойност 

като печалбите и загубите се отнасят в 
консолидирания отчет за печалбата или 
загубата като резултат от търговски операции. 
 
Деривативите, използвани като хеджиращи 
инструменти, се признават съобразно 
счетоводното третиране на хеджирания обект. 

Критериите за признаването на дериватива 
като хеджиращ е наличието на документирано 
доказателство за намерението да се хеджира 

определен инструмент и хеджиращият 
инструмент следва да осигурява надеждна база 
за елиминиране на риска. 
 

Когато дадена хеджирана експозиция бъде 
закрита, хеджиращият инструмент се признава 
като държан за търгуване по справедлива 
стойност. Печалбата и загубата се признават 
незабавно в консолидирания отчет за 
печалбата или загубата аналогично на 

хеджирания инструмент. 
 
Хеджиращите сделки, които се прекратяват 

преди хеджираната експозиция се оценяват по 
справедлива стойност като печалбата или 
загубата се отчитат за периода на 
съществуване на хеджираната експозиция. 

 

2.11 Данъци 
 
Данък печалба 

 
Текущият данък включва сумата на данъка, 
която следва да се плати върху очакваната 
облагаема печалба за периода въз основа на 
ефективната данъчна ставка, валидна към 
датата на изготвяне на консолидирания отчет 

за финансово състояние, и всички корекции 

върху дължимия данък за минали години.

Текущите данъци върху печалбата на 
българските дружества от Групата са 
определени в съответствие с изискванията на 
българското данъчно законодателство – Закона 

за корпоративното подоходно облагане. 
Номиналната данъчна ставка в България за 
2017 г. е 10 % (2016 г.: 10%). 
 
Дъщерните дружества в чужбина се облагат 
съгласно изискванията на съответните данъчни 
законодателства по държави при следните 

данъчни ставки: 
 

Държава Данъчна ставка 

2017г. 2016г. 

Румъния 16% 16% 

Македония 10% 10% 

Украйна 18% 18% 

 
Отсрочен данък  
Отсроченият данък се изчислява чрез 

прилагане съответно на балансовия метод 
върху всички временни разлики, формирани 
между балансовата стойност съгласно 
финансовите отчети и стойностите за данъчни 
цели. 
 

Отсроченият данък се изчислява на базата на 

данъчната ставка, която се очаква да действа, 
когато актива се реализира или задължението 
се погаси. Ефектът върху отсрочения данък от 
промяна на данъчните ставки се отчита в 
консолидирания отчет за печалбата или 
загубата, с изключение на случаите, когато се 
отнася до суми, предварително начислени или 

отчетени директно в собствения капитал. 
 
Отсрочен данъчен актив се признава само до 
размера, до който е вероятно получаването на 
бъдещи печалби, срещу които може да се 

оползотворят неизползваните данъчни загуби 

или данъчен кредит. Отсрочените данъчни 
активи се намаляват в съответствие с 
намалението на вероятността за реализиране 
на данъчни ползи. 
 
Към 31.12.2017 г. отсрочените данъци върху 
печалбата на дружествата от Групата са 

оценени при ставка, валидна за 2018 г., която 
за българските дружества е в размер на 10%, а 
за дъщерните дружества в чужбина е както 
следва: 
Държава Данъчна ставка за 2018г. 
Румъния 16% 

Македония 10% 

Украйна 18% 
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2.12. Нетекущи активи 
 
2.12.1 Имоти, машини, съоръжения и 
оборудване  

 
Дълготрайните материални активи са оценени 
по цена на придобиване, намалена с размера 
на начислената амортизация и евентуалните 
загуби от обезценка. 
 
Групата е определила стойностен праг на 

същественост в размер на 700 лева, под който 
придобитите активи независимо, че притежават 

характеристика на дълготраен актив, се отчитат 
като текущ разход в момента на придобиването 
им. 
 

Първоначално придобиване 
Първоначалното оценяване на дълготрайните 
материални активи се извършва: 
 
По цена на придобиване, която включва: 
покупната цена (вкл. мита и невъзстановими 
данъци), всички преки разходи за привеждане 

на даден актив в работно състояние в 
съответствие с предназначението му - за 
активи придобити от външни източници; 

 
По справедлива стойност:  за получените в 
резултат на безвъзмездна сделка; 
 

По оценка: приета от съда, и всички преки 
разходи за привеждане на даден актив в 
работно състояние в съответствие с 
предназначението му - за получени активи като 
апортна вноска. 
 

Разходите по заеми, отнасящи се пряко за 
придобиването, изграждането или 
производството на отговарящ на условията 

актив, се включват в цената на придобиване 
(себестойност) на този актив. Всички останали 
разходи по заеми се отчитат като текущи в 
печалбата или загубата за периода. 

 
Последващо оценяване 
Избраният от Групата подход за последваща 
балансова оценка на имотите, машините и 
оборудването е модела на себестойността по 
МСС 16 – историческа цена на придобиване, 
намалена с начислените амортизации и 

натрупаните загуби от обезценка. 
 
Последващи разходи 

Последващи разходи за ремонт и поддръжка се 
отразяват в консолидирания отчет за печалбата 
или загубата към момента на извършването им, 

освен ако няма ясни доказателства, че 
извършването им ще доведе до увеличени 

икономически изгоди от използването на 
актива. Тогава тези разходи се капитализират 
към отчетната стойност на актива. 
 

Печалби и загуби от продажба 
При продажба на дълготрайни материални 
активи, разликата между балансовата стойност 
и продажната цена на актива се отчита като 
печалба или загуба в консолидирания отчет за 
печалбата или загубата. 
 

Отписването на дълготрайни материални 
активи от баланса е при продажба или когато 

активът окончателно бъде изведен от употреба 
и след отписването му не се очакват никакви 
други икономически изгоди. 
 

Методи на амортизация 
Групата прилага линеен метод на амортизация. 
Амортизирането на активите започва от месеца, 
следващ месеца на придобиването им. Земята и 
активите в процес на изграждане не се 
амортизират. Полезния живот по групи активи е 
съобразен с: физическото износване, 

спецификата на оборудването, бъдещите 
намерения за употреба и с предполагаемото 
морално остаряване. 

 
Определения полезен живот по групи активи е 
както следва: 
 

Група активи 

Полезен 
живот в 
години 

Сгради 25-46 

Mашини,съоръжения и оборудване 3-10 

Транспортни средства 4-6 

Стопански инвентар 3-19 

Компютри 2-5 

 
Обезценка 
Балансовите стойности на дълготрайните 

материални активи подлежат на преглед за 
обезценка, когато са налице събития или 
промени в обстоятелствата, които показват, че 

балансовата стойност би могла да се отличава 
трайно от възстановимата им стойност. Ако са 
налице такива индикатори, че приблизително 
определената възстановима стойност е по-ниска 
от тяхната балансова стойност, то последната се 
коригира до възстановимата стойност на 
активите. 

 
Загубите от обезценка се признават като разход 
в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата в годината на възникването им. 

 
2.12.2 Дълготрайни нематериални активи 
 

Нематериалните активи са представени в 
консолидирания финансов отчет по 
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себестойност, намалена с натрупаната 
амортизация и евентуалните загуби от 
обезценка. 
 

Групата прилага линеен метод на амортизация 
на нематериалните активи при определен 
полезен живот от 5-7 години. 
 
Балансовата стойност на нематериалните активи 
подлежи на преглед за обезценка, когато са 
налице събития или промени в обстоятелствата, 

които посочват, че балансовата стойност би 
могла да надвиши възстановимата им стойност. 

 
2.12.3 Инвестиционни имоти 
 
Инвестиционният имот е такъв имот, който се 

притежава с цел доходи от наеми или 
капиталова печалба или и двете, но не за 
продажба при обичайната дейност на Групата, 
или за използване на услуги или 
административни нужди.  
 
Инвестиционните имоти се оценяват на база 

настоящата справедлива стойност с всяка 
промяна, отразена като печалба или загуба. 
 

2.13 Пенсионни и други задължения към 
персонала по трудовото и социално 
законодателство 
 

Трудовите и осигурителни отношения с 
работниците и служителите в Групата се 
основават на разпоредбите на Кодекса на труда 
и на разпоредбите на действащото 
осигурително законодателство за дружествата, 
извършващи своята дейност в България, на 

Румънския Кодекс – за дружествата в Румъния, 
на трудовото законодателство за дружествата в 
Украйна, на трудовото законодателство за 

дружествата в Македония. 
 
Краткосрочни доходи на наети лица  
Задължения за краткосрочните доходи на наети 

лица се оценяват на недисконтирана база и са 
отчетени като разход когато свързаните с тях 
услуги се предоставят. Пасив се признава за 
сумата, която се очаква да бъде изплатена по 
краткосрочен бонус в пари или планове за 
разпределение на печалбата, ако Групата има 
правно или конструктивно задължение да 

заплати тази сума като резултат от минали 
услуги, предоставени от служител, и 
задължението може да се оцени надеждно.

Групата признава като задължение 
недисконтираната сума на оценените разходи 
по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат 
заплатени на служителите в замяна на труда им 

за изминалия отчетен период. 
 
Планове с дефинирани вноски 
План с дефинирани вноски е план за доходи 
след напускане, според който Групата плаща 
вноски на друго лице и няма никакви правни 
или конструктивни задължения да плаща 

допълнителни суми след това. Правителството 
на България носи отговорността за 

осигуряването на пенсии по планове за 
дефинирани вноски. Разходите по ангажимента 
на Групата да превежда вноски по плановете за 
дефинирани вноски, се признават в печалби и 

загуби текущо. 
 
Доходи при прекратяване  
Доходи при прекратяване се признават като 
разход, когато Групата се е ангажирала ясно, 
без реална възможност за отказ, с официален 
подробен план, с който или да прекрати 

работни отношения преди нормалната дата на 
пенсиониране, или да предостави обезщетения 
при прекратяване, в резултат на предложение, 

направено за насърчаване на доброволното 
напускане.  
 
Доходи при прекратяване за доброволно 

напускане са признати като разход, ако 
Групата е отправила официално предложение 
за доброволно прекратяване, и е вероятно, че 
офертата ще бъде приета, а броят на приелите 
може да се оцени надеждно. Ако обезщетения 
се дължат за повече от 12 месеца след края на 

отчетния период, те се дисконтират до тяхната 
настояща стойност. 
 

2.14 Финансови активи 
 
2.14.1 Инвестиции в нетекущи финансови 
активи 

 
Предприятия, в които Групата притежава между 
20% и 50% от правата на глас и може да 
оказва значително влияние, но не и да 
упражнява контролни функции, се смятат за 
асоциирани дружества. 
 

Инвестициите в асоциирани дружества се 
отчитат счетоводно като се прилага метода на 
собствения капитал. По метода на собствения 

капитал инвестицията в асоциирано 
предприятие се отчита в консолидирания отчет 
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за финансовото състояние по цена на 
придобиване, плюс промените в дела на 
Групата в нетните активи на асоциираното 
предприятие след придобиването. Репутацията, 

свързана с асоциираното предприятие, се 
включва в балансовата стойност на 
инвестицията и не се амортизира. 
Консолидираният тчет за печалбата или 
загубата отразява дела от резултатите от 
дейността на асоциираното предприятие. Делът 
от печалбата се показва на лицевата страна  на 

отчета. 
 

2.14.2 Инвестиции във финансови 
инструменти 
 
Финансовите активи в обхвата на МСС 39 се 

класифицират като финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата 
или загубата, като заеми и вземания, 
инвестиции държани до падеж, финансови 
активи на разположение за продажба или  
деривативи, определени като хеджиращи 
инструменти в ефективен хедж, когато това е 

уместно. Групата определя класификацията на 
своите финансови инструменти при 
първоначалното им признаване. 

 
Финансовите активи на Групата включват 
парични средства и краткосрочни депозити, 
търговски и други вземания, котирани и 

некотирани на борсата финансови инструменти 
и деривативи на финансови инструменти. 

 
Парични средства  
Паричните средства включват касовите 
наличности, разплащателните сметки и 
краткосрочните депозити в банки, чийто 

оригинален матуритет е до 3 месеца.  
 

Срочни депозити в банки 
Депозити в банки представляват вземания от 
банки по инвестирани свободни парични 
ресурси под формата на срочни депозити с 
оригинален матуритет над 3 месеца. 

Депозитите се оценяват и се представят в 
консолидирания отчет за финансовото 
състояние по амортизируема стойност. 
 
Финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или 
загубата. 

Финансовите активи, отчитани по справедлива 

стойност в печалбата или загубата, включват 
финансови активи, държани за търгуване и 
такива, които при първоначалното им 
признаване са определени като финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност. 

Финансови активи, които обикновено се 
придобиват с намерение да бъдат продадени в 
близко бъдеще, се класифицират като държани 
за търгуване. 
 
Инвестиции, държани до падеж 
Инвестиции, държани до падеж са финансови 
активи, които не са деривативи и имат 
фиксирани или определяеми плащания и 
фиксиран падеж и които Групата има 
положително намерение и възможност да 

задържи до падежа. 
 

Тези инвестиции първоначално се признават по 
цена на придобиване, която представлява 
стойност на възнаграждението, изплатено за 
придобиване на инвестицията. Всички разходи 

по сделката, които са свързани директно с 
придобиването, също се включват в цената на 
придобиване. След първоначална оценка 
инвестициите, държани до падеж, се оценяват 
по амортизирана стойност, като се използва 
метода на ефективния лихвен процент. 
Печалбите и загубите от инвестиции, държани 

до падеж се признават в консолидирания отчет 
за печалбата или загубата, когато 
инвестицията бъде отписана или обезценена. 

 
Заеми и други вземания 
Заемите и вземанията са недеривативни 
финансови активи с фиксирани или 

определяеми плащания, които не се котират на 
активен пазар. 
 
Тези финансови активи първоначално се 
признават по цена на придобиване, която е 
справедливата стойност, платена за 

придобиване на финансовите активи. Всички 
разходи по сделката, които са свързани 
директно с придобиването, също се включват в 

цената на придобиване. След първоначална 
оценка заемите и вземанията, се оценяват по 
амортизирана стойност, като се използва 
метода на ефективния лихвен процент. 

Печалбите и загубите от заемите и вземанията 
се признават в консолидирания отчет за 
печалбата или загубата, когато  бъдат  
отписани или обезценени, както и чрез процеса 
на амортизация. 
 
Финансови активи на разположение за 

продажба  
Финансовите активи  на разположение за 
продажба представляват недеривативни 

финансови активи, които се определят като 
такива и не са класифицирани в никоя от 
посочените по-горе три категории. 
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Тези инвестиции  първоначално се отразяват по 
справедлива стойност. След първоначалното им 
признаване, финансови активи на 
разположение за продажба се оценяват по 

справедлива стойност. Нереализираните 
печалби и загуби от справедливата стойност се 
отчитат в отделен компонент на другия 
всеобхватен доход, докато финансовите активи 
не бъдат отписани или не се определят като 
обезценени. При отписване или обезценка, 
кумулативните печалби или загуби,  признати 

преди това в собствения капитал , се признават 
в консолидирания отчет за печалбата или 

загубата. 
 
Деривативни финансови инструменти 
Деривативни финансови инструменти се 

класифицират като държани за търгуване, 
освен ако не представляват ефективни 
хеджиращи инструменти. Всички деривативи се 
отчитат като активи, когато справедливите 
стойности са положителни и като пасиви,когато 
справедливите стойности са отрицателни. 
 

2.15 Материални запаси 
 
Материалите и стоките се оценяват по доставна 

стойност. Стойността им представлява сумата 
от всички разходи по закупуването, както и 
други разходи, направени във връзка с 
доставянето им до сегашното местоположение и 

състояние.  
 
Отписването на материалите и стоките при 
тяхното потребление е по конкретно 
определена или средно-претеглена стойност в 
зависимост от сегментите. 

 
Нетната реализируема стойност на 
материалните запаси е представена по 

продажна цена, намалена с разходите по 
завършването и разходите, направени за 
реализиране на продажбата и е определена с 
оглед на маркетинга, моралното остаряване и 

развитието в очакваните продажни цени. 
 
Когато отчетната стойност на стоково-
материалните запаси е по-висока от нетната 
реализируема стойност, тя се намалява до 
размера на нетната реализируема стойност. 
Намалението се отчита като други текущи 

разходи. 
 
2.16 Краткосрочни вземания 

 
Вземанията се оценяват по амортизирана 
стойност, която обикновено съответства на 

номиналната стойност. Предвижда се обезценка 
с цел да се посрещне очакваната загуба на 

база на индивидуална оценка на отделните 
договорености.  
 
2.17 Провизии за пасиви 

 
Провизии за пасиви включват очакваните 
разходи, свързани със задължения по 
гаранции, реструктуриране и т.н., както и 
отсрочен данъчен актив.  
 
2.18 Собствен капитал 

 
Основният капитал се представя по неговата 

номинална стойност съгласно съдебните 
решения за регистрацията му. 
 
Собственият капитал, който не принадлежи на 

икономическата група /неконтролираното 
участие/ представлява част от нетните активи в 
т. ч. от нетния резултат за годината на 
дъщерните предприятия, което може да се 
припише на участия, които не са пряко или 
косвенно притежавани от предприятието-
майка. 

 
2.19 Доходи на акция 
 

Основните доходи на акция се изчисляват като 
се раздели нетна печалба или загуба за 
периода, подлежаща на разпределение между 
акционерите, притежатели на обикновени 

акции, на средно-претегления брой на 
държаните обикновени акции за периода. 
 
Средно-претегленият брой акции представлява 
броят на държаните обикновени акции в 
началото на периода, коригиран с броя на 

обратно изкупените обикновени акции и на 
новоиздадените такива през периода, умножен 
по средно-времевия фактор. Този фактор 

изразява броя на дните, през които 
конкретните акции са били държани, спрямо 
общия брой на дните през периода. 
 

При капитализация, бонус емисия или 
разделяне, броят на обикновените акции, които 
са в обръщение до датата на това събитие, се 
коригира, за да се отрази пропорционалната 
промяна в броя на обикновените акции в 
обръщение така, сякаш събитието се е случило 
в началото на представения най-ранен период.  

Доходи на акции с намалена стойност не се 
изчисляват, тъй като няма издадени 
потенциални акции с намалена стойност.  

 
2.20 Пасиви 
 

Финансовите пасиви се признават през периода 
на заема със сумата на получените 
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постъпления, главницата, намалена с 
разходите по сделката. През следващите 
периоди финансовите пасиви се измерват по 
амортизирана стойност, равна на 

капитализираната стойност, когато се прилага 
метода на ефективния лихвен процент. В 
консолидирани отчет за печалбата или 
загубата, разходите по заема се признават през 
периода на срока на заема.  
 
Текущите пасиви, като например задължение 

към доставчици, групови и асоциирани 
предприятия и други задължения, се оценяват 

по амортизирана стойност, която обикновено 
съответства на номиналната стойност. 
 
Приходите за бъдещи периоди, признати като 

пасиви, включват получени плащания по 
отношение приходи за следващи години. 
 
2.21 Финансово управление на риска 
 
Фактори, определящи финансовия риск 
 

Осъществявайки дейността си, дружествата от 
Групата са изложени на многообразни 
финансови рискове: пазарен риск (включващ 

валутен риск, риск от промяна в справедливата 
стойност на финансовите инструменти под 
влияние на пазарните лихвени нива и ценови 
риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от 

промяна на бъдещите парични потоци в резултат 
на промяна в пазарните лихвени нива.  
 
Програмата за цялостно управление на риска е 
съсредоточена върху непредвидимостта на 
финансовите пазари и има за цел да намали 

евентуалните неблагоприятни ефекти върху 
финансовия резултат на Групата. 
 

Валутен риск 
Групата е изложена на валутен риск чрез 
разплащанията в чуждестранна валута и чрез 
активите и пасивите си, които са деноминирани 

в чужда валута. В резултат от експозициите в 
чужда валута възникват печалби и загуби, 
които са отразени в консолидирания отчет за 
печалбата или загубата. Тези експозиции 
съставляват паричните активи на Групата, 
които не са деноминирани във валутата, 
използвана във финансовите отчети на 

местните дружества. 
 
В случаите, когато местната валута е изложена 

на значителен валутен риск, управлението му 

се постига чрез инвестиции в активи, 
деноминирани в Евро. 
 
Лихвен риск 

Групата е изложена на лихвен риск във връзка с 
използваните банкови и търговски кредити, тъй 
като една част от получените заеми са с 
променлив лихвен процент, договорен като 
базисна лихва (EURIBOR/LIBOR), завишена с 
определена надбавка. Заемите с променливи 
лихвени проценти са деноминирани в евро. 

Размерът на лихвените проценти е посочен в 
съответните приложения. 

 
Кредитен риск  
Кредитният риск на Групата е свързан 
предимно с търговските и финансови вземания. 

 
Сумите, представени в консолидирания отчет 
за финансово състояние, са на нетна база, като 
изключват провизиите за несъбираеми 
вземания, оценени като такива от 
ръководството, на база предишен опит и 
текущи икономически условия. 
 

Ликвиден риск 
Ликвидния риск е рискът Групата да не може 

да изпълни финансовите си задължения тогава,  

когато те стават изискуеми.  Политиката в тази 
област е насочена към гарантиране наличието 
на достатъчно ликвидни средства, с които да 
бъдат обслужени задълженията, когато същите 
станат изискуеми включително в извънредни и  
непредвидени ситуации. Целта на 
ръководството е да поддържа постоянен баланс 

между непрекъснатостта и гъвкавостта на 
финансовите ресурси чрез използване на 
адекватни форми на финансиране.  
 
Управлението на ликвидния риск е отговорност 

на ръководството на Дружеството-майка и 

включва поддържането на достатъчна 
наличност от парични средства, договаряне на 
адекватни кредитни линии, изготвяне анализ и 
актуализиране на прогнози за паричните 
потоци. 
 
В таблицата по-долу е представен анализ на 

консолидираните пасиви на Еврохолд България 
АД по матуритетни периоди, на база на 
остатъчния срок от датата на консолидирания 
отчет за финансово състояние до датата на 
реализиране на пасива на база на 
договорените недисконтирани плащания: 
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Консолидирани пасиви по остатъчен срок 
 

Към 31.12.2017 До 1  1-3  3-12  1-5  Над 5 Без Общо 

в хиляди лева месец месеца месеца години години матуритет  

Подчинени дългови инструменти  -     -     -    26 058  -     26 058 

Заеми от банки и небанкови финансови 

институции 209  905  24 322  73 809  -  99 245  

Задължения по облигационни заеми -    -    947  149 321  489   150 757  

Нетекущи задължения -    -    -    30 058  29   30 087  

Текущи задължения 1 894  1 622  22 071  -    -     25 587  

Търговски и други задължения 25 359  22 339  54 210  284  -     102 192  

Задължения по презастрахователни операции -    -    81 863  -    -     81 863  

Пасиви по отсрочени данъци -    -    -    284  -     284  

Застрахователни резерви -    -    557 312  30 704  7 819   595 835  

ОБЩО 27 462  24 866  740 725  310 518  8 337   1 111 908  

 
 

Към 31.12.2016 До 1  1-3  3-12  1-5  Над 5 Без Общо 

в хиляди лева месец месеца месеца години години матуритет  

Подчинени дългови инструменти  -     -     -     19 558   -     57 695   77 253  

Заеми от банки и небанкови финансови 

институции  556   11 351   22 104   71 015   40   -     105 066  

Задължения по облигационни заеми  237   -     6 517   112 762   -     -     119 516  

Нетекущи задължения  -     -     -     32 937   -      32 937  

Текущи задължения  3 959   182  28 418   -     -     -     32 559  

Търговски и други задължения  18 047   12 384  42 080  676   -     -    73 187 

Задължения по презастрахователни операции  -     -    69 749  -     -     -    69 749 

Пасиви по отсрочени данъци  -     -     -     168   -     -     168  

Застрахователни резерви  -     -     468 810   34 704   5 306   -     508 820  

ОБЩО  22 799   23 917   637 678   271 820   5 346   57 695   1 019 255  

 

 

2.22 Определяне на справедливите 
стойности 
 
Справедлива стойност е цената, която би била 
получена при продажба на даден актив или 
платена при прехвърлянето на задължение при 
обичайна сделка между пазарни участници към 

датата на оценката.  
 
Оценяването по справедлива стойност 
предполага, че сделката за продажба на актива 
или прехвърляне на пасива се извършва:  
 на основния пазар за този актив или пасив;  
или  

 при липсата на основен пазар — на най-
изгодния пазар за този актив или пасив. 

 
Основният или най-изгодният пазар трябва  да 
бъде достъпен за Групата. 
 

При оценяването на справедливата стойност на 

нефинансов актив се отчита способността на 
даден пазарен участник да генерира 
икономически ползи чрез използване на актива 
с цел максимизиране на стойността му или чрез 
продажбата му на друг пазарен участник, който 

ще го използва по такъв начин. Групата 
използва подходящи според обстоятелствата 
методи за остойностяване, за които има 
достатъчно налични данни за оценяване на 
справедливата стойност, като използва 
максимално съответните наблюдаеми хипотези 
и свежда до минимум използването на 

ненаблюдаемите. 
 
Всички активи или пасиви, които са оценени по 
справедлива стойност или оповестени в 
консолидирания финансов отчет, са 
категоризирани според йерархия на 
справедливата стойност, описана както следва 

и базирана на най-нисък  ранг на 
наблюдаемите хипотези, които са значими за 
оценка на справедливата стойност като цяло: 
 
 Ниво 1 - Обявени (некоригирани) цени на 

активните пазари за идентични активи или 

пасиви, до които предприятието може да 

има достъп към датата на оценяване; 

 Ниво 2 – Оценъчни техники, за които 
наблюдаемите хипотези от по-нисък ранг, 
които са значими за оценка на  
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справедливата стойност, са директно или 
индиректно наблюдаеми; 

 Ниво 3 – Оценъчни техники, за които 
наблюдаемите хипотези от по-нисък ранг, 

които са значими за оценка на 
справедливата стойност, са ненаблюдаеми. 

 
Използвани са външни оценители за оценка на 
справедливата стойност на значимите активи, 
като репутация и инвестиционни имоти. 
 

2.23 Парични потоци 
 

Консолидираният отчет за паричните потоци 

показва паричните потоци на Групата за 

годината по отношение оперативна, 

инвестиционна и финансова дейност през 

годината, промяната в паричните средства и 

паричните еквиваленти за годината, парите и 

паричните еквиваленти в началото и в края на 

годината. 

 

Парични потоци от оперативна дейност се 

изчисляват като резултат за годината, 

коригиран за непаричните оперативни позиции, 

промените в нетния оборотен капитал и 

корпоративния данък. 

 

Парични потоци от инвестиционна дейност 

включват плащания във връзка с покупка и 

продажба на дълготрайни активи и парични 

потоци, свързани с покупка и продажба на 

предприятия и дейности. Покупка и продажба 

на други ценни книжа, които не са пари и 

парични еквиваленти също са включени в 

инвестиционна дейност. 

 
Парични потоци от финансова дейност 
включват промени в размера или състава на 
акционерния капитал и свързаните разходи, 

заемните средства и погасяването на 
лихвоносни заеми, купуване и продаване на 
собствени акции и изплащане на дивиденти.  
 

 

 

 

 

3. Приходи от сегмент застраховане 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Записани бруто премии от застраховане           644 804         527 280  

Получени обезщетения от презастрахователи           160 347         135 483  

Положителна промяна в брутния размер на пренос-премийния 
резерв и резерва за неизтекли рискове                    72             5 332  

Положителна промяна в дела на презастрахователя в пренос-
премийния резерв             29 057           15 365  

Изменение на дела на презастрахователите в други технически 
резерви             41 476             7 087  

Положително изменение в други технически резерви                    27           20 811  

Приходи от регреси             10 862             5 131  

Приходи от такси и комисиони             68 399           66 142  

Приходи, свързани с инвестиции             39 921           16 725  

Приход от покупка на инвестиции в дъщерни дружества                     -               5 117  

Други оперативни приходи             10 061           39 179  

      1 005 026       843 652  



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

 

44 

 

4. Разходи на сегмент застраховане    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Изплатени щети, разходи за обработка и предотвратяване на 
щети         (346 831)   (313 044) 

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв и резерва 
за неизтекли рискове           (47 211)   (21 061) 

Дял на презастрахователя в промяната на пренос-премийния 
резерв                     -      (2 482) 

Изменение в други технически резерви           (47 371)   (5 380) 

Изменение на дела на презастрахователите в други технически 

резерви                     -      (17 063) 

Отстъпени премии на презастрахователи         (288 745)   (231 937) 

Аквизиционни разходи         (137 194)   (127 391) 

Разходи, свързани със инвестиции            (17 611)   (9 903) 

Отписана репутация                (186)  - 

Други оператвини разходи           (34 026)   (71 410) 

      (919 175)   (799 671) 
 

5. Приходи от сегмент автомобилна дейност    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Приходи от продажба на автомобили и резервни части           197 308    160 050  

Приходи от ремонтни услуги и наем на автомобили 6 947    6 718  

         204 255    166 768  

 
6. Приходи от сегмент лизингова дейност    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Приходи от услуги 20 815    16 789  

Приходи от лихви 4 489    4 717  

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 12    13  

Други финансови приходи 58    5  

           25 374    21 524  

 

7. Разходи на сегмент лизингова дейност    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Разходи за лихви  (3 558)   (3 856) 

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  (84)   (41) 

Други разходи  (683)   (952) 

  (4 325)   (4 849) 
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8. Приходи от сегмент финансово-инвестиционна дейност    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Приходи от лихви                  478                399  

Приходи от дивиденти                  101                  84  

Положителни разлики от операции с финансови активи и 
инструменти               2 692             3 827  

Положителни разлики от промяна на валутни курсове, нетно                     -                  102  

Други финансови приходи                  611                620  

             3 882            5 032  

 
9. Разходи на сегмент финансово-инвестиционна дейност 
   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Разходи за лихви                  (23)              (106) 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и 

инструменти             (2 393)           (4 087) 

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, нетно                (194)                  -    

Други финансови разходи                (139)              (110) 

           (2 749)        (4 303) 

 
10. Приходи от дейността на дружеството-майка   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Положителни разлики от операции с финансови активи и 

инструменти               1 325    15 455  

Приходи от лихви                  853    899  

Други приходи                      1    44  

             2 179    16 398  

 
 

11. Разходи от дейността на дружеството-майка   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и 
инструменти                (859)  (898) 

              (859)  (898) 

 
12. Други приходи/(разходи), нетно   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Други приходи/(разходи), нетно     (6 037)   (4 712) 

           (6 037)   (4 712) 
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12.1. Други разходи    

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Сегмент Лизинг             (6 101)   (4 748) 

           (6 101)   (4 748) 

 

12.2. Други приходи   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Сегмент Автомобилен бизнес 40  30 

Сегмент Финансово-инвестиционно посредничество 24  6 

 64  36 

 
13. Други разходи за дейността   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Разходи за материали             (2 956)   (2 789) 

Разходи за външни услуги           (26 721)   (18 585) 

Разходи за възнаграждения           (28 502)   (26 545) 

Други разходи             (9 710)   (8 997) 

         (67 889)   (56 916) 

 
13.1 Разходи за материали по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  (476)   (429) 

Автомобилен бизнес  (2 179)   (2 101) 

Лизинг  (252)   (214) 

Финансово-инвестиционна дейност  (40)   (40) 

Дружество-майка  (9)   (5) 

  (2 956)   (2 789) 

 

13.2 Разходи за външни услуги по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес           (11 316)   (4 219) 

Автомобилен бизнес             (9 091)   (8 745) 

Лизинг             (4 103)   (3 644) 

Финансово-инвестиционна дейност                (875)   (605) 

Дружество-майка             (1 336)   (1 372) 

         (26 721)   (18 585) 

 

Сумите за услуги, предоставяни от регистрираните одитори за независим финансов одит на 
финансовите отчети на Групата за 2017г. са в размер на 742 хил. лв. Други услуги, предоставени на 
дружества от Групата от регистрираните одитори през периода са в размер на 628 хил. лв. и са 
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свързани с преглед на балансите на застрахователните дружества в Групата. (2016г: независим 
финансов одит: 808 хил. лв.; други услуги: 648 хил.лв., свързани с преглед на балансите на 
застрахователните дружества в Групата). 
 

13.3 Разходи за възнаграждения по сегменти   

 2017   2016 
 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес           (12 696)   (11 368) 

Автомобилен бизнес           (12 507)   (12 065) 

Лизинг             (2 241)   (2 152) 

Финансово-инвестиционна дейност                (689)   (625) 

Дружество-майка                (369)   (335) 

         (28 502)   (26 545) 

 

13.4 Други разходи по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес             (6 542)   (4 053) 

Автомобилен бизнес             (2 375)   (2 562) 

Лизинг                (270)   (363) 

Финансово-инвестиционна дейност                (365)   (204) 

Дружество-майка                (158)   (1 815) 

           (9 710)   (8 997) 

 
14. Финансови разходи   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Разходи за лихви           (21 430)   (14 647) 

Други финансови разходи                (577)   (421) 

         (22 007)   (15 068) 

 

14.1 Разходи за лихви по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес             (2 539)   (3 530) 

Автомобилен бизнес             (1 617)   (1 582) 

Дружество-майка           (17 274)   (9 535) 

         (21 430)   (14 647) 
 

 

14.2 Други финансови разходи по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобилен бизнес                (487)  (421) 

Дружество-майка                  (90)  - 

              (577)  (421) 
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15. Финансови приходи   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Приходи от лихви                  368   183 

                 368   183 

 
15.1 Финансови приходи по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобилен бизнес                  368   183 

                 368   183 

 
16. Разходи за амортизация по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  (1 380)   (1 403) 

Автомобилен бизнес  (2 506)   (2 525) 

Лизинг  (4 161)   (2 679) 

Финансово-инвестиционна дейност  (56)   (48) 

Дружество-майка  (7)   (8) 

  (8 110)   (6 663) 

 
17. Разходи за данъци   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              (2 283)   (586) 

(Разход)/икономия на отсрочени данъци върху печалбата                     27    (2 532) 

           (2 256)   (3 118) 

 
17.1 Разходи за данъци по сегменти   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес             (1 880)   (2 806) 

Автомобилен бизнес                (343)   (340) 

Лизинг                  (16)   57  

Финансово-инвестиционна дейност                  (17)   (29) 

           (2 256)  (3 118) 

 
18. Нетен ефект от промяна на валутни курсове 
   

 2017   2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Дружество-майка             (1 173)  (18) 

           (1 173)  (18) 
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19. Парични средства и парични еквиваленти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Парични средства в брой 1 637    3 437  

Депозити до 3 м. 43 511    96 758  

Блокирани парични средства 490    602  

Парични еквиваленти 307    151  

 45 945    100 948  

 

20. Срочни депозити в банки  по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  11 171     27 662  

 11 171     27 662  

 

21.1 Дял на презастрахователите в техническите резерви 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Пренос-премиен резерв  117 578  90 933 

Резерв за неизтекли рискове  -  23 

Резерв за предстоящи плащания, в т.ч.: 240 509  201 039 

Резерв за възникнали, но непредявени претенции  102 594  88 812 

Резерв за предявени, но неизплатени претенции  137 915  112 227 

Други технически резерви  3 160  2 870 

 361 247   294 865  

 

21.2 Вземания по застрахователни операции 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Вземания по директни застрахователни операции 77 265   57 698  

Вземания по регреси и абандони 10 676   7 629  

 87 941   65 327  

 
22. Търговски вземания 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Вземания от клиенти и доставчици 26 576    21 058  

Предоставени аванси 614    358  

Други 284    156  

 27 474    21 572  
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22.1. Вземания от клиенти и доставчици по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 1 905    1 163  

Автомобилен бизнес 13 500    10 402  

Лизинг 11 164    9 471  

Финансово-инвестиционна дейност 2    18  

Дружество-майка 5    4  

 26 576    21 058  

 
 

23. Други вземания  

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 16 547   40 684  

Автомобилен бизнес 3 688   4 347  

Лизинг 758   1 293  

Дружество-майка 1 637   8 746  

Разходи за бъдещи периоди 2 868   3 607  

Съдебни и присъдени вземания 3 311   2 970  

Данъци за възстановяване 2 013   1 182  

              30 822   62 829  
 

 
 

 23.1. Данъци за възстановяване по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 137    97  

Автомобилен бизнес 223    180  

Лизинг 1 643    893  

Дружество-майка 10    12  

 2 013    1 182  
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24. Дълготрайни материални активи 
 

 

Земи и 

терени 

Сгради и 
конструк-

ции 

Машини, 

оборудва-

не и 
съоръже-

ния 

Транс-
портни 

средства 

Обзавеж-

дане и 

офис 
оборудва-

не 

Разходи 

за 

придоби-
ване на 

ДМА Други Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Отчетна стойност          

Към 1 януари 2016 г. 5 406  9 168  7 421  42 455  4 636  1 702  1 676  72 464  

Придобити при покупка на 
дъщерни дружества  -     3 703   71   4 979   4   -     66   8 823  

Придобити  84   656   835   11 125   1 181   4 136   31   18 048  

Отписани  -     (57)  (265)  (14 707)  (118)  (1 121)  (60)  (16 328) 

Други изменения  (4) -  (136)  (108)  102   -      (146) 

Към 31 декември 2016 г.  5 486   13 470   7 926   43 744   5 805   4 717   1 713   82 861  

Към 1 януари 2017 г.  5 486   13 470   7 926   43 744   5 805   4 717   1 713   82 861  

Придобити 37  4 297  1 255  28 056  1 441  490  2 188  37 764  

Отписани  (33)  (95)  (123)  (15 922)  (63)  (4 178)  (2 147)  (22 561) 

Към 31 декември 2017 г. 5 490  17 672  9 058  55 878  7 183  1 029  1 754  98 064  

Амортизация         

Към 1 януари 2016 г. - 1 405 5 856 18 029 3 986 5 958 30 239 

Придобита при покупка на 

дъщерни дружества  -     1 081   61   1 021   4   -     59   2 226  

Амортизация за периода  -     263   584   4 798   273   -     105   6 023  

Отписанa  -     -     (100)  (6 080)  (116)  -     (53)  (6 349) 

Към 31 декември 2016 г.  -     2 749   6 401   17 768   4 147   5   1 069   32 139  

Към 1 януари 2017 г.  -     2 749   6 401   17 768   4 147   5   1 069   32 139  

Амортизация за периода - 335  672  6 134  365  -    100  7 606  

Отписанa -  (12)  (77)  (6 265)  (45) -     (2)  (6 401) 

Към 31 декември 2017 г. - 3 072  6 996  17 637  4 467  5  1 167  33 344  

Балансова стойност:         

На 1 януари 2016 г. 5 406 7 763 1 565 24 426 650 1 697 718 42 225 

На 1 януари 2017 г.  5 486   10 721   1 525   25 976   1 658   4 712   644   50 722  

Към 31 декември 2017 г. 5 490  14 600  2 062  38 241  2 716  1 024  587  64 720  

 
 
24.1. Земи, сгради и конструкции по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 9 918    9 187  

Автомобилен бизнес 10 172    7 020  

 20 090    16 207  
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24.2. Машини, съоръжения и оборудване по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 385    275  

Автомобилен бизнес 1 632    1 204  

Лизинг 45    46  

 2 062    1 525  

 
24.3. Транспортни средства по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 2 199    1 299  

Автомобилен бизнес 10 692    6 584  

Лизинг 25 281    18 007  

Финансово-инвестиционна дейност 55    68  

Дружество–майка 14    18  

 38 241    25 976  

 
24.4. Стопански инвентар и други ДМА по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 214    260  

Автомобилен бизнес 3 033    1 992  

Лизинг 38    36  

Финансово-инвестиционна дейност 16    11  

Дружество–майка 2    3  

 3 303    2 302  

 
24.5. Разходи за придобиване на ДМА по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 224   - 

Автомобилен бизнес 800    4 712  

 1 024    4 712  

 

25. Инвестиционни имоти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Балансова стойност към 1 януари 13 215    11 396  

Придобити 68    -    

Преоценка/(Обезценка)  (130)   1 840  

Други изменения  (455)   -    

Амортизация за периода -      (21) 

Балансова стойност към края на отчетния период 12 698    13 215  
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26. Нематериални активи 

 
Програмни 

продукти 
Права върху 
собственост 

Други Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 
Отчетна стойност      

Към 1 януари 2016 г.         7 106            155          1 436       8 697  

Придобити при покупка на дъщерни дружества  59   -     22   81  

Придобити  358   -     28   386  

Отписани  (1 428)  -     (3)  (1 431) 

Към 31 декември 2016 г.  6 095   155   1 483   7 733  

Към 1 януари 2017 г.  6 095   155   1 483   7 733  

Придобити 1 037  -    150           1 187  

Отписани  (388)  (40)  (21)  (449) 

Към 31 декември 2017 г. 6 744  115  1 612  8 471  

     

Амортизация      

Към 1 януари 2016 г.         5 183            154             682       6 019  

Придобити при покупка на дъщерни дружества  58   -     -     58  

Амортизация за периода  534   -     85   619  

Отписани  (699)  -     (3)  (702) 

Към 31 декември 2016 г.  5 076   154   764   5 994  

Към 1 януари 2017 г.  5 076   154   764   5 994  

Амортизация за периода 412  -    92  504  

Отписанa  (184)  (40)  (1)  (225) 

Към 31 декември 2017 г. 5 304  114  855  6 273  

     

Балансова стойност:     

На 1 януари 2016 г.         1 923                1             754       2 678  

На 1 януари 2017 г.  1 019   1   719   1 739  

Към 31 декември 2017 г. 1 440  1  757  2 198  

 

27. Материални запаси по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  248    206  

Автомобили 53 249    35 739  

Лизинг 5 628    4 267  

 59 125    40 212  



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

 

54 

 
28. Финансови активи 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Финансови активи, държани за търгуване 305 715    157 899  

Финансови активи обявени за продажба 15 638    15 698  

Други финансови активи 5 700    500  

 327 053    174 097  

 

28.1. Финансови активи, държани за търгуване по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес, в т.ч.: 294 500    146 795  

Държавни ценни книжа 133 742   -  

Финансово-инвестиционна дейност 11 215    11 104  

 305 715    157 899  

 

28.2. Финансови активи обявени за продажба по сегменти    

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес, в т.ч.: 15 638   15 698  

Държавни ценни книжа 4 680   5 108  

 15 638   15 698  

 

28.3. Други финансови активи по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  5 700  500 

 5 700  500 

 

29. Отсрочени данъчни активи по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес 12 618    14 353  

Автомобилен бизнес 469    461  

Лизинг 97    96  

 13 184    14 910  

 

30. Инвестиции в асоциирани и други предприятия 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Притежавани от дружеството-майка -   1  

Притежавани от дъщерни дружества 4 724    170  

 4 724    171  
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31. Други финансови инвестиции по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  2 382    1 987  

Дружество – майка 9    172  

 2 391    2 159  

 

32. Нетекущи вземания 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Вземания по финансов лизинг 45 414    40 558  

Дружество-майка 9 779    9 779  

Дъщерни дружества 30 715    23 750  

 85 908    74 087  

 
33. Репутация 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Евроинс Иншурънс Груп АД 164 478   164 664  

Мотобул ЕАД 12 538   12 538  

Булвария Варна ЕООД 5 591   5 591  

Дару Кар ООД 1 461   1 461  

Евролийз Груп ЕАД 1 312   1 803  

Евролийз Рент-а-Кар ЕООД 1 803   1 312 

София Моторс ЕООД 10   10  

Евро-Финанс АД 2 620   2 620  

 189 813   189 999  

 
Ръководството на Групата е направило необходимите процедури за извършване на тест за обезценка 
на признатите репутации по придобиването на дъщерните дружества, като за целта са наети и външни 

оценители и се работи според общопризнатите международни оценителски стандарти. При теста е 
прието, че всяко отделно дружество се явява в качеството на “обект, генериращ парични потоци”. Като 
база за прогнозите на парични потоци (преди данъци) са използвани финансовите бюджети, както и 

други средносрочни и дългосрочни планове и намерения за развитието и преструктурирането на 
дейностите в рамките на Групата. Възстановимата стойност на всеки обект, генериращ парични 
потоци, е определена на база “стойност в употреба”. Ключовите предположения, използвани при 
изчисленията са определени конкретно за всяко дружество, носител на репутация, третирано като 
отделна единица, генерираща парични потоци, и съобразно неговата специфика на дейността, бизнес 
средата и рисковете. Резултатът от теста показва, че възстановимата стойност на положителната 

репутация надвишава балансовата стойност и няма индикации за обезценка на тази репутация.  
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34. Подчинени дългови инструменти по сегменти 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес - емитирани 19 558  19 558 

Застрахователен бизнес - други 6 500  4 000 

Дружество-майка - други   53 695 

 26 058  77 253 

 

 

35. Задължения към банкови и небанкови финансови институции по сегменти 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  -   9 166  

Автомобили 17 382   18 783 

Лизинг  47 768    33 529  

Дружество-майка 34 095    43 588  

 99 245   105 066  

 
 
35.1. Задължения към банкови и небанкови финансови институции-дългосрочни по 
сегменти 

 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес, в т.ч.: -   6 209  

    Заеми от небанкови финансови институции -   6 209  

Автомобили, в т.ч.: 4 918    7 154  

    Заеми от банки 4 918    7 154  

Лизинг, в т.ч.: 46 404    33 049  

    Заеми от банки 46 404    33 049  

Дружество-майка, в т.ч.: 21 123    24 643  

    Заеми от банки 21 123    24 643  

 72 445    71 055  
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35.2. Задължения към банкови и небанкови финансови институции - краткосрочни по 
сегменти 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес, в т.ч.: -   2 957  

    Заеми от банки -   2 957  

Автомобили, в т.ч.: 12 464   11 629  

    Заеми от банки 12 222    11 629  

    Заеми от небанкови финансови институции 242   -  

Лизинг, в т.ч.: 1 364    480  

    Заеми от банки 1 364    480  

Дружество-майка, в т.ч.: 12 972    18 945  

    Заеми от банки 5 940    4 694  

    Заеми от небанкови финансови институции 7 032    14 251  

 26 800   34 011 

 
36. Задължения по облигационни заеми по  сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобили  4 769  6 585 

Лизинг 20 863   23 880 

Дружество-майка 125 125   89 051 

 150 757  119 516 

 
Информация за емисиите облигаци към 31.12.2017 
 

 Купон 
Оригинал 
на валута  Падеж 

Номинал в 
хил. 

Автомобили     

Корпоративни облигации 4.50% BGN 12.2022 6 800 

Лизинг      

Корпоративни облигации 7.00% EUR 11.2019 6 000 

Корпоративни облигации 3.75% EUR 7.2023 1 250 

Корпоративни облигации 5.00% BGN 2.2020 6 000 

Корпоративни облигации 
3m.Euribor 

+ 3.95% EUR 7.2021 5 800 

Дружество-майка     

EMTN Programme 6.50% EUR 12.2022 70 000 

EMTN Programme 8.00% PLN 12.2021 47 000 
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Информация за емисиите облигаци към 31.12.2016 
 

 Купон 
Оригинал 
на валута  Падеж 

Номинал в 
хил. 

Автомобили     

Корпоративни облигации 4.50% BGN 12.2027 6 800 

Лизинг      

Корпоративни облигации 7.00% EUR 11.2019 6 000 

Корпоративни облигации 3.75% EUR 7.2023 1 250 

Корпоративни облигации 5.00% BGN 2.2020 6 000 

Корпоративни облигации 
3m.Euribor 

+ 3.95% EUR 7.2021 5 800 

Дружество-майка     

EMTN Programme 8.00% EUR 12.2022 47 000 

EMTN Programme 8.00% PLN 12.2021 45 000 

 
36.1 Задължения по облигационни заеми – дългосрочни по сегменти 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобили  4 769  - 

Лизинг 20 863  23 880 

Дружество-майка 124 178  88 882 

 149 810  112 762 

 
36.2 Задължения по облигационни заеми – краткосрочни по сегменти 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобили -  6 585 

Дружество-майка 947  169 

 947  6 754 

 
37. Нетекущи задължения 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Други задължения - нетекущи 10 198    17 736  

Задължения по финансов лизинг 19 885    15 201  

Приходи за бъдещи периоди 4    -    

 30 087    32 937  
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37.1. Други задължения – нетекущи по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  11    137  

Автомобили 9 336    6 898  

Лизинг 811    451  

Дружество-майка 40    10 250  

 10 198    17 736  

 

37.2. Задължения по финансов лизинг – нетекущи по  сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Автомобили 7 166   4 830 

Лизинг 12 719   10 371 

 19 885  15 201 

 

38. Текущи задължения 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Задължения към персонал 3 304   3 374  

Задължения към осигурителни предприятия 1 619   1 163  

Данъчни задължения 5 707   5 576  

Други текущи задължения 9 792   19 427  

Задължения по финансов лизинг 4 449   2 373  

Приходи за бъдещи периоди 270   432  

Провизии 446   214  

 25 587   32 559  

 

38.1. Задължения към персонал по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв.  

Застрахователен бизнес  2 357    2 186  

Автомобили 721    988  

Лизинг 187                       163  

Дружество-майка 39    37  

 3 304    3 374  
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38.2. Задължения към осигурителни предприятия по сегменти 
 

 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  1 325    766  

Автомобили 209    286  

Лизинг 75    102  

Дружество-майка 10    9  

 1 619    1 163  

 
 

38.3. Данъчни задължения по  сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  2 644    1 811  

Автомобили 2 351    2 604  

Лизинг 394    791  

Финансово-инвестиционна дейност 46    33  

Дружество-майка 272    337  

 5 707    5 576  

 

38.4. Други текущи задължения по  сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  6 322    14 348  

Автомобили 2 084    2 747  

Лизинг 795    886  

Финансово-инвестиционна дейност 293    596  

Дружество-майка 298    850  

 9 792    19 427  

 

38.5. Задължения по финансов лизинг – текущи по  сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв 

Автомобили 4 449  2 373 

 4 449  2 373 

 
38.6. Приходи за бъдещи периоди – текущи по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв 

Автомобили  270  432 

 270  432 
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39. Търговски и други задължения по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  7 380   5 783  

Автомобили 51 080   36 613  

Лизинг 3 852   4 131  

Финансово-инвестиционна дейност 6   4  

Дружество-майка 39 874   26 656  

 102 192   73 187  

 

40. Задължения по презастрахователни операции    

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  81 863   69 749  

 81 863   69 749  
 

 

41. Пасиви по отсрочени данъци по сегменти 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  104   - 

Автомобили 120    102  

Лизинг 60    66  

 284  168 

 

42. Застрахователни резерви 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Пренос-премиен резерв, брутна сума 187 985    150 683  

Дял на презастрахователите в пренос премиен резерв  (117 578)  (90 933) 

Резерв за неизтекли рискове, брутна сума 7 288    459  

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове -      (23) 

Резерв за възникнали, но непредявени претенции, брутна сума 165 038    149 772  

Дял на презастрахователите в резерва за възникнали, но 
непредявени претенции  (102 594)  (88 812) 

Резерв за предявени, но неизплатени претенции, брутна сума 231 443    199 131  

Дял на презастрахователите в резерва за предявени, но 
неизплатени претенции  (137 915)  (112 227) 

Други технически  резерви 4 081    8 775  

 595 835    508 820  
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43. Основен акционерен капитал и премиен резерв 
 
На 6 февруари 2017 година приключи успешно подписката за записване на акции от публичното 

предлагане на Еврохолд България АД. Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в 
размер на 34 000 000 лева. Цялата сума е внесена от основния акционер Старком Холдинг АД. Общо 
капиталът на компанията е увеличен от 127 345 000 на 161 345 000 лева. Увеличението е вписано в 
Търговския регистър на 28.03.2017 г. 
 

На 18 декември 2017 година приключи успешно подписката за записване на акции от публичното 
предлагане на Еврохолд България АД. Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в 
размер на 36 180 600 лева. Общо капиталът на компанията е увеличен от 161 345 000 на 197 525 600 

лева.  Полученият резерв от емитиране на ценни книжа е в размер на 10 854 180 лв. Увеличението на 

капитала е вписано в Търговския регистър на 22 декември 2017 година. 
 
43.1 Основен акционерен капитал  

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Емитирани акции 197 526   127 345  

Обратно изкупени акции  (77)   (2 946) 

Акционерен капитал 197 449    124 399  

Брой акции    197 525 600   127 345 000 

 
Към 31.12.2017 г. 77 387 бр. акции на Еврохолд България  АД, са държани от дружества в Група 

Еврохолд (към 31.12.2016г. – 2 946 813 бр. акции). 
 

Основният капитал е разпределен, както следва:    
    

Акционери 
% участие в 
акционерния 

капитал 
 Брой акции  

Номинална 
стойност, лв. 

Старком Холдинг АД 54.20%  107 051 956      107 051 956     

KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery 12.46%  24 616 873      24 616 873     

Други юридически лица 30.62%  60 472 589      60 472 589     

Други физически лица 2.72%  5 384 182      5 384 182     

Общо 100.00%  197 525 600  197 525 600 

 

Притежаваните акции от членове на Надзорен и Управителен съвет към 31.12.2017 г. са 79 400 бр. 
акции (към 31.12.2016г. – 24 344 198 бр. акции). 
 

43.2 Премиен резерв 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Премиен резерв при емитиране на ценни книжа 49 568  39 736 

 49 568  39 736 

 
43.3 Нетна печалба на акция 
 

Нетната печалба на акция се изчислява като се раздели печалбата за годината, която може да се 

припише на обикновените притежатели на акции от Групата на среднопретегления брой на 
обикновените акции, останали в обращение през годината. Изчислението е на база консолидиран 
отчет на Еврохолд България АД. 
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Нетна печалба на акция    

 31.12.2017  31.12.2016 

Среднопретеглен брой акции, (брой) 145 484 851      124 398 187   

Нетна печалба за годината, отнасяща се към  Групата (хил. лв.) 18 174   8 474 

Нетна печалба на акция, (лева) 0,125  0,068 

 

44. Финансов резултат 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Текущ резултат отнасящ се към  Групата 18 174    8 474  

Текущ резултат отнасящ се към на неконтролиращо участие 6 241    1 750  

Финансов резултат за периода 24 415    10 224  

 
 

44.1. Финансови резултати по сектори 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Застрахователен бизнес  41 681    8 944  

Автомобили 258    (842) 

Лизинг 112    (481) 

Финансово-инвестиционна дейност 209    265  

Дружество-майка  (17 306)   2 309  

(Печалба)/загуба принадлежаща на неконтролиращо участие  (6 241)   (1 750) 

Вътрешно-групови елиминации на дивиденти и други корекции  (539)   29  

 18 174    8 474  

 
45. Неконтролиращо участие 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Неконтролиращо  участие – принадлежащо на печалбата 6 241    1 750  

Неконтролиращо участие - принадлежащо на капитала 37 461    34 395  

 43 702    36 145  

 
Към 31.12.2017г. и 31.12.2016г. Групата няма значителни неконтролиращи участия. 
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46. Изменение в пасивите, произтичащи от дейности по финансиране 
 

   

Паричните потоци от 

дейностите по финансиране Непарични корекции  

В хил. лв. Приложение 

Към 1 

Януари 

2017 Постъпления Плащания 

Ефект на 
промените в 

обменните 

курсове 

Други 

промени  

Към 31 

Декември 

2017 

Основен aкционерен капитал 43.1 124 399      70 181      - - 2 869  197 449      

Премиен резерв  

при емитиране 43.2 39 736      10 854      - - (1 022)    49 568      

Неразпределена печалба  (44 659) - (1 472)  - 1 306       (44 825)      

Подчинени пасиви 34 77 253 2 500 (53 695) - - 26 058 

Заеми от финансови и 
нефинансови институции 35 105 066 47 865 (58 697) 2 5 009 

    
99 245 

Задължения по облигационни 

заеми 
36 

119 516 137 940 (119 008) 1 144 11 165 150 757 

 Общо: 421 311 269 340 (232 872) 1 146 19 327 478 252 

 
47. Условни задължения и ангажименти 

Съдебни дела 

Към 31.12.2017 г. Дружествата от Група Еврохолд не са страна по съществени съдебни дела. 

 
Поръчителства и предоставени гаранции 

 
Авто Юнион АД е съдлъжник по Облигационен заем, с ISIN код BG2100006092, емитиран от Астерион 

България АД, като отговаря солидарно за изпълнението му. Номиналният размер на емитирания дълг 
възлиза на 7 500 000 евро.  
 
На общо събрание на облигационерите, редовно проведено на 08.09.2017 г, е взето решение за 
промяна в параметрите по облигационния заем, емитиран от “Авто Юнион” АД. Общото събрание на 

облигационерите реши да бъдат направени следните промени по параметрите на облигационната 
емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, както следва: 

 Удължен е срокът на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. 

 Главничните плащания се променят както следва: изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 

10.06.2022 г. (включително, на равни вноски от 250 000 лв.) и едно последно плащане по 

главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г.  

Намаление на лихвения купон по облигационния заем на 4.5% на годишна база. 
 

Безналични сделки 

През отчетния период Групата не е осъществявала инвестиционни и финансови сделки, при които не 
са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в консолидирания отчет за 
паричните потоци. 
 
48. Сделки и салда със свързани  лица 
 

Свързаните лица на Групата са както следва: 
Старком Холдинг – основен акционер. 
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Към 31.12.2017 г. Групата има следните сделки със свързани лица: 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 хил. лв.  хил. лв. 

Вземания по заеми от Старком Холдинг АД 314  6 095 

Вземания по репо сделки от Старком Холдинг АД 1 752  1 078 

Други вземания от Старком Холдинг АД 1  1 

Задължения по заеми към Старком Холдинг АД 2 753  16 896 

Други задължения към Старком Холдинг АД 98  2 205 

Инвестиции в дългови инструменти на Старком Холдинг АД 13 077  - 

Приходи от комисиони - Старком Холдинг АД 1  7 

Приходи от лихви - Старком Холдинг АД 466  177 

Разходи за лихви - Старком Холдинг АД 988  1 166 

 
Съставът на ключовия ръководен персонал е оповестен в Приложение 1. Възнагражденията и другите 

краткосрочни доходи на ключовия ръководен персонал за 2017г. са текущи и са в размер на 1 869 040 
лв. и включват текущи възнаграждения (2016г.: 961 521 лв.). 
 
49. Събития след края на отчетния период 
 
Със свое решение от 17 януари 2018 Комисията за финансов надзор в Румъния (Autoritatea de 
Supraveghere Financiară) одобри окончателно придобиването на застрахователния портфейл на 

румънското общозастрахователно дружество АТЕ Иншурънс. Той се състои единствено и само от 
немоторен бизнес и тази сделка всъщност е част от дългосрочната стратегия на Евроинс Румъния за 
увеличаване именно на немоторния бизнес на компанията. 
 
На 25.09.2017 СД на ЕИГ АД взима Решение за придобиване на 14.144% от капитала на Евроинс 
Русия. На 16.10.2017  СД на ЕИГ АД взима Решение за участие в процедура за увеличение на капитала 

на Евроинс Русия. На 21.12.2017 са преведени 80,000 хил.рубли в изпълнение на това решение. 
Увеличението е регистрирано на 13 февруари 2018, като в последствие участието на ЕИГ става 
32.195%. 
 
На 09.03.2018 г. Евролийз Груп ЕАД издаде корпоративна облигация с ISIN код на емисията 
BG2100004188, на стойност  1,500  хил. лв., с падеж м.03.2022 г. и фиксирана годишна лихва в размер 
на 4,25%, платима на всеки шестмесечен  период. Погасяването по главница се извършва на 6 (шест) 

равни вноски, започващи от м.09.2019г. Облигационният заем е издаден с цел подпомагане дейността 
на дъщерните дружества. 
 
Евролийз Ауто ЕАД и Евролийз - Рент А Кар ЕООД продават вземания общо в размер на 4 888 хил.лв. 
на Дружеството АйЛърн Лимитид, рег. № 606522 срещу заплащане на цена от 4 400 хил.лв. За 
сделките са сключени договори през м.02.2018 г. 
 

На Управителния съвет на Еврохолд България АД не са известни други важни или съществени събития 
настъпили след датата на приключване на отчетния период. 
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Нетна печалба            2017 
 
хил. лв. 

24 415  

 
+139%               | виж стр.97 

 

Приходи                        2017 
 
млн.лв. 

1.241  
 
+18%                   | виж стр.98 

 

Общо активи               2017 
 
млн. лв.  

1.326  
 
+17%                | виж стр.100 

 

Финансови активи       2017 
 
хил. лв. 

327 053  
  

+ 88%                 | виж стр.101 

   

Общо Нетни активи               
2017 
 
хил. лв. 

214 506  
 
 

+ 116%              | виж стр.102 

 

Пасиви    2017 
 
 
млн. лв. 

1.112  
 
+9%                   | виж стр.102 

   

Рейтинг                        2017 
 
Fitch 
 

В  Issuer Default Rating  

        
 
                               | виж стр.71 

 

Рейтинг                        2017 
 
Fitch 
 

BB-  
 Insurer Financial Strength Rating - 
IFSR 
                                | виж стр.71 
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ЪБИТИЯ ЗА ГРУ

Показатели   2017 Изменение* 2016 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ 
ЗАГУБАТА         

1. Счетоводна печалба (преди данъци) хил. лв. 26 671 99.9%   13 342 

2. Нетна печалба принадлежаща на Групата хил. лв. 18 174 114.5%  8 474  

3. Приходи от оперативна дейност хил. лв. 1 240 716 17.8% 1 053 374  

       

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО 
СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 

     

4. Собствен капитал в т.ч. и неконтролиращо 
участие 

хил. лв. 214 506 86.1%  115 259  

5. Пасиви  хил. лв. 1 111 908 9.1% 1 019 255  

6. Активи  хил. лв. 1 326 414 16.9% 1 134 514  

       

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИ      

Акционерен капитал (емитиран) хил. лв. 197 526 5.10%  127 345  

Брой акции хил. бр. 197 526 55.1%  127 345  

Среднопретеглен брой акции, (брой) хил. бр. 145 485    17% 124 398 

Нетна печалба на акция лева 0.125 83.8%  0.068  

       

КОЕФИЦИЕНТИ      

Коефициент на финансова автономност   0,19 70.6% 0,11 

Коефициент на задлъжнялост   5,18 -41.4% 8,84 

Брутна рентабилност на приходите   2.15% 69.7% 1.27% 

Нетна рентабилност на приходите   1.46% 82.1% 0.80% 

Брутна рентабилност на собствения капитал   12.43% 7.4% 11.58% 

Нетна рентабилност на собствения капитал   8.47% 15.2% 7.35% 

Брутна рентабилност на пасивите   2.40% 83.2% 1.31% 

Нетна рентабилност на пасивите   1.63% 96.6% 0.83% 

Брутна рентабилност на активите   2.01% 71.0% 1.18% 

Нетна рентабилност на активите   1.37% 83.4% 0.75% 
 

*Изчисленото изменение е на база резултат за 2017 г. спрямо съпоставимия период 2016 г. 
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КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТДЕЛНИ БИЗНЕС ЛИНИИ. ДАННИТЕ СА НА БАЗА ОДИТИРАНИ 
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА НИВО ПОДХОЛДИНГ ЗА 2017 Г. И 2016 Г.ОХОЛД ПРЕЗ 

                                                                                          Представените данни са в хил. лв. 
 

ЗАСТРАХОВАНЕ  2017 2016 *Изменение 

Записани премии 645 471   527 733 22.3% 
Нетни спечелени премии 356 726 295 796 20.6% 
Изплатени обезщетения  (346 817)  (313 401) 10.7% 
Аквизиционни разходи  (137 340)  (128 143) 7.2% 
Отстъпени премии на 
презастрахователи  (288 745)  (231 937) 24.5% 

Промяна в брутната сума на 
резерва за предстоящи 
плащания – нетно от 
презастраховане 

 (5 613)  (6 719) -16.5% 

Административни разходи  (30 942)  (21 474) 44.1% 
Нетен резултат  41 681  8 944 366% 
Финансови активи 355 338 231 357 53.6% 
Общо Активи 1 079 955 930 246 16.1% 
Собствен капитал 353 191   269 974 30.8% 
Застрахователни резерви  596 267   510 367  16.8% 
Други пасиви  130 497   149 905  -12.9% 

*Изчисленото изменение е на база резултат за 2017 г. спрямо съпоставимия период 2016 г. 
 
 

Автомобили 2017 2016 *Изменение 

Приходи от продажби  214 285  177 060  21% 
EBITDA  5 565   3 914  42.2% 
Нетен резултат  258 (842)  130.6% 
Материални запаси 
(автомобили на склад) 53 249 35 739 49% 

Общо Активи 136 395 118 207 15.4% 
Собствен капитал 18 603 19 560 -4.9% 
Нетекущи пасиви 37 764 30 137 25.3% 
Текущи пасиви 76 699 65 906 16.4% 

*Изчисленото изменение е на база резултат за 2017 г. спрямо съпоставимия период 2016 г. 
 
 

Лизинг 2017 2016 *Изменение 

Приходи от дейността 16 979 13 950  21.7% 
Печалба преди данъци 128 (538) 123.8% 
Нетен резултат 112 (481) 123.3% 
Лизингов портфейл  56 581   50 363  12.3% 
Общо Активи 115 171 98 016 17.5% 
Собствен капитал  16 234   16 104  0.8% 
Нетекущи пасиви  89 472   72 669  23.1% 
Текущи пасиви  9 465   9 243  2.4% 

*Изчисленото изменение е на база резултат за 2017 г. спрямо съпоставимия период 2016 г. 
 
 

Инвестиционно 
посредничество и асет 
мениджмънт 

2017 2016 *Изменение 

Приходи от финансови услуги  9 220   11 359  -18.8% 
Печалба преди данъци 226 294 -23.1% 
Нетен резултат  209  265  -21.1% 
Текущи активи 20 460 16 383 24.9% 
Общо Активи 27 256 18 631 46.3% 
Собствен капитал  22 297   15 853  40.6% 
Нетекущи пасиви 40 52 -23.1% 
Текущи пасиви 4 864 2 680 81.5% 

*Изчисленото изменение е на база резултат за 2017 г. спрямо съпоставимия период 2016 г. 
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През м. февруари 2017 г. Еврохолд приключи процедура по увеличение
на капитала. Групата натрупа допълнителни 34 млн. лева от
съществуващите си акционери като значително увеличи капиталовата си
позиция. Най-големият акционер, "Старком Холдинг" запазва
мажоритарния си дял. Капиталът на компанията е увеличен от 127 345
000 на 161 345 000 лева.

Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре, придоби портфейла с
общозастрахователни полици на румънската ATE Insurance, собственост на
най-голямата банка в Гърция - Пиреос банк. Портфолиото е 100%
немоторно с коефициент на щетимост под 5%. Сделката беше одобрена от
румънския финансов надзор ASF на 4 юли 2017 и приключи много бързо,
което подчертава отличната репутация на Евроинс Румъния.

На 25 юли 2017 г. БАКР – Агенция за кредитен рейтинг присъди на
Еврохолд България дългосрочен кредитен рейтинг 'ВВВ-' с перспектива
стабилна и краткосрочен кредитен рейтинг 'А-3'.

На 30 октомври 2017 г. Fitch Ratings присъди “B” дългосрочен
кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на „Еврохолд
България“ АД. Переспективата по рейтинга беше оценена като
стабилна, както и B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на
компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер
до 200 млн. евро.

На 30 октомври 2017 г. Fitch Ratings присъди „BB-“ рейтинг за
финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на
„Евроинс Румъния“, което е най-голямото и значимо дружество в
застрахователния бизнес на „Еврохолд България“ АД. Перспективата
по рейтинга беше оценена като стабилна.
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ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ЗА ГРУПАТА ЕВРОХОЛД ПРЕЗ 2017 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 

 

Евро-финанс придоби 9,98% от капитала на Varengold Bank AG, Германия. 
Банката е насочена към корпоративно банкиране.

На 30 ноември 2017 г. Еврохолд пласира успешно облигации в размер на 
70 млн. евро в рамките на програмата си за необезпечени средносрочни 
еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана 
на Ирландската фондова борса. Новата емисия е с фиксиран годишен 
лихвен купон от 6.5% и матуритет 5 години. Повече от 20 инвеститори, 
сред които и някои от най-големите международни компании за 
управление на активи, участваха в предлагането. Голяма част от 
финансирането е използвано за пълно погасяване на първият транш от 
EMTN Programme пласирана в края на 2016 г., в размер на 47 млн. евро и 
с фиксиран лихвен купон 8%. Останалата сума от набраните чрез втори 
транш еврооблигации е използвана за развитие на бизнеса на 
компанията.

Евроинс Иншурънс Груп придоби значителен дял в руското
застрахователно дружество ООО РСО „Евроинс“ (https://www.euro-
ins.ru/). Сделката беше подписана на 16.11.2017 г. Транзакцията вече е
одобрена от регулаторните органи в Русия и се очаква да бъде
финализирана през първо тримесечие на 2018 г. ООО РСО „Евроинс“ е
специализирана в сегмента на общото застраховане в Русия и развива
дейност в страната от 2003 г., като предлага повече от 50 продукта. През
2016 г. руската компания реализира 21 млн. евро премиен приход (40%
ръст на годишна база). Посредством увеличение на капитала ЕИГ ще
придобие 49% от застрахователя за 3.6 млн. евро, като по този начин
компанията ще може да разгърне дейността си в Русия.

В края на 2017 г. Еврохолд България АД увеличи капитала си с нови
36 180 600 лв. чрез публично предлагане на нови акции, с което Групата
допълнително увеличи капиталовата си позиция. Увеличението бе
финализирано през декември 2017 г. Капиталът на компанията е
увеличен от 161 345 000 на 197 525 600 лева. Увеличението на капитала
е вписано в Търговски регистър на 22 декември 2017 година.
Новоемитираните акции са допуснати до търговия на БФБ-София на 09
Януари 2018 г.
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ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ЗА ГРУПАТА ЕВРОХОЛД ПРЕЗ 2017 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

С решение на общото събрание на акционерите, през месец ноември 2017 г. „ЗД 
Евроинс“АД бе дерегистрирано от БФБ и отписно от регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден 
от Комисията за финансов надзор. 

„ЗД Евроинс“АД реализира успешно плановете си за двойно увеличение на
капитала до 32.5 млн. лв. и капиталовите показатели на дружеството вече
надхвърлят значително изискваните от евродирективата „Платежоспособност
2“ стойности. С предприетото двойно увеличение на капитала, „ЗД Евроинс“ АД
вече надхвърля значително ключовия показател за стабилност в
застрахователния сектор - капиталовото изискване за платежоспособност
(КИП). С увеличението на капитала на дружеството, компанията-майка
Евроинс Иншурънс Груп финализира успешно плана си за капитализиране на
всички свои дъщерни дружества с цел покриване на изискванията на
европейската директива „Платежоспособност 2“.

На свое заседание, проведено на 06 Декември 2017 г., Управителният съвет на
Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до
търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд
България АД, считано от 08 декември 2017 г. С приключване на тази
процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до
търговия и на Варшавската фондова борса.

На 26 Февруари 2018 г. Управителният съвет на WSE прие Решение №
160/2018 за допускане на всички 36 180 600 акции от последното увеличение
на капитала на "Еврохолд България" АД за търговия на основния пазар на
WSE. Резолюцията влиза в сила от датата на нейното приемане. С
приключването на тази процедура всичките 197 525 600 акции от капитала на
дружеството бяха допуснати до търговия на Варшавската фондова борса.



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

 

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
74 

 

До всички заинтересовани страни 

 

 КАКВО ПРАВИМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 

През годините ние работихме за да превърнем Еврохолд България в 
една от водещите български компании, която развива дейност в 
Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху небанковите 
финансови услуги и управлението на активи. Акциите на 
Дружеството се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. 
Компанията е мажоритарен собственик на Евроинс Иншурънс Груп 
(ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в 
региона. ЕИГ оперира в 8 европейски страни, като притежава 
дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях - България, Румъния, 
Македония и Украйна. От 2014 г ЕИГ развива дейност и в Гърция. 
Групата ЕИГ обслужва повече от 2.5 млн. клиенти, има 1600 
служители и годишни приходи в размер на 350 млн. евро.  

www.eurohold.bg   www.eig.bg  

 

                                      от името на Надзорния съвет и Управителния съвет  

                                                                                  на Еврохолд България АД 
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КАКВО НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ 2017 

 

 

Асен Христов, Председател на НС на 
Еврохолд България АД: 

 

„Еврохолд е все по-разпознаваемо име сред 
инвеститорите, които се интересуват от 
Централна и Югоизточна Европа. 
Облигациите, които издадохме през 2017 
г., предизвикаха силен интерес и в 
емисията се включиха инвеститори от 
всички големи финансови центрове в 
Европа. Уверени сме, че ни предстоят нови 
успешни излизания на капиталовия пазар в 
Европа. През изминалата година 
застрахователният ни подхолдинг Евроинс 
Иншурънс Груп (ЕИГ) стъпи на руския 
пазар, с което разшири допълнително 
пазарния си дял в Централна и Източна 
Европа. ЕИГ е най-бързоразвиващата се 
независима застрахователна група в 
региона. Ще продължим да проучваме 
добри възможности за придобивания на 
застрахователни компании със силен 
потенциал в региона. Очакванията ни за 
2018 г. са позитивни. Прогнозите за 
икономиките на страните, в които 
оперираме, са благоприятни и 
предвижданият икономически растеж ще 
стимулира допълнително търсене на 
продуктите ни.“ 

                               Асен Христов 

 

Кирил Бошов, председател на УС на 
Еврохолд България АД: 

 

„Приходите и печалбите на основните бизнес 
линии на Еврохолд отбелязаха стабилен ръст 
през 2017 г. Предвижданията ни са тази 
тенденция да се запази и през 2018 г. с оглед 
добрите икономически перспективи пред 
региона, което от своя страна ще резултира и 
в повишаване на рентабилността на 
компанията. С разширяването на бизнеса си 
в Русия и със старта на предлагането на 
услуги в Полша, Евроинс Иншурънс Груп 
(ЕИГ) вече е една от водещите независими 
застрахователни групи в Централна и 
Източна Европа с над 2.5 млн. клиенти и 
приходи в размер на 350 млн. евро годишно.“ 

                                   Кирил Бошов  
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СЕКЦИЯ  E -  
Доклад за дейността 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящият Консолидиран Доклад за дейността е изготвен в съответствие 
с разпоредбите на чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК, чл. 247 от ТЗ, чл. 41 и чл. 
44 и 45, от Закона за Счетоводството и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 от 
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до 
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.  
 
Годишният консолидиран доклад за дейността на Еврохолд България АД 
включва коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена 
информация, относно финансовото състояние и постигнатите резултати от 
дейността на дружеството. Консолидираният доклад вклячва и 
консолидирана нефинансова информация. Докладът отразява състоянието 
и перспективите за развитието на компанията и основните рискове, пред 
които е изправена.  
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Нашата ВИЗИЯ е отражение на нашите БИЗНЕС ПРОФИЛ, МИСИЯ и ЦЕЛИ 

 
                            БИЗНЕС ПРОФИЛ 

Еврохолд България е една от водещите публични компании, 
чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса – София и 
Варшавската Фондова Борса/Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie (Warsaw Stock Exchange)/. Инвестиционният портфейл на 
Холдинга  включва дъщерни дружества, извършващи дейности в 
четири направления - финансови услуги (инвестиционно 
посредничество и инвестиционно банкиране), продажба на 
автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности 
предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на 
пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, 
оптимизиране на разходите, засилване на конкурентноспособността и 
в резултат на това повишаване на печалбата на Еврохолд. 
 

                            МИСИЯ 
Мисията на Еврохолд е да поддържа висока финансова стабилност 
и да осигурява адекватна възвръщаемост на своите акционери; да 
подкрепя растежа на дъщерните си компании; да стимулира 
иновациите и повишава удовлетвореността на клиентите си; да 
осигурява необходимите условия за постоянно подобряване на 
синергиите между дъщерните си компании; да поддържа високо 
доверие в отношенията си със своите клиенти, служители и 
акционери. 
 

                            ЦЕЛИ 
Основните цели на Еврохолд са: да удовлетворява нуждите на 
своите клиенти чрез предлагането на иновативни и конкурентни 
продукти и услуги, да разширява пазарите, на които оперира и да 
повишава пазарните дялове на всяка от дъщерните си компании; да 
увеличава обема на продажбите в съчетание с висока рентабилност, 
да запазва позитивния имидж на компанията. Изпълнението на целите 
ще доведе до устойчив ръст на приходите и печалбите. 

БИЗНЕС 
ПРОФИЛ

МИСИЯВИЗИЯ 
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Бизнес модел Силно интегрирана структура в 
направление "застраховане" - "автомобили" -

лизинг" за създаване на устойчива стойност. Фокус 
върху редица европейски страни за разрастване. 

Изградена бизнес култура и ценности

Корпоративно управление   При управление на дружеството членовете 
на Управителния съвет прилагат най-добрите световни практики в 

корпоративното управление, като се стремят да бъдат сред водещите в 
налагането на прозрачни корпоративни практики в България. Бизнес -
моделът, който следва дружеството е изграден на базата на основни 

принципи като гарантиране правата на всички акционери и 
равнопоставеното им третиране.

Капитал  Към 31 декември 2017 г. Еврохолд България 
разполага с акционерен капитал в размер на 197 525 600 

лева и консолидиран собствен капитал на Групата в размер 
на   170 804 хил. лв.   

Човешки капитал В структурите на Еврохолд 
България работят високо квалифицирани 

мениджъри и служители. Членове на 
управителните и контролните органи са 

български и чуждестранни лица с дългогодишен 
опит в бизнес секторите, в които компанията 

оперира

Социална отговорност В цялата група 
Еврохолд има изградена политика по 

прилагане на социална отговорност към 
персонала, опазване на околната среда, 

заинтересованите страни  и обществото като 
цяло
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За компанията  

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Е ВОДЕЩА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ, ОПЕРИРАЩА В ЦЕНТРАЛНА И 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ФОКУСИРАНА В БИЗНЕС СЕКТОРИТЕ ЗАСТРАХОВАНЕ, ЛИЗИНГ, 

ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ. 

УСПЕШНОТО ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕЗИ ВЗАИМНО ДОПЪЛВАЩИ СЕ ДЕЙНОСТИ ПОДПОМАГА 

СЪЗДАВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ И РЕНТАБИЛНИ КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА И ВОДИ ДО 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ СИНЕРГИИ. 

 

Еврохолд България е една от най-големите независими 
финансови групи в региона на Централна и Югоизточна 
Европа. Групата Еврохолд е бързо развиваща се 
холдингова компания, която се разширява както 
органично, така и чрез придобивания. 

Основна сфера на дейност инвестиционна дейност, 
свързана със създаване, придобиване и управление на 
участия и финансиране на свързани предприятия. 

Еврохолд България АД е публично акционерно 
дружество по смисъла на ЗППЦК. Акциите на компанията 
са регистрирани за търговия на Основен пазар на „БФБ-
София” АД с борсов код 4ЕН. Акциите на компанията са 
регистрирани за търговия от 15 декември 2011 г. и на 
Warsaw Stock Exchage (WSE) - Полша с борсов код EHG. 
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История и бизнес информация 

Еврохолд България АД е холдингово 
дружество, учредено на 12 декември 2006 г. 
в Република България, което осъществява 
своята дейност съгласно българското 
законодателство. Дружеството е наследник 
на създадения през 1996 година 
Приватизационен фонд "Агроинвест" АД, 
който през 1998 година е преобразуван в 
холдингово акционерно дружество 
"Еврохолд" АД.  
 
Съгласно чл. 2, ал. 3 от Устава на латиница 
фирмата на дружеството се изписва, както 
следва: EUROHOLD BULGARIA S.A. 
 
Еврохолд България АД е създадено за 
неопределен срок, а именно Дружеството не 
е ограничено със срок или друго 
прекратително условие. 
 
 
Седалище и адрес на управление 
 
Седалището и адресът на управление на 
Еврохолд България АД е Република 
България, гр. София 1592, бул. Христофор 
Колумб №43, където се намира и 
централният офис на компанията. Това е и 
официалният бизнес адрес за 
кореспонденция с дружеството. 
 

 
Предмет на дейност 

Предметът на дейност на дружеството е 
придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества, придобиване, 
управление и продажба на облигации, 
придобиване, оценка и продажба на 
патенти, отстъпване на лицензии за 
използване на патенти на дружества, в 

които дружеството участва, финансиране на 
дружествата, в които дружеството участва. 
 
 
Регистрация и капитал 
 
На 10.03.2008 г. Еврохолд България АД е 
пререгистрирано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, съгласно 
изискванията на закона за Търговския 
регистър с единен идентификационен код 
(еик) 175187337. 
 
Дружеството е регистрирано с 
първоначален капитал в размер на 50 002 
586 лева, разпределен в 50 002 586 броя 
обикновени, непривилегировани, 
поименни, безналични акции, с право на 
един глас в Общото събрание на 
акционерите, право на дивидент и на 
ликвидационен дял, с номинална стойност 1 
лев всяка една. От учредяването на 
Еврохолд България АД до момента са 
извършени няколко увеличения на капитала 
на дружеството, посредством парични 
вноски, като към датата на изготвяне на 
настоящия доклад капиталът на 
дружеството е в размер на 197 525 600 
лева, разпределен в 197 525 600 броя 
акции с номинална стойност от 1.00 лев 
всяка една.  
 
От регистрацията на Еврохолд България АД 
като търговско дружество до момента не е 
извършвана промяна в наименованието на 
дружеството. Промени в предмета на 
дейност на дружеството не са извършвани.  
 
Дружеството може да участва в други 
дружества и организации в страната и в 
чужбина, независимо от техния предмет на 
дейност, при условията, посочени в закона 
и в устава на дружеството.  
 
Еврохолд България АД няма регистрирани 
клонове в страната и чужбина. 
 
При учредяването си Еврохолд България 
притежава редица дъщерни дружества, 
които оперират в областта на 
застраховането, лизинга, управление на 
недвижимите и туристически имоти, 
промишлеността и др. 
 
През 2010 г. дружеството започва 
преструктуриране на инвестициите си.  
 
Ръководството на Еврохолд България 
определя за нестратегически дружествата, 

Бизнес адрес: гр. София,1592, бул. 
Христофор Колумб №43 

Телефон 
02/ 9651 653;  

02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен 
адрес 

investors@eurohold.bg;  

office@eurohold.bg 

Интернет 
страница  

www.eurohold.bg 
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опериращи в областта на недвижимите 
имоти, управление на туристически имоти и 
промишлеността в резултат, на което 
същите са продадени. 
 
Мениджмънтът на Еврохолд България АД 
определят за стратегически инвестициите 
си в дружествата, опериращи в областта на 
застраховането, лизинг, автомобилите, 
както и инвестиционно посредничество и 

асет мениджмънт. С цел оптимизиране на 
разходите и постигане на висока синергия 
между стратегическите си дъщерни 
дружества, се взима решение за 
обособяването на подхолдингови структури, 
опериращи в застрахователен сектор, 
лизингов сектор, продажба на автомобили и 
инвестиционно посредничество и асет 
мениджмънт. 

 

 

 

 

 

 

Стратегически 
бизнеси

Застраховане

Лизинг

Продажба на 
автомобили

Инвестиционно 
посредничество 

и Асет 
мениджмънт
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Правна рамка 
 
 
 

Еврохолд България оперира в съответствие с българското и европейското 
законодателство, като основните нормативни актове, на които се подчинява дейността 
му са: 
 
 

 нормативни актове като: 

 Търговски закон,  
 Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО),  
 Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  
 Закон за комисията за финансов надзор,  
 Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови 

инструменти,  
 Закон за защита на личните данни,  
 Закон за мерките срещу изпиране на пари 

 

подзаконови нормативни актове, като: 

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация (загл. изм. – ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.), 

 Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично 
дружество,  

 Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на 
акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на 
публично предлагане 

 

Регламенти, като: 

 Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 
2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната 
злоупотреба), 

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), 

 и др 
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Към 31.12.2017 г. Еврохолд България АД има двустепенна система на управление – Управителен 
съвет, в състав от шест физически лица, и Надзорен съвет, в състав от пет физически лица, 
както следва: 

 

Подробна информация относно квалификация, професионален опит и други значими 
участия на членовете на Надзорния и Управителния съвет и Прокуриста на 
дружеството може да бъде видяна в раздел „ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 
НОРМАТИВНО ИЗИСКУЕМА ЗА ДРУЖЕСТВОТО“ на стр. 192 
 

Еврохолд България АД се представлява от 
Председателя на Управителния съвет Кирил 
Иванов Бошов и Изпълнителния член на УС 
Асен Минчев Минчев. 
 
От 1 март 2016 г. дружеството се 
представлява само заедно от един 
изпълнителен член на Управителния съвет и 
прокуриста на дружеството Христо 
Любомиров Стоев. 
 
Дейността на Емитента не е зависима от 
индивидуалния професионален опит или 
квалификация на други служители. 
 
Надзорният и Управителният съвет на 
Еврохолд България АД, съгласно Устава на 
дружеството се избират с мандат за срок от 
пет години. В случай, че договорите на 
членовете на Управителния и Надзорния 

съвет не бъдат изрично прекратени преди 
изтичането на мандата, същите се считат 
автоматично за подновени с нов петгодишен 
срок.  
 
Членовете на Управителния и Надзорния 
съвет са назначени по договор за 
управление и контрол. Текущите договори 
на членовете на Управителния и Надзорния 
съвет имат действие до прекратяване на 
изпълнението на длъжността. 
 
В нито един от договорите за управление, 
сключени с Еврохолд България АД или с 
негово дъщерно дружество, не са 
предвидени компенсации или обезщетения, 
които лицата биха получили при 
предсрочното им прекратяване. 

 

Надзорен Съвет

•Асен Милков Христов 
Председател

•Димитър Стоянов 
Димитров 
Заместник-председател

•Кустаа Лаури Айма 
Независим член

•Ради Георгиев 
Георгиев Член

•Любомир Христов 
Стоев Независим 
член

Управителен Съвет

•Кирил Иванов Бошов 
Председател

•Асен Минчев Минчев  
Изпълнителен член

•Димитър Кирилов 
Димитров 
Член

•Велислав Милков 
Христов  
Член

•Асен Емануилов 
Асенов Член

•Разван Стефан Лефтер 
Независим член

Прокура

•Христо Любомиров 
Стоев
Прокурист
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Дата на договора 
за контрол и 

за управление  

До дата 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

Асен Христов 27.11.2006 До прекратяване 

Димитър Стоянов Димитров 27.11.2006 До прекратяване 

Ради Георгиев 17.04.2015 До прекратяване 

Кустаа Айма 27.07.2017 До прекратяване 

Любомир Стоев 27.07.2017 До прекратяване 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Кирил Бошов 27.11.2006 До прекратяване 

Асен Минчев 27.11.2006 До прекратяване 

Асен Асенов 31.08.2009 До прекратяване 

Велислав Христов 22.10.2012 До прекратяване 

Димитър Кирилов Димитров 01.07.2012 До прекратяване 

Разван Лефтер 22.08.2017 До прекратяване 

 

Считано от месец май 2009 г. дружеството 
има създаден Одитен комитет. 
 
На проведеното на 30.06.2017 г. Общо 
събрание на акционерите в съответствие с 
чл. 107 от Закона за независимия финансов 
одит (ЗНФО) (обнародван в ДВ бр.95 от 
29.11.2016 г.) е избран нов Одитен комитет 
с мандат 3 години. 
 
В съответствие с чл. 107 от Закона за 
независимия финансов одит (ЗНФО), 
Одитният комитет на Еврохолд България АД 
има приети Правила за работа, които 
регламентират дейността на Одитния 
комитет. Правилата за работа определят 
функциите, правата и задълженията на 
Одитния комитет по отношение на 

финансовия одит и вътрешния контрол, 
както и взаимоотношенията му с 
регистрирания одитор и с органите на 
управление на дружеството и са подробно 
описани в Декларацията за добро 
корпоративно управление. 
Целта на Одитния комитет е да подпомага 
ръководството на компанията при 
изпълнение на задълженията му за целостта 
на неконсолидираните и консолидираните 
финансови отчети, оценяването на 
ефективността на системите за вътрешен 
финансов контрол и наблюдаване 
ефективността и обективността на 
вътрешните и външните одитори. 

Състав на одитния комитет: 

 

 

Одитен комитет

•Иван Георгиев Мънков - независим член и Председател на Одитния комитет

•Димитър Стоянов Димитров - член на Одитния комитет

•Росица Михайлова Пенчева - независим член на Одитния комитет
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Акционерен капитал 
Към датата на изготвяне на настоящия 
доклад за дейността капиталът на Еврохолд 
България АД е в размер на 197 525 600 
лева, разпределен в 197 525 600 броя 
обикновени, непривилегировани, 
поименни, безналични акции, с право на 
глас, право на дивидент и ликвидационен 
дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка 
една. 
 
Всички, емитирани от дружеството акции, са 
в обръщение, от един и същи клас и са 
изцяло изплатени. Целият капитал на 
дружеството е заплатен с парични средства 
като същият не е увеличаван чрез апортни 
вноски и не са издавани акции, които не 
представляват капитал.  
 
Акциите на Еврохолд България АД са 
регистрирани за търговия на Основен пазар 
на Българска Фондова Борса–София АД, 
Сегмент Акции Standard, борсов код 4ЕН и 
на Warsaw Stock Exchage (WSE) Полша с 
борсов код EHG. 
 
Към 31.12.2017 г. и към датата на изготвяне 
на настоящия доклад за дейността 
Дружеството не е изкупувало, съответно не 
притежава собствени акции. 
 
В края на 2017 г, 77 387 броя акции от 
капитала на Еврохолд България се 
притежават от дъщерни дружества. Акциите 
са с номинална стойност 1 лев всяка една. 
 
Всички акции, издадени от Еврохолд 
България АД, осигуряват на своите 

притежатели право на глас в Общото 
събрание на дружеството. 
Органът, който е компетентен да взема 
решения във връзка с увеличение на 
капитала на дружеството е Общото 
събрание на акционерите.  
 
 
За периода от учредяването на Еврохолд 
България АД до датата на доклада, 
компанията е реализирала успешно пет 
последващи увеличения на акционерния си 
капитал.  
 
Всички увеличения на акционерния капитал 
са извършени при условията на публично 
предлагане на акции от същия вид и клас 
като първоначално регистрираната емисия 
акции, с номинална стойност 1.00 (един) 
лев всяка. 
 
В резултат на емитираните през годините 
нови акции акционерният капитал към 
31.12.2017 г. достига размер от 197 525 600 
лева. В рамките на 2017 г. са осъществени 
две увеличения на капитала на компанията, 
приключили съответно месец февруари и 
месец декември като набраните средства от 
номиналната стойност на емитираните нови 
акции е в размер на 70,181 хил.лв., а 
внесеният нов премиен резерв от емисиите 
е в размер на 10,854 хил.лв. 
 
Набраните средства от всички извършени 
увеличения на Еврохолд България АД на 
капитала включително и приключилите две 
увеличения през отчетния период са 
използвани за подпомагане на дъщерните 
компании и за намаляване дългосрочната 
задлъжнялост на дружеството. 
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Информация за извършени увеличения на акционерния капитал по години 

 

Еврохолд България АД като публично 
дружество извършва  увеличение на 
акционерния си капитал, при условията на 
първично публично предлагане на ценни 
книжа, чрез издаване на нова емисия акции 
при условията на публично предлагане по 
реда на Закона за публично предлагане на 
ценни книжа.  
 
Към датата на настоящия доклад за 
дейността всички емитирани акции на 
дружеството са допуснати до търговия на 

регулиран пазар на БФБ-София и на Warsaw 
Stock Exchage (WSE) Полша. 
 
Структура на капитала 
 
Към 31.12.2017 година две юридически 
лица, притежават номинално над 5 на сто от 
акциите с право на глас на дружеството. 
 
Не съществуват физически лица акционери, 
които пряко да притежават над 5 на сто от 
акциите с право на глас към 31.12.2017 г. 

 

 

197 525 600 лева

декември 2017 +36 180 600 нови акции,    
емитирани чрез публично предлагане

161 345 000 лева
февруари 2017 + 34 000 000 нови акции,   

емитирани чрез публично предлагане

127 345 000 лева
ноември 2011 +  18 701 288 нови акции, 

емитирани чрез публично предлагане

108 643 712 лева
май 2011 + 46 146 076 нови акции,   

емитирани чрез публично предлагане

62 497 636 лева
юни 2007 + 12 495 050 нови акции, 

емитирани чрез публично предлагане

50 002 586 лева
12 декември 2006 учредителен капитал
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Мажоритарен акционер в Еврохолд 
България АД е Старком Холдинг АД. 
Мажоритарният акционер не притежава 
различни права на глас. Седалището и 
адресът  на управление е  България, гр. 
Етрополе, бул. “Руски” № 191. 
 
Към датата на настоящия доклад (след 
извършеното увеличение на капитала), 
Старком Холдинг АД контролира правото на 
глас на 54.20% от издадените акции 
(57.36% към 31.12.2016г.). Старком 
Холдинг АД е единственото лице, което 
упражнява пряк контрол върху Еврохолд 
България АД.  
 
Председателят на Надзорния съвет на 
Еврохолд България АД - Асен Христов, 
упражнява косвен (непряк) контрол върху 
дружеството. Асен Христов е мажоритарен 
акционер и притежава пряко 51% от 
акциите на Старком Холдинг АД. По този 
начин Асен Христов контролира пряко 
мажоритарния акционер и непряко 
Еврохолд България АД. 

Sicav-Sif Balkan Discovery контролира 
правото на глас на 12.46%  от издадените 
акции (12.69% към 31.12.2016 г.). 

 
KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery не 
притежава различни права на глас. 
 
Еврохолд България АД няма договорености 
с други лица, нито са му известни такива 
договорености, действието на които може 
да доведе до бъдеща промяна в контрола на 
дружеството. 
 
В съответствие с разпоредбите на чл. 114 и 
сл. ЗППЦК, всяка сделка между Еврохолд 
България АД, от една страна, и акционер с 
пряко или непряко контролно участие от 25 
и над 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на акционерите, или съответно – 
свързани с такъв акционер лица, от друга 
страна, трябва да бъде одобрена от 
акционерите в общото събрание на 
дружеството, в случай, че стойността й е 2% 
или повече от активите по последния 
изготвен счетоводен баланс на Емитента. 
Имащият личен интерес в такава сделка 
акционер с контролно участие (признат от 
закона за “заинтересовано лице”), няма 
право да гласува на общото събрание на 
акционерите по този въпрос. 

 

Старком Холдинг
107 051 956KJK Fund II Sicav-Sif 

Balkan Discovery
24 616 873

други юридически 
лица

60 472 589

други физически лица
5 384 182

Акционерна структура  31.12.2017
(брой акции)

Старком Холдинг АД - 54.20%

KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery -
12.46%

Други юридически лица - 30,62%

Други физически лица - 2,72%
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Основна сфера на дейност 
 
Еврохолд България АД е холдингова 
компания, извършваща финансова дейност, 
свързана с придобиване, продажба и 
управление на участия и финансиране на 
свързани компании. 
 
Еврохолд управлява и подкрепя бизнеса на 
икономическата си група чрез, своята 
стратегия, риск, финансиране на 
свързаните предприятия, контрол, 
комуникация, правни консултации, човешки 
ресурси, информационни системи и 
технологии и други функции. 
 
Организационната структура на Еврохолд е 
организирана на три нива. Всяко едно от 
трите нива има своите конкретни функции,  
задачи и цели. 
На първо ниво е холдингът Еврохолд 
България.  
 

На второ ниво с цел  оптимизиране на 
мениджмънта, бизнес процесите и 
постоянните разходи, Еврохолд е създал 
четири дъщерни дружества – 
подхолдингови структури по бизнес 
направления.  
 
Бизнес направленията са организирани по 
видове дейности и пазарни сегменти, а 
именно: застрахователен, продажба на 
автомобили, лизинг и финансови услуги 
(инвестиционно посредничество и 
инвестиционно банкиране). 
 
Оперативните компании са групирани в 
съответния подхолдинг в зависимост от 
пазара, на който оперират.  
 
Еврохолд България АД заедно с дъщерните 
си подхолдинги и оперативните компании 
образува икономическа група. 

 

 

Икономическа група 
Еврохолд България е холдингово дружество 
и заедно с дъщерните си компании образува 
икономическа група.  
 
Еврохолд България АД е част от Групата на 
мажоритарния си акционер Старком 
Холдинг АД.  
Към датата на настоящия доклад за 
дейността, Старком Холдинг АД не 

притежава контролни участия в други 
дружества. В този смисъл Еврохолд 
България АД е единствен актив и основна 
бизнес структура в Групата на Старком 
Холдинг АД. 
 
Структурата на икономическата група 
Еврохолд към 31.12.2017 г., заедно с всички 
дружества в нея е представена на 
графиката по-долу. 

Холдинг
Еврохолд
България

Подхолдинг
Бизнес 

направление

Оперативна 
компания
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Страни на позициониране на групата Еврохолд. Основни пазари на Групата. 

 

 

 

Еврохолд България чрез дъщерните си 
компании е позициониран в региона на 
Централна и Югоизточна Европа. 
 

 Основните пазари, на които оперира 
Групата са България, Румъния, 
Македония, Украйна и Гърция; 

 Италия, Испания, Полша - 
Застрахователни услуги предлагани на 

принципа - свободно предоставяне на 
услуги;  

 
 Русия – в края на 2017 г. Евроинс 

Иншурънс Груп придоби миноритарен 
дял от 14% в руска застрахователна 
компания. Считано от 13.02.2018 г. 
процентното участие в капитала на 
компанията е увеличено на 32.19%. 
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Регионално представяне на пазарните позиции на групата Еврохолд посочено по 
бизнес направления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Застрахователен пазар: 

 Застраховане - България; 

 Застраховане - Румъния; 

 Застраховане - Македония; 

 Застраховане – Украйна; 

 Доброволно здравно осигуряване - 
България; 

 Животозастраховане – България. 

 

 

 

Лизингов пазар: 

 Лизинг на МПС (моторни превозни 
средства) - България;  

 Лизинг на нови МПС (моторни 
превозни средства) – Македония. 

 

 

 

Автомобилен пазар: 

 Продажба на автомобили, мотопеди, 
резервни части, сервизна дейност и 
смазочни масла - България; 

 Продажба на автомобили, сервизна 
дейност – Македония. 

 

 

 

Инвестиционно посредничество и Асет 
мениджмънт: 

 Инвестиционно посредничество и 
Асет мениджмънт – България; 

 Инвестиционно посредничество – 
Германия, чрез Евро-финанс като член на 
фондовата борса във Франкфурт – Deutsche 
Börse Xetra; 
Евро-финанс АД притежава 9.98% от банка 
Varengold – Германия                 
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Бизнес направления и подхолдинги (дъщерни компании) 

Еврохолд България АД притежава пряко 
участие в четири дъщерни компании, които 
обединяват бизнес операциите на холдинга. 
Дъщерните компании представляват 
холдингови структури,  обединяващи  
 

инвестициите на Еврохолд България  в   
секторите Застраховане, Продажба на 
автомобили, Лизинг и Инвестиционно 
посредничество и Асет мениджмънт. 

 

Информация за дъщерните компании  

Дъщерни компании на Еврохолд България АД 

 Страна на 
регистрация Основна дейност 

% на участие в 
основния капитал към 
31.12.2017 г. 

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС 
ГРУП“ АД 

България 

Придобиване, управление, 
оценка и продажба на участия 
в български и чуждестранни 
дружества 

Дружеството развива активна 
дейност в България, Румъния, 
Македония и Украйна 

„Еврохолд България“ АД – 
89.36% 

 

„ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ ЕАД БЪЛГАРИЯ  

управление на участия, 
финансов лизинг 

Дружеството развива дейност 
в България, Румъния, 
Македония 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – 

100% 

„АВТО ЮНИОН“ АД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

„Еврохолд България“ АД – 
99.98% 

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД България 
Предоставяне и извършване на 
инвестиционни услуги и 
дейности в страната и чужбина 

„Еврохолд България“ АД – 
99.99% 

„ЗД Евроинс“ АД – 0.01% 

 

Допълващите се дейности на  дружествата от 
групата на Еврохолд, съответно от 
направление застраховане, лизинг  и 
продажба на автомобили позволяват 
създаването на интеграционни синергии и 
извършването на кръстосани продажби за 
предлагане на пакетни услуги и продукти. 
 

Интеграционните синергии позволяват 
оптимизиране на разходите в трите 
направления и повишаване на 
конкурентоспособността им, което от своя 
страна води до повишаване на 
рентабилността по всички нива на групата 
Еврохолд. 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЗАСТРАХОВАНЕ

ЕВРОИНС 
ИНШУРЪНС ГРУП 

АД
(89.36%)

ПРОДАЖБА НА 
АВТОМОБИЛИ

АВТО ЮНИОН АД

(99.99%) 

ЛИЗИНГ

ЕВРОЛИЙЗ ГРУП 
ЕАД

(100%)

Инвестиционно 
посредничество и 
Асет мениджмънт

ЕВРО-ФИНАНС АД

(99.99%) 
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Интеграционни синергии и кръстосани 
продажби за предлагане на пакетни 
услуги и продукти 
 
Еврохолд България АД е интегрирана 
холдингова компания, фокусирана върху 
застраховане, лизинг,  продажба и сервиз 
на автомобили, както и управление на 
инвестиционни активи. Едно от уникалните 
за Групата конкурентни предимства, което 
предопределя солидното бъдеще на 
Емитента и дружествата от неговата 
икономическа група, се характеризира с 
предимствата от интеграционните синергии 
и кръстосани продажби на трите основни 
бизнеса на Еврохолд – застраховане, лизинг 
и продажба на автомобили.  

Групата Еврохолд може да предложи на 
своите клиенти уникална смесица от 
свързани продукти на база пакетно 
купуване на много атрактивни цени и 
гъвкави условия.  

Естествената връзка между бизнесите на 
дружествата от групата Еврохолд и тяхната 
силна интеграция, резултира в уникални за 
региона конкурентни предимства над 
другите участници на пазара и в постоянно 
увеличаваща се лоялна клиентска база.  

През годините, Еврохолд България става все 
по-отчетливо успешен в интегрирането и 
оптимизирането на операциите си и 
допълващи се бизнеси. Холдингът и 
неговите дружества със своя изчистен и 
интегриран бизнес модел са в позицията да 
се възползват напълно от силните 
перспективи за растеж, характеризиращи 
региона и секторите, в които оперира 
Групата. 

     

 

 
 Групова бизнес стратегия 
 Поддържане на водеща позиция в 

региона на Централна и Югоизточна 
Европа в областта на застраховане, 
лизинг, продажби на автомобили и 
инвестиционно посредничество и асет 
мениджмънт, както и повишаване на 
рентабилността чрез възможностите за 
кръстосани продажби; 
 

 Насърчаване на удовлетвореността на 
клиентите и разнообразната клиентска 
база чрез предлагане на иновативни и 
конкурентни продукти; 
 

 Насърчаване на синергиите и 
кръстосаните продажби във всички 
бизнес сегменти чрез централизиране и 
оптимизиране на операциите, 
маркетинга и бизнес процесите; 
 

 Оптимизиране на рентабилността чрез 
увеличаване на обема на продажбите, в 
комбинация с оптимизиране на 
управлението на запасите; 
 

 Разширяване  на пазарите, в които 
оперира, и увеличаване на пазарните 
дялове на всяко дъщерно дружество; 
 

 Задържане на висококвалифицирани 
мениджъри и служители чрез 
осигуряване на възможности за 
професионално развитие и прилагане на 
компенсационни схеми, основаващи се 
на резултатите, за ключовия персонал; 
 

 Установяване на общи цели във всеки 
бизнес сегмент относно договарянето на 
по-добри условия на доставчика, 
рекламиране и участие в обществени 
търгове. 

Продажба на 
автомобили

ЛизингЗастраховане
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От създаването си до момента Еврохолд 
България е извършила множество 
капиталови инвестиции в дъщерните си 
компании. Към 31.12.2017 г. общата 
стойност на инвестициите на Еврохолд 
България в дъщерните дружества възлиза 
на 539 520 хил. лв., а именно: 
 

 Евроинс Иншурънс Груп (Застраховане) 
– инвестиции в размер на 420 732 хил. 
лв. 

 Авто Юнион (Автомобили) - инвестиции 
в размер на 66 775 хил. лв. 

 Евролийз Груп (Лизинг) - инвестиции в 
размер на 27 368 хил. лв. 

 Евро-финанс (Инвестиционно 
посредничество и Асет мениджмънт) - 
инвестиции в размер на 24 645 хил. лв. 

 

 

Дъщерните на Еврохолд компании от своя 
страна също са инвестирали значителни 
средства в развитието на оперативните си 
дружества. От 2008 г. до края на 2017 г. 
общите капиталови инвестиции извършени 
от Еврохолд България и дружествата от 
нейната икономическа група са в размер на 
937 018 хил. лв., съответно: 
 
 Извършени инвестиции от Еврохолд 

България в размер на 368 532 хил. лв. 
 Извършени инвестиции от дъщерни 

дружества в размер на 568 486 хил. лв. 
 
През последните две отчетни години в 
групата Еврохолд са извършени общо 
капиталови инвестиции в размер на 246 914 
хил лв. за 2016 г. и 209 539 хил. лв. за   
2017 г. 
 
 
 

Всички инвестиции от Еврохолд България и 
от дъщерните компании са осъществени с 
цел капиталова подкрепа на дружествата, 
разрастване на дейността чрез нови 
придобивания и увеличаване на пазарните  
позиции на компаниите.  
 
В следващите таблици е представена 
обобщена графика за капиталовите 
вложения през периода 2008-2017 г., както 
и детайлна информация за осъществените 
инвестиции през 2016 г. и 2017 г. 
 
 

Застраховане;
78%

Автомобили;
12%

Лизинг;
5%

Инвестиционно 
посредничество и 
Асет мениджмънт;

5%

Структура на инвестициите 2017 (%)

Евроинс Иншурънс Груп

Авто Юнион

Евролийз Груп

Евро-финанс
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Информация за размера на извършените капиталови инвестиции от Еврохолд 
България и подхолдинговите структури. 

 

 

Капиталови инвестиции извършени от Еврохолд България и дъщерните дружества 

през 2016г. и 2017 г.: 

Описание на 
инвестицията 

Дялово 
участие 

Брой 
акции 

Капиталови 
разходи 
(лв.) 

Начин на 
финансиране 

Инвеститор 

Капиталови инвестиции на Еврохолд България през 2016 г. 

Евроинс Иншурънс Груп АД 
Увеличаване на капитал 

89.36% 105 966 641 105 966 641 Собствени и 
заемни 

средства 

Еврохолд 
България АД 

Общо    105 966 
641 

  

Инвестиции на дъщерните дружества през 2016 г. 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на капитал 
 

98,15% 300 000 000 130 456 870 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЕИГ РЕ АД 
Придобиване на участие 
 

100% 10 968 450 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЕИГ РЕ АД 
Увеличаване на капитала 
 

100% 100 000 4 000 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЗД „Евроинс България“ АД 
Придобиване на участие 
 

80,92% 331 030 190 267 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

капиталови инвестиции на Еврохолд 88 268 9 699 700 43 050 6 557 38 0 60 253 105 967 54 000

инвестиции на дъщерните 
дружества 86 635 34 324 13 010 32 993 11 395 6 079 37 650 49 914 140 947155 539

общо инвестиции 174 903 44 023 13 710 76 043 17 952 6 117 37 650 110 167246 914209 539

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Капиталови инвестиции  2008-2017 (хил. лв.)



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
96 

PJSC “Euroins Ukraine IC 
Придобиване 
 

99,29% 410 000 2 346 996 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс -Здравно осигуряване 
Увеличаване на капитала 

100% 2 500 000 2 500 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Булвария Холдинг ЕАД 
Увеличаване на капитал 100% 250 000 250 000 Собствени  

средства 
Авто Юнион 

АД 
Стар Моторс ДООЕЛ 
Придобиване на участие 100%  391 172 

Собствени  
средства 

Стар Моторс 
ЕООД 

София Моторс ЕООД 
Придобиване на участие  100%  10 000 

Собствени 
средства 

Евролийз Груп 
ЕАД 

Евролийз Ауто Македония 
Увеличаване на капитал 

100%  352 049 
Собствени 

средства 
Евролийз Груп 

ЕАД 

Общо   
140 

947 354   

 

Описание на 
инвестицията 

Дялово 
участие 

Брой 
акции 

Капиталови 
разходи 
(лв.) 

Начин на 
финансиране 

Инвеститор 

Капиталови инвестиции на Еврохолд България през 2017 г. 

Евроинс Иншурънс Груп АД 
Увеличаване на капитал 

82.12% 47 500 47 500 000 Собствени и 
заемни 

средства 

Еврохолд 
България АД 

Евро-финанс АД 
Увеличение на капитал 

100% 6 500 6 500 000 Собствени 
средства 

Еврохолд 
България АД 

Общо    54 000 000   

Инвестиции на дъщерните дружества през 2017 г. 

ЗД „Евроинс България“ АД 

Увеличаване на капитала 
98.21% 18 562 742 19 052 706 

Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Булвария Варна ЕООД 

Увеличаване на капитал 

100% 25 000 250 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Стар Моторс ДООЕЛ 

Увеличаване на капитал 

100%  195 583 Собствени 

Средства 

Стар Моторс 
ЕООД 

ЕА Пропъртис ООД 

Придобиване на участие 

51%   35 700 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Евролийз Ауто Ритейл ЕАД 

Учредяване на дружество 
100% 1 000 000 1 000 000 Собствени 

средства 
Евролийз Груп 

ЕАД 

Евролийз Ауто Македония 
Увеличаване на капитал 

100%  97 792 Собствени 
средства 

Евролийз Груп 
ЕАД 

Общо    20 631 781   
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ СА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ЕВРОХОЛД ПО 

ОСНОВНИ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 Г. И СРАВНИТЕЛЕН ПЕРИОД 2016 Г.  

ДАННИТЕ СЕ БАЗИРАТ НА ОДИТИРАНИТЕ ГОДИШНИ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ЗА 2017 Г.   

КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД СА ИЗГОТВЕНИ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ.

 
Групата Еврохолд отчита една 
изключително успешна година, изпълнена с 
множество важни събития за цялостното 
развитие по всички бизнес направления.  

Застрахователният подхолдинг като 
бързоразвиваща се независима 
застрахователна група в региона на 
Централна и Югоизточна Европа има 
водещо място в приноса за генерирания 
ръст на консолидираните приходи и 
печалба. 
 
Консолидиран финансов 
резултат 

Групата Еврохолд отчита към 31 
декември 2017 година нетен 

консолидиран резултат в размер на 
24.4 млн. лв. печалба.  
 
Генерираната за отчетния период нетна 
печалба в размер на 24.4 млн. лв. отчита 
ръст от 138.8%, спрямо печалба от 10.2 
млн. лв. за 2016 година. Разпределението 
на нетния финансовия резултат е както 
следва: за Групата (собствениците на 
дружеството-майка) печалба от 18.2 млн. 
лв., съответно за неконтролиращото 
участие печалба от 6.2 млн. лв. За 
сравнение за 2016 година Групата  
реализира печалба от 8.5 млн. лв. докато 
относимия резултат към малцинственото 
участие е в размер на 1.8 млн. лв. печалба. 

 

 

 

 
 
 

 

96 536

131 519
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10 224
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Консолидираната брутна печалба на 
Групата Еврохолд към 31.12.2017 година 
нараства значително с 36.3% достигайки до 
131.5 млн. лв. спрямо 96.5 млн. лв. към 
съпоставимия период.  

Консолидираният резултат преди лихви, 
данъци и амортизиции (EBITDA) възлиза на 
57.6 милиона лева отбелязвайки ръст от 
65% спрямо 2016 година, когато 
реализираната EBITDA е в размер на 34.9 
млн. лв. 

Финансовите резултати на 
подхолдинговите групи за 2017 г. и 
съпоставимия период, неповлияни от 
ефекта на консолидацията са 
представени в следващата таблица.  
 

Финансови резултати по 
подхолдинги  

2017 2016 

Застраховане  41 681 8 944 

Автомобили 258 (842) 

Лизинг 112 (481) 
Инвестиционно 
посредничество и асет 
мениджмънт 

209 265 

Дружество-майка    (17 306) 2 309 

*Данните са представени в хил. лв. 
 
Дъщерните компании на Еврохолд България 
отчитат за 2017 г. положителен финансов 
резултат от нарастване на дейността си, 
докато през 2016 г. автомобилното и 
лизинговото направление са реализирали 
загуби от цялостната си дейност.  
 

Застрахователната група завършва 2017 г. с 
огромен ръст от 4.7 пъти на консолидирания 
си финансов резултат, който за текущия  
отчетен период е в размер на 41.7 млн. лв. 
 
Приходи 
 
Приходите на консолидирана база се 
формират от дейностите на дъщерните 
дружества и основната дейност на 
Дружеството – майка, свързана с придобиване 
и управление на участия и финансиране на 
дъщерни компании. 
 
Общите приходи за 2017 г. на 
консолидирано ниво са в размер на 1.2 
млрд. лв., които в абсолютна стойност 
бележат увеличение със 17.8% спрямо 
реализираните консолидирани приходи за 
2016 г.  
 
Основният принос в ръста на 
консолидираните приходи има генерирания 
от застрахователния бизнес на дъщерните 
компании на Евроинс Иншурънс Груп 
приход в размер на 1 млрд. лв. Предвид 
факта, че за 2016 г. застрахователният 
подхолдинг отчита приходи в размер на 
843.7 млн. лв., то нарастването на 
отчетените от застрахователните компании 
приходи на ниво група Еврохолд за текущия 
отчетен период е в размер на 161.4 млн. лв., 
или ръст от 19.1%. 
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Структура на приходите за 2017 г.  
 

 
 
В структурата на приходите от основна 
дейност застрахователният бизнес заема 
дял от 81% в общите приходи, следвана от 
автомобилното направление със 17% дял и 
лизинговата структура с 2% от общите 
консолидирани приходи от основната 
дейност. Приходите генерирани за 2017 г. 

от инвестиционно посредничество и асет 
мениджмънт, както и от дружеството-майка 
са относително малки спрямо приходите на 
останалите участници в Групата. 
 
Разходи 
 
Групата отчита за 2017 г. консолидирани 
разходи за дейността, в размер на 1 109 197 
хил. лв., което представлява нарастване от 
15.9 % спрямо 2016 г. Разходите за 
основната дейност на застрахователните 
компании в групата са в размер на 919.2 
милиона лева, което представлява 14.9 % 
ръст на консолидирано ниво спрямо 2016 г. 
Съпоставен ръста на консолидираните 
разходи на ниво група Еврохолд (15.9%) с 
ръста относим за застрахователния 
подхолдинг (14.9%) е видно, че близо 94% 
от ръста на груповите разходи са 
вследствие на растежа на застрахователния 
бизнес.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Структура на разходите 
 
Структурата на разходите е идентична с 
разпределението на приходите и също така 

е пряко зависима от вида и големината на 
съответните бизнеси. 
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Финансово състояние на 
консолидирана база 
 
Активи 

Консолидираните активи на групата 
Еврохолд към 31 декември 2017 година 
отбелязват ръст от 16.9% като достигат 
размер от 1.326 млрд. лв. спрямо 1.135 
млрд. лв. към 31.12.2016 година.  

Финансовите активи отбелязват най-голям 
ръст за текущия период като изменението е 
от 87.9%, техният размер е 327 053 хил. лв. 
спрямо 174 097 хил. лв. за 2016 г. 
Финансовите активи включват ценни книжа 
класифицирани като краткосрочни, 
държани за търгуване и обявени за 
продажба, притежават се основно от 
застрахователните компании в изпълнение 
на финансово-инвестиционната им дейност. 

Изменение от 22.5% е отбелязано в позиция 
Дял на презастрахователите в техническите 
резерви, които към края на 2017 г. са в 
размер на 361 247 хил. лв. спрямо 294 865 
хил. лв. към съпоставимия период.  

Материалните активи също отбелязват ръст 
от 38.6% достигайки до 105 953 хил. лв. 
Ръстът на материалните активи се дължи на 
увеличение на материалните запаси 
представляващи автомобили на склад на 
автомобилните дружества и транспортни 
средства на лизинговото направление, 
както и на автомобилното.  

Паричните средства и депозити към края на 
2017 г. намаляват до 57 116 хил. лв., за 
сравнение към предходния отчетен период 
те са били в размер на 128 610 хил. лв.  
 
Вземанията на групата се делят на текущи и 
нетекущи и съответно са на стойност 146 
237 хил. лв. и 85 908 хил. лв. Най-голям дял 
от нетекущите вземанията представляват 
вземания по финансов лизинг на 
лизинговия подхолдинг като за 2017 г. те 
възлизат на 45 414 хил. лв., докато през 
2016 г. те са били 40 558 хил. лв. От 
текущите вземания най- голям е делът на 
Вземанията по застрахователни операции в 
размер на 87 941 хил. лв. спрямо 65 327 
хил. лв. към края на 2016 г. 

Останалите позиции от актива не са 
претърпели значителни изменения като в 
края текущия отчетен период са близки по 
стойности с тези от съпоставимия период. 
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Структура на Активите 

В структурата на активите най-голям дял от 
27.2% в структурата на активите заема 
Дела на презастрахователите в 
техническите резерви, следвани от 
Финансовите активи, които имат дял в 
общите активи от 24.7% и Вземанията 
заемащи дял от 17.5% от общите активи.  

Трите балансови позиции, а именно Дял на 
презастрахователите в техническите 

резерви, Финансовите активи и Вземанията 
са най- съществените и общо покриват 
69.4% от общите активи на Групата 
Еврохолд. 
 
Търговската репутация е 14% от активите в 
края на 2017 г., Материалните активи са 
8% от общата сума на активите на групата, 
а делът на Паричните средства и депозити 
е 4,3%. 
 

1 326 414

1 134 514

361 247

294 865

327 053

174 097

232 145

223 815

189 813

189 999

105 953

76 466

57 116

128 610

32 788

29 422

13 184

14 910

7 115

2 330

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

2017

2016

АКТИВИ (хил. лв.)

Други инвестиции
Отсрочени данъчни активи
Имоти
Парични средства и депозити
Материални активи
Репутация
Вземания
Финансови активи
Дял на презастрахователите в техническите резерви
Общо Активи



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
102 

Структура на дълготрайните 
материални активи 
 
 

  
 
През отчетения период се увеличава 
общият размер на материалните активи с 
38.6% . Тяхната обща стойност в края на 
2017 г. е 105 953 хил. лв., а в края на 2016 
г. съответно е в размер на 76 466 хил. лв. 
 
В структурата на Материалните активи за 
2017 г. преобладават транспортните 
средства и инвестиционни имоти.  
 
Най-съществен е делът на транспортните 
средства като основен актив на 
автомобилния сектор. Тяхната стойност в 
края на 2017 г. е 38 241 хил. лв. (2016 г.: 
25 976 хил. лв.). 
 
Инвестиционните имоти намаляват с 3.9%, 
като в края на 2017 г. са на стойност 12 698 
хил. лв. (към 31.12.2016 г. 13 215 хил. лв.). 
 
Еврохолд България АД, включително и 
дъщерните предприятия, нямат активи, 
които да са отчетени задбалансово. 
 
В дейността на Групата не съществуват 
екологични въпроси, които биха могли да 
окажат влияние върху използването на 
активите.  
 
Собствен капитал и пасиви 
 
Собственият капитал на Групата е 
формиран от акционерен капитал, резерви, 

натрупана печалба и малцинствено 
участие. Резервите се делят на премийни 
резерви, общи резерви, резерв от 
последващи оценки и специализирани 
резерви. 
 
Към 31.12.2017 г. собственият капитал 
принадлежащ на собствениците на 
дружеството-майка представлява 14.90% 
от общата сума на баланса, докато 
приспадащата се част от собствения 
капитал на неконтролираното участие е 
3.3 %. Общият собствен капитал 
представлява 16% от общата сума на 
баланса. 
 
В абсолютна стойност, общо капиталът към 
края на 2017 г. е 214 506 хил. лв., докато 
за 2016 г. е в размер на 115 259 хил. лв. 
Капиталът принадлежащ на собствениците 
на дружеството-майка е 170 804 хил. и 
отбелязва ръст от 115.9% спрямо 2016 г., 
когато същият е в размер на 79 114 хил. 
лв. 
 
Натрупаният финансов резултат към 
31.12.2017 г. е отрицателен в размер на 26 
651 хил. лв. За сравнение към края на 
2016 г.  натрупаният финансов резултат е 
отрицателен в размер на 36 185 хил. лв. 
Натрупаният финансов резултат се състои 
от Неразпределена печалба/непокрита 
загуба в размер на (44 825 хил. лв.) и 
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текущ финансов резултат в размер на 
18 174 хил. лв. 
 
 

 
 
 
Структура на пасива и собствения капитал 
 

 
 
 
 
Подчинените пасиви формират 2% от 
сумата на пасивите и собствения капитал. 
През 2017 г. те намаляват значително от 
77 253 хил. лв. в края на 2016 г. до 26 058 
хил. лв. или отчетеното намаление е от 
66.3%. Подчинените дългове към 
31.12.2017 г. са в пасива на 
Застрахователно направление. 
Компанията – майка през 2017 г. е 
погасила изцяло подчинените си дългове и 
към края на отчетния период няма 
задължения квалифицирани като 
подчинени.  
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Задълженията по заеми към банки и 
небанкови финансови институции 
формират 8% от сумата на пасивите и 
собствения капитал. През 2017 г. те 
намаляват до 99 245 хил.лв. спрямо 105 
066 хил. лв. в края на 2016 г. или 
намаление от 5.5%. 
 

 
 
Задълженията по облигационни заеми 
заемат 11% от общата сума на пасивите и 
собствения капитал. 
 
Задълженията по облигационни заеми са се 
увеличили с 26%, от 119 516 хил. лв. към 
края на 2016 г. на 150 757 хил. лв. към 
31.12.2017 г. Този ръст се дължи основно на 
успешно емитираните необезпечени 
средносрочни еврооблигации (EMTN 
Programme), които са въведени за търговия 
на Ирландската Фондова Борса. Набраните 
средства са пренасочени основно в Евроинс 
Иншурънс Груп ЕАД (ЕИГ) с цел 
реализирането на  регионалната експанзия 
на ЕИГ. 

 
 
Съществена част от пасивите на Групата 
заемат техническите резерви на 
застрахователните компании. Те формират 
45% от общата сума на пасивите и 
собствения капитал. Стойността им в края 
на 2017 г. е 595 835 хил. лв., а към 2016 г. 
са в размер на 508 820 хил. лв. 
 
Търговските и други задължения формират 
16% от общата сума на пасивите и 
собствения капитал. Стойността им в края 
на 2017 г. е 209 926 хил. лв. В сумата на 
Търговските и други задължения са 
включени текущи задължения, търговски и 
други задължения, задължения по 
презастрахователни операции и пасиви по 
отсрочени данъци. 
 
Другите нетекущи задължения в размер на 
30 087 хил. лв. формират 2% от сумата на 
пасива и собствения капитал.  
 
Парични потоци 
 

Консолидираният Отчет за паричните 
потоци е съставен от раздели и статии, в 
които парични потоци са отразени според 
дейността, от която са произлезли, като са 
обединени в оперативна, инвестиционна и 
финансова дейност. 

Отрицателните парични потоци от 
оперативна дейност се формират основно от 
превишения на плащанията към клиенти и 
доставчици спрямо постъпленията от тях. 
Основната причина за това са 
отрицателните потоци, свързани с 
естеството на бизнеса на лизинговата група. 
Лизинговият портфейл се амортизира за 
средно 50 месеца, като погасителните 
вноски се отразяват като положителен 
паричен поток от оперативна дейност през 
следващите отчетни периоди. 
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ПОКАЗАТЕЛ Консолидирани данни 

(хил. лв.) 2017 2016 

Парични потоци от оперативна дейност 27 720 (6 013) 

Парични потоци от инвестиционна дейност (94 367) (89 923) 

Парични потоци от финансова дейност 11 644 125 332 

Изменения на паричните средства (55 003) 29 396 

Парични средства в началото на периода 100 948 71 552 

Парични средства в края на периода 45 945 100 948 

 
 
 
През разглежданите периоди компаниите от 
Групата генерират достатъчен и 
положителен паричен поток за 
осъществяване на нормално протичане на 
оперативната си дейност. Паричните 
средства на групата Еврохолд към края на 
2017 г. възлизат на 45 945 хил. лв. като 

намаляват спрямо предходния отчетен 
период. Причина за това са извършените 
през отчетната година погасяване на заеми, 
извършени увеличения на капитали на 
дъщерни дружества и инвестиции във 
финансови активи и придобивания.  
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ТОЗИ РАЗДЕЛ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪЩЕРНИТЕ НА ЕВРОХОЛД 

БЪЛГАРИЯ АД ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО 

ОСНОВНИ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 Г. И СРАВНИТЕЛЕН ПЕРИОД 2016 Г.  

ДАННИТЕ СЕ БАЗИРАТ НА ОДИТИРАНИТЕ ГОДИШНИ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА 

ДЪЩЕРНИТЕ КОМПАНИИ ЗА 2017 Г.   

КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ДЪЩЕРНИТЕ ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 

ДРУЖЕСТВА СА ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 

ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ.

 

I. ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД. ЗА КОМПАНИЯТА. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА. 

 
1.1 За компанията 

 
Евроинс Иншурънс Груп АД е холдингова 
компания, в която са съсредоточени 
инвестициите на Групата в застрахователно 
направление. Тя е една от най-големите 
частни застрахователни групи.  

Като водеща българска застрахователна 
група, Евроинс Иншурънс Груп продължава 
да развива своята дейност в Централна и 
Източна Европа (главно в България, 
Румъния, Македония и Украйна). а 
същевременно с това да навлиза и в Южна 
Европа (Гърция, Испания, Италия). 

Евроинс Иншурънс Груп е единственият 
независим застраховател сред най-големите 
играчи в региона, което осигурява на 
дружествата от Групата повече гъвкавост и 
локален фокус.  

Застрахователната група предлага пълен 
набор от застрахователни продукти в 
областта на общото, здравното и 
животозастраховането.  

Дългосрочната стратегическа цел на 
Евроинс Иншурънс Груп е да се постигне 
диверсифициран, печеливш и устойчив 
пазарен дял в региона на Централна и 
Югоизточна Европа.  

Предмет на дейност на Евроинс Иншурънс 
Груп е придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; придобиване, 
управление и продажба на облигации; 

придобиване, оценка и продажба на 
патенти, отстъпване на лицензии за 
използване на патенти на дружества, в 
които дружеството участва; финансиране 
на дружества, в които дружеството участва. 

Компанията е вписана в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията под 
ЕИК 175394058. 

Седалище и адрес на управление 

Седалището и адресът на управление на 
Евроинс Иншурън Груп АД е Република 
България, гр. София, бул. “Христофор 
Колумб” № 43. На същия адрес се извършва 
административното управление и се намира 
основното място, на което то извършва 
своята дейност. Това е и официалният 
бизнес адрес за кореспонденция.  

 

 

 

Бизнес адрес: гр. София,1592, бул. 
Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен 
адрес eig@euroins.bg 

Интернет 
страница  

www.eig.bg 
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 Структура на застрахователното направление 

 

 
 
През 2017 г. застрахователният подхолдинг 
придоби 14.144 % от капитала на руска 
застрахователна компания. С Решение от 
16.10.2017 СД на Евроинс Иншурънс Груп 
АД взима решение за участие в процедура 
за увеличение на капитала на Евроинс 
Русия. Регистрацията на увеличението е 
факт на 13 февруари 2018, като участието е 
увеличено на 32.195%. Към датата на 
настоящият доклад руска застрахователна 
компания е с наименование  "РЗД Евроинс" 
ООД. 
 

 
 
Органи на управление 
Органът на управление на Евроинс 
Иншурънс Груп АД е Съвет на Директорите. 
 
Съвет на Директорите  
Съветът на Директорите включва 3 
физически лица.  
 

 
 

Член на СД Функция 

Асен Милков Христов Председател на Съвета на Директорите             
Кирил Иванов Бошов Изпълнителен член на Съвета на директорите 
Доминик Виктор Франсоа 
Жозеф Бодуен Заместник председател на Съвета на Директорите  

Изпълнителен директор и представляващ дружеството е Кирил Бошов. 
 

 
 
 
Акционерен капитал. Акционерна 
структура 

От създаването на компанията до края на 
2017 г. са извършвани няколко увеличения 
на акционерния й капитал.  

Евроинс Иншурънс Груп АД завършва 2017 
г. с внесен акционерен капитал в размер на 
481 482 622 лева. Регистрираният записан 
капитал на дружеството е в размер на 

483 445 791 лева. Регистрираният капитал 
на дружеството се състой от 483 445 791 
броя акции, от които 76 981 791 броя 
привилегировани акции всяка с номинална 
стойност от 1 лев и 406 464 000 
непривилигеровани акции всяка с 
номинална стойност от 1 лев. 

Невнесеният към 31.12.2017 г. капитал в 
размер на 1 963 169 лева е внесен на 
03.01.2018 г. като е вписан в Търговския 

Евроинс Иншурънс Груп
застраховане и презастраховане

България

"ЗД Евроинс" 
АД (97.42%)

"ЗД Евроинс 
Ре" ЕАД 
(100%)

"ЗД Евроинс 
Живот" ЕАД 

(100%)

Румъния

"Евроинс 
Румъния 

Асигураре -
Реасигураре

" СА 
(98.50%)

Македония

"Евроинс 
Осигурованье" 
АД (93.36%)

Украйна

ЧАД "ЗК 
Евроинс 
Украйна" 
(98.32%)

Застрахователна и здравноосигурителна 
дейност.

Застрахователна дейност..

Животозастрахователна дейност...
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регистър на 11.01.2018 г. Към датата на 
настоящия доклад за дейността целият 

капитал на Евроинс Иншурънс Груп АД е 
внесен. 

 
Информация за промяна на акционерния капитал. Размер на записан и внесен 
капитал към края на всеки от историческите периоди. 

 
 
Към датата на приключване на финансовата 
2017 година акционерната структура на 
Евроинс Иншурънс Груп АД, е както следва: 

 
 
 

Акционери Участие Брой акции Номинална стойност 
(лева)* 

Еврохолд България АД 89.36% 432 007 159 432 007 159 
Базилдон Холдинг  Сарл  10.64% 51 438 632 51 438 632 
ОБЩО 100 % 483 445 791 483 445 791 

*Номинална стойност на записан капитал. 
 
 
Не съществуват физически лица – 
акционери, които пряко да притежават над 
5 на сто от акциите с право на глас.  
 
Всички издадени акции са от еднакъв клас 
и дават по едно право на глас.  
 
 
 

Дружеството не е издавало акции, които не 
представляват капитал. Всички акции, 
издадени от Евроинс Иншурънс Груп AД 
осигуряват на своите притежатели право на 
глас в Общото събрание на дружеството.  
 

•126 142 000 лева
учредителен капитал

2007

•268 262 791 лева
увеличение на капититала с парична вноска в размер на   142 120 791 
лева

2008

•483 445 791 лева
увеличение с 215 262 791 лева, от които внесена парична вноска към 
края на 2015 г.       19 600 000 лева

2015

•483 445 791 лева
внесана парична вноска от увеличението на капитала през 2015 г. в 
размер на 103 091 571 лева

2016

•481 482 622 лева
внесана парична вноска от увеличението на капитала през 2015 г. в 
размер на 90 528 260 лева

2017

•483 445 791 лева
внесана парична вноска от увеличението на капитала през 2015 г. в  
размер на 1 963 169 лева

2018
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1.2 Бизнес преглед. 
 
Инвестиционен портфейл 
Към 31 декември 2017 година Евроинс 
Иншурънс Груп AД притежава пряко 
контролно участие в осем на брой дъщерни 
дружества: 

 

 

 

 

Застраховане и здравно осигуряване 

 Страна на 
регистрация Основна дейност 

% на участие в основния 
капитал към 31.12.2017 г. 

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД България 

Придобиване, управление, 
оценка и продажба на участия 
в български и чуждестранни 
дружества 

Дружеството развива активна 
дейност в България, Румъния, 
Македония и Украйна 

„Еврохолд България“ АД – 
89.36% 

 

„ЗД ЕВРОИНС“ АД БЪЛГАРИЯ Застрахователна и 
здравноосигурителна дейност 

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД – 

94.90% 

„ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ 

– РЕАСИГУРАРЕ“  СА Румъния Застрахователна дейност 
„Евроинс Иншурънс Груп“ АД – 
98.15% /98.50% към 
04.10.2017 г. 

„ЕВРОИНС ОСИГУРУВАНЬЕ“ АД Македония Застрахователна дейност „Евроинс Иншурънс Груп“ АД – 
93.36% 

„ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД България Застрахователна дейност „Евроинс Иншурънс Груп“ АД – 
100% 

ЧАД „ЗК ЕВРОИНС УКРАЙНА“ Украйна Застрахователна дейност 
„Евроинс Иншурънс Груп“ АД – 
99.29% /98.32% към 
04.10.2017 г. 

„ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД България 
Животозастрахователна 
дейност 

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД – 
100% 

 

 
 
Усилията и инвестициите, извършени през 
последните няколко години в 
застрахователното направление, 
осигуряват географско разрастване и 
стабилизиране на пазарните позиции на 
оперативните компании в групата. 

Евроинс Иншурънс Груп от създаването си 
през ноември 2007 г. до сега извършва 
множество инвестиции в придобиване на 
нов бизнес в региона на Централна и 
Югоизточна Европа, чрез покупка на 
застрахователни компании и придобиване 
на застрахователен бизнес.  
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Исторически данни за инвестициите в застрахователно направление 
 

 

 

 

 

•ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП учредяване

2007

•ЗД Евроинс АД придобиване на компанията чрез апорт в капитала на ЕИГ 
•Евроинс Здравно осигуряване придобиване чрез апорт в капитала в капитала на ЕИГ 

2008

•Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре СА, придобиване на компанията чрез 
апортна вноска в капитала в капитала на ЕИГ

•Евроинс Македония покупка на участие               

2008

•Юнайтед здравно осигуряване покупка на участие и вливане на дружеството в Евроинс 
Здравно осигуряване

2012

•придобива бизнеса на Интерамерикан Общо застраховане и животозастраховане от 
холандската финансова група Achmea, съответно
•ЗД Евроинс АД придобива целия застрахователен бизнес 
•Евроинс Иншурънс груп придобива животозастрахователната компания на 
Интерамерикан (сега Евроинс животозастраховане)

2013

•придобива застрахователния бизнес в България и Румъния на международната 
застрахованелна компания Кю Би И, съответно
•ЗД Евроинс придобива целия застрахователен бизнес на Кю Би И в България
•Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре СА  придобива целия застрахователен 
бизнес на Кю Би И в Румъния

2013

•ЗД Евроинс АД придобива застрахователния бизнес на HDI Застраховане 

2015

•Евроинс Иншурънс Груп АД придобива квалифицирано участие в капитала на HDI 
Strakhuvannya (сега с наименомание ЧАД „ЗК Евроинс Украйна) - украйнския бизнес на 
HDI Застраховане 

2016

•Евроинс Иншурънс Груп придобива 14% от капитала на Руската застрахователна 
компания ООО РСО „Евроинс“. Към датата на настоящия доклад участието е увеличено 
на 32.19%.

2017
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Застрахователният подхолдинг в 
исторически план подкрепя дъщерните си 
компании, чрез увеличение на капиталите 
им, като към 31.12.2017 г. инвестициите в 

дъщерните оперативни застрахователни 
компании имат следния размер: 
 

 
 
Компания  % участие  Стойност на 

инвестицията в хил. 
лв. 

Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре 
С.А.  

98.50% 283 050 

ЗД Евроинс АД  98.21% 136 446 
Евроинс Осигуруванье АД  93.36% 18 052 
ЧАД „ЗК Евроинс Украйна“ 99.32% 2 347 

ЗД Евроинс Живот ЕАД 100% 3 576 
ЗД ЕИГ РЕ ЕАД 100% 16 125 

Общо Инвестиции в дъщерни дружества 459 596 
 
 
Регулация на Застрахователната 
дейност 

Застрахователната дейност подлежи на 
регулация и контрол от местния финансов 
регулатор на държавата по регистрация на 
застрахователната компания.  

Застрахователен пазар 

Евроинс Иншурънс Груп към 31 декември 
2017 г. осъществява дейност чрез 
дъщерните си дружества на 
застрахователния пазар в България, 
Румъния, Македония и Украйна.  

Застрахователен пазар в България. 
Видове застрахователен пазар 

Евроинс Иншурънс Груп осъществява 
дейност в България на следните 
застрахователни пазари, както следва: 

 Застрахователен и здравноосигурителен 
 Животозастраховане  

 
Застрахователен и 
здравноосигурителен в България 

Застрахователният пазар в България е 
представен в най-голяма степен от ЗД 
Евроинс АД. Дружеството има пълен лиценз 
за всички видове застраховки. 

ЗД Евроинс АД осъществява дейност по 
следните видове застраховане: моторно, 
карго, авиационно, морско и имуществено 
застраховане, застраховане на 
отговорности, застраховане на 
селскостопанска продукция. ЗД Евроинс АД 
осъществява дейност и по здравно 

осигуряване на лица. 

Основни географски области, в които 
Дружеството оперира: 

 България; 
 Гърция; 
 Испания; 
 Италия. 

 
Евроинс България развива дейност в Гърция 
от 2014 г. съгласно директивата за свободно 
предоставяне на услуги (Freedom of services 
- FoS). През 2017 г. Деружеството взема 
решение да преуреди дейността си в Гърция 
чрез откриването на Клон. В тази връзка 
през Февруари 2018 г. Дружеството е 
получило одобрение от Регулаторите за 
откриване на клон и в момента преурежда 
дейността си от FoS към Клон. Видовете 
застраховки и присъщите им рискове, които 
ще бъдат предлагани на територията на 
Гърция, чрез открития клон, са следните: 
„Злополука“ (включително производствени 
злополуки и професионални заболявания); 
„Сухопътни превозни средства“ (без 
релсови превозни средства); „Гражданска 
отговорност, свързана с притежаването и 
използването на МПС“; „Помощ при 
пътуване“ (асистанс); „Пожар и природни 
бедствия“; „Други щети на имущество“. 

Част от стратегията на Дружеството е да 
увеличава немоторния бизнес в портфейла 
си като тази тенденция се наблюдава и за 
2017 г., където записаните премии по 
немоторните застраховки нарастват с 22% 
спрямо 2016 г. 
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Целите, които Дружеството си е поставило 
на пазарите в Гърция, Испания и Италия, е 
да прониква в нискорискови сегменти, 
които имат дългосрочно ниска честота и 
квота на щетимост. Тези нискорискови 
сегменти са заложени в действащите 
подписвачески правила като всички 
запитвания за сключване на застраховки, 
които излизат извън рамките на 
предварително определените критерии, се 
сключват само при условия, съгласувани 
със „ЗД Евроинс“ АД. 

Другият представител на българския пазар 
е ЗД ЕИГ Ре, дружеството е придобито от 
Евроинс Иншурънс Груп през 2015 г. и 
притежава лиценз за извършване на 
дейност на всички видове застраховки. 
Компанията оперира предимно на 
българския пазар и има голям потенциал за 
развитие. 

Евроинс Живот е лицензиран 
застраховател, съгласно Решение на 
Комисия за финансов надзор, като 
осъществява животозастрахователна 
дейност и предлага и сключва 
застрахователни договори по следните 
видове застраховки и за следните 
застрахователни рискове: 

 Застраховка "Живот" и рента; 
 Женитбена и детска застраховка; 
 Застраховка "Живот", свързана с 

инвестиционен фонд; 
 Допълнителна застраховка. 

Към 31.12.2017 г. Евроинс Живот оперира 
само на територията на Република 
България.  

Застрахователен пазар в Румъния 

Представител на румънския пазар е 
„Евроинс Румърия Асигураре-
Реасигураре“ СА 

Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре 
СА предлага пълен набор от продукти за 
общо застраховане. Пазарът на общо 
застраховане в Румъния е съсредоточен 
основно върху автомобилното 
застраховане.  

През 2015 г. Евроинс Румъния Асигураре - 
Реасигураре СА започна да предлага 
продукти за здравно осигуряване, със 
специален фокус към заетите лица. В тази 
връзка Евроинс Румъния, нае екип от 
специалисти по здравно осигуряване, за да 
развие новата продуктова линия и да 
разработи мрежа от партньорства с болници 
в Румъния.  

Застрахователен пазар в Македония 

Представител на македонския пазар е 
Евроинс Осигуруванье АД 

Евроинс Осигуруванье АД е дъщерно 
застрахователно дружество на Евроинс 
Иншурънс Груп АД в Македония, което 
предлага пълна гама застрахователни 
продукти, различни от животозастраховане.  

Застрахователен пазар в Украйна 

Представител на украйнския пазар е 
ЧАД „ЗК Евроинс Украйна“ 

ЧАД ЗК Евроинс Украйна предлага пълен 
набор от продукти за общо застраховане. 
Пазарът на общо застраховане в Украйна се 
съсредоточава основно върху 
автомобилното застраховане, със 
задължителна застраховка "Гражданска 
отговорност" и застраховка "Каско".  

През 2017 г. ЧАД ЗК Евроинс Украйна  
реализира своята стратегия за развитие на 
моторното си портфолио чрез инициативи за 
набиране на цели екипи за продажби и 
посредници с опит в бизнеса със 
стратегическо значение за Евроинс 
Украйна. 

Основно предимство на Групата  Евроинс 
Иншурънс Груп АД е добре разработената 
пласментна мрежа, покриваща територията 
на всяка от страните, в които оперират 
дъщерните дружества на Групата. Мрежата 
включва комбинация от различни канали на 
продажба (агенции, брокери, франчайзери 
и застрахователни агенти), което позволява 
максимална гъвкавост и достъп до крайните 
клиенти. Друго важно предимство на 
Евроинс Иншурънс Груп АД е съвместната 
работа с другите два подхолдинга на 
Еврохолд България АД – Евролийз Груп ЕАД 
и Авто Юнион АД. Това позволява 
разработването на общи продукти, 
уникални за съответния регионален пазар. 
Важен аспект от конкурентоспособността на 
Евроинс Иншурънс Груп АД е и 
централизирането на дейностите по 
презастраховане и управление на 
инвестициите след отделянето на 
застрахователния бизнес в самостоятелен 
подхолдинг. 

 

 

1.3. .РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА 
ЗА 2017 
 
Финансов резултат 
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Евроинс Иншурънс Груп бележи ръст от 
19.1% за 2017 г. в реализирани приходи от 
застрахователна дейност, които в края на 
отчетния период са в размер на 1 006 257 

хил. лева спрямо 844 408 хил. лева за 
2016г.  
 
 

 
 
Групата Евроинс Иншурънс Груп завършва 
2017 г. със записан премиен приход в 
размер на 645.5 милиона лева спрямо 527.7 
милиона лева за 2016 г. Значителният ръст 
от 22.32% се дължи основно на 
увеличението в записания застрахователен 
бизнес на Евроинс България с 23% и на 
Евроинс Румъния с 22%. Записаният от 

Евроинс Македония бизнес е нараснал с 
близо 8% за отчетния период. 
 
Най-голям дял в общия премиен приход и 
през двата отчетни периода заема 
реализираният застрахователен бизнес в 
Румъния, представляващ 73% за 2017 г., 
следван от бизнеса на България с 22%. 
 

  
 
 
Бизнесът в България включващ записаният 
премиен приход на компаниите ЗД Евроинс 
АД, ЗД ЕИГ Ре и Евроинс Живот, е нараснал 

с 27.1 млн. лв. Нарастването на българския 
бизнес се дължи изцяло на дейността на 
най-голямото българско дружество от 

527 733

645 471

299 651 320 301

17 024 40 485

844 408

1 006 257

0
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2016 2017

Приходи от застрахователна дейност по видове (хил. лева)

Записани бруто премии Други приходи от застрахователна дейност

Финансови приходи Общо приходи от застрахователна дейност

144 900, 
22%

472 884, 
73%

18 205, 
3%

9 482, 
2%

Записан премиен приход 2017 
(милиона лева)

застарохателен 
бизнес в 
България
застрахователен 
бизнес в 
Румъния
застрахователен 
бизнес в 
Македония
застрахователен 
бизнес в 
Украйна

117 768, 
22%

387 220, 
74%

16 902, 
3%

5 843, 
1%

Записан премиен приход 2016 
(милиона лева)

застарохателен 
бизнес в 
България
застрахователен 
бизнес в 
Румъния
застрахователен 
бизнес в 
Македония
застрахователен 
бизнес в 
Украйна
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портфейла на Евроинс Иншурънс Груп, а 
именно ЗД Евроинс АД.  

Евроинс България през последните години 
непрекъснато разширява дейността си, 
както чрез органичен ръст, така и чрез 
придобивания (Интерамерикан, Кю Би И). 
Дружеството оперира успешно и в Гърция, 
Италия и Испания, като непрекъснато 
подобрява качеството на услугите си в тези 
страни, разчитайки на увеличаване на 
партньорската си и клиентска мрежа, 
подобрени ИТ възможности и възможности 
за пазарен анализ и сегментация. 

Ръстът на Евроинс България се дължи на 
премиите от директно застраховане 
вследствие на увеличаването на брокерския 
бизнес, записван както на територията на 
България, така и на територията на Гърция, 
Испания и Италия съгласно Директивата за 
Свободата на предоставяне на услуги в 
рамките на Европейския съюз. Ръст бележат 
както застраховките Гражданска 
отговорност на автомобилистите, така и 
основни немоторни линии като Имущество, 
Злополука и заболяване, Отговорности и 
Помощ при пътуване. Важно е да се 
отбележи, че при Евроинс България се 
наблюдава ръст на директния 
застрахователен бизнес за сметка на 
активното презастраховане, като това е 
сериозна предпоставка за ръст през 
следващите периоди. 
 

За поредна година застрахователният 
бизнес в Румъния расте с най-бързи 
темпове, като за 2017 г. е нараснал с 87.7 
милиона лева. Евроинс Румъния бележи нов 
ръст, като причина са основно 
застраховките Гражданска отговорност на 
автомобилистите и основните немоторни 
линии като Злополука, Товари по време на 
превоз, Отговорности и Имущество, които 
растат дори с по-големи темпове, в 
сравнение с миналогодишните им нива. 
Ръстът в застраховките Гражданска 
отговорност на автомобилистите е 
благодарение на работата свършена през 
2014 и 2015 години по ресегментирането на 
основните дейности на компанията. Като 
резултат компанията започна да записва 
бизнес в нови печеливши сегменти чрез 
имплементиране на изискване за поне три 
критерия. 
 
В груповата структурата на премийния 
приход не се наблюдават големи изменения, 
най-голям дял заема застраховката 
„Гражданска отговорност на 
автомобилистите и Зелена карта“, която има 
дял от 80% за 2017 г. спрямо 82% за 
сравнителния период. За отчетния период с 
3% нараства дела на застраховка 
„Отговорности“, с ръст от 1% е прихода по 
застраховка „Каско на МПС“. В същото 
време с 1% намалява делът на „Злополука и 
заболяване“ и „Имуществени застраховки“. 

 
 

 
 
 

6%

80%

4%

1% 1% 2%4% 2%

Структура на премиен приход по 
линии бизнес 2017

Каско на МПС
Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта
Имуществени застраховки
Селскостопанско застраховане
Злополука и заболяване
Карго
Отговорности
Други

5%

82%

5%

1% 2% 2%1% 2%

Структура на премиен приход по 
линии бизнес 2016

Каско на МПС
Гражданска отговорност на автомобилистите и Зелена карта
Имуществени застраховки
Селскостопанско застраховане
Злополука и заболяване
Карго
Отговорности
Други
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Нетна печалба 
 
Реализираният нетен финансов резултат за 
2017 г. е в размер на 41 681 хил. лв. за 
сравнение за същия период на 2016 г. 
генерираната нетна печалба е 8 944 хил. 
лв. Този изключителен ръст се дължи от 
една страна на много добрия технически 
резултат, който само потвърждава 
правилната подписваческа политика на 
компаниите от Групата, а от друга на това, 

което се случи в края на 2015 година. 
Тогава вследствие на множество фактори 
Групата и по специално Евроинс Румъния 
увеличиха значително застрахователните 
си резерви. Това постави компаниите от 
Групата в много добра стартова позиция за 
2016 година. Положителният ефект се 
прехвърли съответно и в 2017 година, в 
резултат на което стабилизирането на 
коефициентът на щетимост от предходната 
година премина в процес на неговото 
намаляване. 

 

 
 

Финансово състояние 
 

Общите консолидирани активи на 
Дружеството нарастват с 16.1% като в края 
на 2017 година са в размер на 1.080.0 млн. 
лв. спрямо 930.2 млн. лв. към края на 2016. 
Това изменение са дължи на нарастване на 
позициите „Финансови активи“ с 53.6%,  
 

 
 
достигайки в края на 2017 г. до 355 338 хил. 
лв. и на „Дял на презастрахователите в 
техническите резерви“ с 22.5%, които са в 
размер на 361 247 хил. лв. Паричните 
средства в края на периода намаляват с 
61.1% до 36.7 млн. лв.

 
 
 
Застрахователните резерви на 
консолидирана база, като елемент от пасива 
на Групата, са се увеличили с 16.8 % от 
510.4 млн. лв. към края на 2016 година на 
596.3 млн. лв. за 2017 година. 
 
Собственият капитал принадлежащ на 
собствениците на дружеството-майка 

отбелязва ръст от 31.8% като в края на 
отчетния период е в размер на 350 252 хил. 
лв. 
Повече информация за подхолдинга 
Евроинс Иншурънс Груп и дъщерните му 
компании може да бъде намерена на 
страницата на дружеството www.eig.bg. 
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II. Авто Юнион АД. За компанията. Бизнес преглед. Резултати от 
дейността. 

2.1 ЗА КОМПАНИЯТА  

Авто Юнион АД е холдингово дружество, 
обединяващо инвестициите на Еврохолд 
България в автомобилното направление. 
Авто Юнион е водещ вносител и дилър на 
автомобили – портфейлът му включва 8 
марки автомобили и 3 марки скутери, като 
има най-голямото портфолио от 
автомобилни марки в България. Авто Юнион 
е уникална комбинация от автомобилни 
марки и възможности. Поддържаната 
стратегия на автомобилната група на 
разнообразие от марки автомобили се 
допълва от постоянно повишаване на 
качеството на съпътстващите продукти и 
следпродажбено обслужване, предлагане 
на нови пакетни продукти, комбиниращи 
лизинг и застраховка, съобразени с нуждите 
на отделния клиент. 

Предметът на дейност на Авто 
Юнион е внос и производство на стоки, 
изготвяне на концепции за търговска 
дейност, проектантска дейност, покупка, 
строителство и обзавеждане на недвижими 
имоти, с цел продажба, транспортна 
дейност, търговско представителство и 
посредничество на местни и чуждестранни 
лица, рекламна, комисионна, 
посредническа, издателска и печатарска 
дейност, както и всякакви други дейности, 
незабранени със закон. 

Холдинговото дружество е вписано в 
Търговския Регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 131361786. 

Седалище и адрес на управление 
 
Седалището и адресът на управление на Авто 
Юнион АД е Република България, гр. София, 
бул. “Христофор Колумб” № 43. На същия адрес 
се извършва административното управление и се 
намира основното място, на което то извършва 
своята дейност. Това е и официалният бизнес 
адрес за кореспонденция.  

 
 

 

Структура на автомобилното направление 

 
 
 

Авто Юнион
продажба на автомобили

България

Стар Моторс ЕООД 
(100%) 

Македони
я

Стар 
Моторс 
ДООЕЛ 
(100%)

Косово

Стар 
Моторс 
SH.P.K. 
(100%)

Н Ауто 
София ЕАД 

(100%)

Еспас 
Ауто АД 
(51%)

Булвария 
Холдинг 

ЕАД 
(100%)

Булвария
Варна
ЕООД 

(100%)

Ауто 
Италия 

ЕАД 
(100%)

Мотобул 
ЕАД 

(100%)

Румъния

Bopar Pro 
SRL

(99%)

Авто 
Юнион 
Сервиз 
ЕООД 

(100%)

ЕА 

Пропърти
с ЕАД 

(100%)

Бизнес адрес: 
гр. София,1592, бул. 
Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен 
адрес investors@avtounion.bg 

Интернет 
страница  

www.avto-union.bg 
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В структурата на Авто Юнион се включват 
компании, които се занимават с продажба 
на нови автомобили, мотоциклети и скутери, 
гаранционна и следгаранционна сервизна 
поддръжка, сервизни услуги, включително 
тенекеджийно-бояджийски услуги, 
продажба на оригинални резервни части, 
смазочни материали, горива и аксесоари. 
„Авто Юнион“ АД, чрез дъщерните си 
дружества, действа като официален 
вносител и дилър на някои марки 
автомобили, като е и официален 

дистрибутор на смазочни материали и 
алтернативни резервни части в България.  
 
Органи на управление 
Органът на управление на Авто Юнион АД е 
Съвет на Директорите. 
 
Съвет на Директорите  
Съветът на Директорите включва 3 
физически лица.  
 

 
 

Член на СД Функция 

Асен Милков Христов Председател на Съвета на Директорите             
Кирил Иванов Бошов Член на Съвета на директорите 
Асен Емануилов Асенов Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор 

Изпълнителен директор и представляващ дружеството е Асен Асенов. 

 

Считано от 05.02.2015 г. в Търговския 
регистър е вписан прокурист на Авто Юнион 
АД, а именно Георги Демирев. Като 
прокурист Демирев има правомощия по 
закон, а именно съгласно Чл. 22. (1) от 
Търговски закон: Прокуристът има право да 
извършва всички действия и сделки, които 
са свързани с упражняване на търговското 
занятие, да представлява търговеца, да 
упълномощава други лица за извършване на 
определени действия. Той не може да 
упълномощава другиго със своите права по 
закон. Няма право да отчуждава и да 
обременява с тежести недвижими имоти. 

Акционерен капитал. Акционерна 
структура 

От създаването на компанията до края на 
2017 г. са извършвани няколко увеличения 
на акционерния  капитал на Авто Юнион АД, 
който към 31.12.2017 г. е в размер на 
40 000 000 лева. Регистрираният капитал на 
дружеството се състой от 80 008 броя акции 
акции всяка с номинална стойност от 500 
лева. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продажба и сервиз на автомобили.

внос и продажба на моторни масла..

покупко-продажба на недвижими имоти...

ремонт и сервиз на автомобили/продажба на 
резервни части
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Информация за промяна на акционерния капитал. Размер на записан и 
внесен капитал към края на всеки от историческите периоди
.  

 

Акционерна структура 
 
Към датата на приключване на финансовата 
година едно юридическо лице притежава 
99.99% от акциите с право на глас. 
 
Не съществуват физически лица – 
акционери, които пряко да притежават над 
5 на сто от акциите с право на глас.  

 
 
Всички издадени акции са от еднакъв клас 
и дават по едно право на глас.  
 
 

 
Акционери Участие Брой акции Номинална 

стойност (лева) 
Еврохолд България АД 99.99% 80 001 40 000 500 
Кирил Бошов    0.01%          7          3 500 
ОБЩО 100 % 80 008 40 004 000 

 
 
Дружеството не е издавало акции, които не 
представляват капитал. Всички акции, 
издадени от Авто Юнион AД осигуряват на 

своите притежатели право на глас в Общото 
събрание на дружеството.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•19 558 500 лева
учредителен капитал

2005

•22 121 500 лева
увеличение с апорт на вземане в размер на 2 563 000 лева

2010

•390 54 362 лева
увеличение с парична вноска в размер на 2 850 000 лева

2011

•40 004 000 лева
увеличение с апорт на вземане в размер на 2 563 000лева

2012
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2.2. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД Инвестиционен портфейл 
Към 31 декември 2017 година Авто Юнион 
AД притежава пряко контролно участие в 
осем на брой дъщерни дружества: 

 
Продажба на 
автомобили 

Страна на 
регистрация Основна дейност % на участие в основния капитал 

към 31.12.2017 г. 

„Н АУТО СОФИЯ“  ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

„Авто Юнион“ АД – 100% 

„БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Авто Юнион“ АД – 100% 

„БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД България 
внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Авто Юнион“ АД – 100% 

„СТАР МОТОРС“ ЕООД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Авто Юнион“ АД – 100% 

„СТАР МОТОРС“ ДООЕЛ Македония 
внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Стар Моторс“ ЕООД – 100% 

„СТАР МОТОРС“ SH.P.K. Македония внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Стар Моторс“ ДООЕЛ – 100% 

„АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Авто Юнион“ АД – 100% 

„МОТОБУЛ“ ЕАД България Внос, продажба на моторни масла „Авто Юнион“ АД – 100% 

„BOPAR PRO“ SRL Румъния Търговия с резервни части и 
аксесоари „Мотобул“ ЕАД – 99% 

„ДАРУ КАР“ АД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили „Авто Юнион“ АД – 99,84% 

„ЕСПАС АУТО“ ООД България продажба и сервиз на автомобили „Н Ауто София“ АД – 51% 

„ЕА ПРОПЪРТИС“ ЕООД България Покупко-продажба на недвижими 
имоти „Еспас Ауто“ ООД – 100% 

„АВТО ЮНИОН СЕРВИЗ“ 

ЕООД България Ремонт и сервизиране на автомобили „Авто Юнион“ АД – 100% 

 
Капиталови инвестиции 
 
В края на 2010 г. Еврохолд България АД в 
продължение на процеса на 
преструктуриране на дейностите на 
дъщерните си компании, взе решение 
всички оперативни компании в 
автомобилното направление да се 
консолидират от Авто Юнион АД, в 
следствие на което извърши редица 
промени в структурата на автомобилния си 
бизнес.  

Целта на това преструктуриране е 
оптимизиране на оперативните разходи и 
постигане на по-добра сегментация на 
пазара, което да доведе до повишаване 
нивото на обслужване и удовлетвореност на 
клиентите, както и увеличение на пазарните 
дялове на автомобилните компании.  

 

 

 

 

 

Извършеното преструктуриране води след 
себе си до по-ефективното управление на 
паричните потоци, оптимизиране 
структурата на привлечените средства на 
автомобилните компании, оптимизиране 
разходите за администрация, управление, 
външни услуги и др. През годините 
преструктурираното на автомобилният 
бизнес и постигането на оптимизирана 
структура е съпътствано от различни по 
рода си бизнес операции като 
придобивания, продажби, вливания и др. 
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Исторически данни за по-значимите инвестициите в автомобилното 
направление 

 

•АВТО ЮНИОН покупка на 100% от капитала на холдинговото дружество, заедно с 
оперативните му компании, а именно:
•Ауто Италия (ексклузивен вносител на Фиат и Ланча)
•Милано Моторс (ексклузивен вносител на Алфа Ромео)
•Гранспорт Ауто (ексклузивен вносител на Мазерати)
•Стар Моторс ЕООД (ексклузивен вносител на Мазда)
•Булвария Холдинг ЕАД (вносител на Опел и Шевролет)
•Мотобул (ексклузивен вносител на Кастрол и БП)
•Булвария Рент-а-Кар 

06.2009

•Аутоплаза ЕАД (търговия с автомобили втора употреба) покупка на участие от 
Еврохолд България

•Еспас Ауто ЕООД (сега Авто Юнион сервиз ЕООД) покупка на участие

2009

•Карго Експрес ЕАД (сега Булвария Варна) покупка на участие 
•Нисан София (сега Н Ауто ЕАД) покупка на участие
•Скандинавия Моторс ЕАД покупка на участие (през декември 2012 г. дружеството се 
влива в Булвария Холдинг ЕАД)

•Евролий рент а кар покупка на участие

2010

•Дару кар АД (оторизиран сервиз за ремонт на автомобили БМВ, Мини, Роувър, Ленд 
Роувър и Махиндра ) покупка на участие

•извършено е вливане на дружеството „Булвария Рент А Кар“ ЕООД в „Евролийз Рент А 
Кар“ ЕООД. „Евролийз Рент А Кар“ ЕООД става франчайзингов представител на 
търговските марки на AVIS и BUDGET

2011

•Милано Моторс ЕООД, Грантспорт ауто ЕООД се вливат в Ауто Италия ЕАД
•през месец февруари „Евролийз Рент А Кар“ ЕООД е продадено на Евролийз Груп ЕАД

2012

•продава Аутоплаза ЕАД на Евролийз Груп ЕАД

2013

•ЕА Пропъртис ООД учредяване

2014

•покупка на 51% от дяловете на ЕА Пропъртис ООД. Продавач на дяловете е дъщерното 
дружество Еспас Ауто ООД.

2017
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Автомобилният подхолдинг в исторически 
план подкрепя дъщерните си компании, 
чрез увеличение на капиталите им, като към 
31.12.2017 г. инвестициите в дъщерните 

оперативни автомобилни компании има 
следния размер: 

 

 

 
Компания  % участие  Стойност на 

инвестицията в хил. 
лв. 

Мотобул ЕАД 100% 15 734 
Н Ауто София ЕАД 100% 11 047 
Дару Кар ООД 99.84% 9 779 
Авто Италия ЕАД 100% 9 620 
Булвария Варна ЕООД 100% 8 667 
Булвария Холдинг ЕАД 100% 5 660 
Стар Моторс ЕООД 100% 1 500 
Авто Юнион Сервиз ЕООД 100% 300 
ЕА Пропъртис ООД 51% 35 

Общо Инвестиции в дъщерни дружества 62 342 

 
Автомобилен пазар  

Авто Юнион АД е холдингово дружество 
обединяващо инвестициите на Еврохолд 
България АД в автомобилния сектор, 
опериращи на българския автомобилен 
пазар и на пазара в Македония, където 
предлага марката Mazda, чрез дъщерното си 
дружество Стар Моторс.  
 
 
 

В следващата графика по компании са 
представени продаваните от дъщерните 
дружествата на Авто Юнион автомобилни 
марки, смазочни масла и горива. 
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Продажба на нови автомобили, 
мотоциклети и скутери 

Ауто Италия - официален вносител на 
Fiat, Fiat Professional, Maserati, Alfa 
Romeo и скутери Piaggio, Vespa и Gilera 
за България 

Стар Моторс - официален вносител на 
Mazda за България 

Нисан София – дилър на Nissan за София 
и Велико Търново 

Еспас Ауто – дилър на Renault и Dacia за 
София, Пазарджик, Благоевград и Велико 
Търново 

Булвария Холдинг - дилър на Opel в София 
и оторизиран сервиз на СААБ 

Булвария Варна - дилър на Opel във Варна 

 
Продажба на оригинални резервни 
части, смазочни материали, горива 
и аксесоари 

Мотобул – официален дистрибутор за 
България на масла BP, Castrol и Orlеn Oil, 
както предлага горива чрез бизнес 
партньорство на водещи бензиностанции в 
страната. 
 
Шоуруми и Сервизи 

Авто Юнион разполага с шоуруми на 
отделните автомобилни марки в цялата 
страна. Те са изградени съобразно 

изискванията и стандартите на 
производителите. Шоурумите на всеки 
вносител или дилър, част от Авто Юнион, са 
съобразени с най-модерните тенденции за 
дизайн и функционалност в автомобилния 
бизнес. Основните представителства на 
Авто Юнион се намират в големите градове 
в България – София, Пазарджик, Пловдив, 
Стара Загора, Варна, Бургас, Велико 
Търново, Благоевград. 

Сервизите на Авто Юнион разполагат с 
модерно оборудване и квалифициран 
персонал и предлагат пълната гама 
следпродажбени услуги: общи механични и 
специализирани ремонти, диагностика, 
техническо обслужване и поддръжка на 
всички марки автомобили. Основна задача 
на Авто Юнион по отношение на 
следпродажбеното обслужване е да 
предоставя качествени и бързи услуги на 
своите клиенти. 
 

2.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 
ЗА 2017 г.  

Пазар на автомобили 

По данни на Съюза на вносителите на 
автомобили в България, пазарът на нови 
леки и лекотоварни автомобили бележи 
растеж от 20.6% за периода 01.01.2017 г. – 
31.12.2017 г., спрямо същия период на 2016 
г. 

 

 
Продажби на нови автомобили на Авто Юнион Груп спрямо българския пазар – 2015, 2016 и 2017, 

източник: СВАБ 
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За периода, приключващ на 31.12.2017 
година, продажбите на нови леки и 
лекотоварни автомобили, реализирани от 
Авто Юнион - автомобилния холдинг в 
групата на Еврохолд България, възлизат на 

4 929 броя спрямо 3 938 броя, продадени 
през същия период на 2016 година, което 
представлява ръст от 25.2%. 

 

 

 

Брой продадени автомобили и 
пазарен дял на автомобилните 
компании в групата на Авто Юнион 
за 2017 г. 

Броят на продадените автомобили през 
дванадесетте месеца на 2017 година се е 
увеличил с 25.2% спрямо същия период на 
2016 година.  

 

 

През отчетния период Опел бележи ръст от 
2% за Варна и от 25% за София. Еспас Ауто 
ООД увеличава продажбите си при Дачия с 
23.2%, а и при Рено – с 19.4% спрямо 2016 
г. При Н Ауто ЕАД се наблюдава ръст в 
продажбите в рамките на 45% при 
автомобилите с марката Нисан. Ауто Италия 
ЕАД увеличава продажбите си при всички 
свои автомобилни марки - при ФИАТ със 
59%, при Алфа Ромео със 165%, и при 

Мазерати – с 48.6%. Стар Моторс ЕООД 
отбелязва леко увеличение от 2.2% на 
продажбите си на нови автомобили Мазда 
спрямо миналата година  – отчетения брой 
за дванадесетте месеца на 2017 е 712 бр., 
като за сравнение през 2016 той е бил 697 
бр. 

През 2017 г. компаниите от автомобилния 
холдинг са сключили флийт сделки за общо 
1,276 бр. автомобили на обща стойност 

%
2017 2016 Ръст

януари – декември
   (с натрупване)
Пo тримесечия:

първо тримесечие (яну-март)                1 023                 769 33.0%
второ тримесечие (апр-юни)                1 262              1 129 11.8%
трето тримесечие (юли-сеп)                1 178                 918 28.3%
четвъртото тримесечие (окт-дек)                1 466              1 122 30.7%

Авто Юнион
Продажби

               4 929              3 938 25.2%
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почти 29.7 млн. лв., като съотношението за 
предходната година е 1,351 бр. за 30 млн. 
лв. 

Финансов резултат 

Консолидираният финансов резултат на 
Групата Авто Юнион  за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. е печалба от 
258 хил. лв. (2016 – загуба от 842 хил. лв.). 
Консолидираният финансов резултат за 
собствениците на компанията-майка за 
същия период е загуба от 957 хил. лв., като 
за сравнение през 2016 г. той е бил загуба 
от 1 382 хил. лв. 

През 2017 година приходите на Авто Юнион 
AД се формират от основната дейност на 
дъщерните дружества, свързана с внос на 
автомобили и скутери, внос и продажба на 
масла, сервизна дейност и продажба на 
употребявани автомобили.  

Приходите от продажби на автомобили, 
резервни части и масла нарастват за 2017 г. 
с 21.5% спрямо 2016 г., като приходите от 
предоставянето на услуги бележи ръст от 
9.8%. Общо всички приходи от дейността 
нарастват с 21.0% за 2017 г. 

За разглеждания период оперативните 
разходи също увеличават своето равнище 
спрямо предходната 2016 г., но отбелязания 
от тях темп на растеж е много по-нисък от 
този на приходите, като той възлиза едва на 
2.3%. 

За разглеждания период от 01.01.2017 
година до 31.12.2017 година брутната 
печалба на автомобилния подхолдинг е в 
размер на 32,184 хил. лв., а за същия 
период миналата година е 29,853 хил. лева, 
което представлява ръст от 7.8%. 

Размерът на приходите от лихви по 
предоставени заеми е 390 хил. лв., докато 
за 2016 г. е 261 хил. лева. Разходите по 
осъществяване на цялостната дейност на 
групата са в размер на 32,013 хил. лв. (за 
2016 г.: 30,646 хил. лева.), от тях разходи за 
лихви по получени заеми в размер на 2,010 
хил. лв. (за 2016 г.: 577 хил. лв.). 

Авто Юнион формира отрицателен финансов 
резултат за 2017 година в размер на 957 хил. 
лв., като за 2016 г. той също е отрицателен 
и е в размер на 1,382 хил. лв. 

 

Структура на приходите и разходите на 
консолидирана база: 

 
 

Приходи  
2017 г. 2016 г. 

хил. лв. дял хил. лв. дял 

Приходи от дейността 205 973 96% 170 386 96% 

Други печалби и загуби 8 312 4% 6 674 4% 

Финансови приходи 430 0% 291 0% 

Общо приходи  214 715 100%   177 351 100% 

Разходи за дейността 211 226 99% 175 671 99% 

Финансови разходи 2 888 1% 2 182 1% 

Общо разходи 214 114 100%   177 853 100% 

 
 
 
Нетна печалба 
Резултатът на дружеството на 
консолидирана база през 2017 година е  
 

 
 
 
печалба в размер на 3.22 лева на една 
акция. 
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Печалба на 1 акция 
2017 г. 2016 г. 

хил. лв. хил. лв. 

Нетен резултат от дейността                 23 872               23 179  

Резултат от финансовата дейност              (2 458)              (1 891) 

Финансов резултат преди облагане с данъци                      601                     (502) 

Разходи/икономии за данъци                   (343)                    (340) 

Нетен финансов резултат                       258                    (842) 

Брой акции (бр.)              80 008                80 008  

Среден брой акции (хил.)              80 008                80 008  

Нетен резултат на 1 акция в лв.                     3,22                  (10,52) 

Финансово състояние на 
консолидирана база  

Сумата на активите се увеличава през 2017 
година спрямо 2016 година с 15.4%. 
Дълготрайните активи намаляват с 5%. Това 
се дължи основно на намаление на 
дългосрочните търговски и други вземания, 
и по специално на тези от свързани лица, 
което се проявява като резултат от 
подобрение и по-ефективно изпълнение на 
вътрешно-холдинговата политика по 
управление на вземанията. 

Краткотрайните активи се увеличават с 
36%, като материалните запаси се 
увеличават с 49%. Това се дължи на 
увеличени продажби през 2017 г., както и 
на значителни доставки в края на годината 
в някои компании в следствие планирани 
продажби на автомобили през първото 
тримесечие на 2018 г. Към 31.12.2017 г. 
паричните средства бележат ръст от 24% 
спрямо същия период на 2016, и са в размер 
на 1 576 хил. лв. в края на отчетния период. 

 Динамика на активите: 

АКТИВИ 
  

2017 г. 2016 г. 

хил. лв. изменение хил. лв. 

Дълготрайни активи              

 Имоти, машини и съоръжения      26 329  23%    21 492  

 Нематериални активи         666  (9%)        728  

 Инвестиционни имоти       3 266  0%      3 266  

 Положителна репутация      22 466  0%   22 466  

 Отсрочени данъчни активи          469  2%        461  

 Търговски и други вземания       4 103  (65%)    11 646  

Общо дълготрайни активи 57 299    (5%) 60 059    

Краткотрайни активи       

 Материални запаси      53 249  49%    35 739  

 Търговски и други вземания      24 271  15%   21 136  

 Парични средства и краткосрочни депозити        1 576  24%      1 273  

Общо краткотрайни активи     79 096  36%   58 148  

Общо активи   136 395    15% 118 207    

 
Към 31.12.2017 г. собственият капитал на 
групата бележи спад от 5%, което се дължи 
на акумулиране на нетния резултат за 

годината в неразпределената загуба на 
холдинга. 
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Динамика на пасивите: 

ПАСИВИ 
  

2017 г. 2016 г. 

хил. лв. изменение хил. лв. 

Дългосрочни пасиви       

 Лихвоносни заеми     15 850  (5%)    16 675  

 Облигационен заем       6 800  n/a               
-   

 Задължения за доходи на персонала при 
пенсиониране               25  0%             25  

 Задължения по финансов лизинг     10 071  44%        6 979  

 Отсрочени данъчни пасиви        120  18%        102  

 Търговски и други задължения       4 898  (23%)     6 356  

      37 764  25%   30 137  

Краткосрочни пасиви       

 Търговски и други задължения     59 239  33%   44 530  

 Лихвоносни заеми     12 477  7%   11 641  

 Облигационен заем            18  (100%)     7 009  

 Задължения по финансов лизинг       4 965  82%      2 726  

      76 699  16%   65 906  

Капитал       

 Основен капитал     40 004  0%      40 004  

 Резерви     (6 232) 0%   (6 232) 

 Неразпределена загуба   (15 169) 7%    (14 212) 

 Собствен капитал       18 603  (5%)      19 560  

 Неконтролиращо участие          3 329  28%    2 604  

Общо собствен капитал и пасиви   136 395  15%  118 207  

Към 31.12.2017 г. собственият капитал на 
групата бележи спад от 5%, което се дължи 
на акумулиране на нетния резултат за 
годината в неразпределената загуба на 
холдинга. 

Дългосрочните пасиви за периода се 
увеличават с 25%, основно във връзка с 
промяната на срочността на облигационния 
заем в размер на 6 800 000 лв. от нетекущ в 
текущ пасив, чрез предоговаряне на 
условията по емисията решение, за което е 
взето от Общото събрание на 
облигационерите. Дългосрочните заеми 
намаляват своето равнище с 5%, а 
задължението по финансов лизинг се 
увеличава с 44%, което е обусловено от 
увеличените продажби през разглеждания 
период. 

Краткосрочните пасиви увеличават 
стойността си с 16%, което се дължи 
основно на увеличение в Търговски и други 
задължения и Задължения по финансов 
лизинг, и двете в следствие на ръста на 
продажбите през 2017 година. 

Увеличението в размера на 
неконтролиращото участие с 28% се дължи 
на ръста на печалбата на дъщерното 
дружество Еспас Ауто ООД, от чиито дялове 
Авто Юнион АД чрез Н Ауто притежава 
непряко 51%. 

Повече информация за подхолдинга Авто 
Юнион и дъщерните му компании и 
резултатите от дейността им може да бъде 
намерена на страницата на дружеството 
www.avto-union.bg. 
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III. ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД. ЗА КОМПАНИЯТА. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

3.1 ЗА КОМПАНИЯТА  

Лизинговият подхолдинг Евролийз Груп е 
дружество, обединяващо инвестициите на 
Еврохолд в лизинговия сектор на 
Балканите.  

Дружествата, част от Групата Евролийз, 
предлагат финансов и оперативен лизинг на 
нови и употребявани автомобили, на нови 
леки и лекотоварни автомобили, камиони и 
автобуси. 

Групата предлага финансов лизинг, услуги 
по оперативен лизинг и рент-а-кар, както и 
продажба на обратно изкупени 
употребявани автомобили с доказан 
произход. Рент а кар дейността се извършва 
от дружеството Евролийз – Рент А Кар, което 
осъществява дейността си под търговските 
марки на AVIS и BUDGET. Дългогодишният 
опит в предоставянето на оперативен 
лизинг на големи международни и местни 
компании, както и установените пазарни 
ниши за предоставяне на рент-а-кар услуги 
нареждат  Групата сред пазарните лидери.  

Компаниите от лизинговия подхолдинг 
предлагат услуги по финансов и оперативен 
лизинг на юридически лица, корпоративни 
клиенти и физически лица. По този начин 
Евролийз Груп успява да обхване целия 
спектър от потенциални клиенти и да 
създаде конкурентни предимства. 

Групата предлага финансов лизинг на нови 
леки и лекотоварни автомобили, услуги по 
оперативен лизинг и рент-а-кар, както и 
продажба и лизинг на обратно изкупени 
употребявани автомобили с доказан 
произход.  

Предметът на дейност на Евролийз 
Груп ЕАД е Консултантска дейност, 
търговско представителство и 
посредничество и всякаква друга стопанска 
дейност, незабранена изрично от закона.  

Холдинговото дружество е вписано в 
Търговския Регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 202304242. 

Седалище и адрес на управление 

Седалището и адресът на управление на 
Авто Юнион АД е Република България, гр. 
София, бул. “Христофор Колумб” № 43. На 
същия адрес се извършва 
административното управление и се намира 
основното място, на което то извършва 
своята дейност. Това е и официалният 
бизнес адрес за кореспонденция.  
 
 
 

 
 

 
Структура на лизинговото направление 

 

Евролийз Груп ЕАД
Лизинг

България

"Евролийз 
Ауто" ЕАД 

(100%) 

"Евролийз 
Ауто 

Ритейл" 
ЕАД  

(100%)

"Евролийз 
Рент а кар" 

ЕООД 
(100%)

"Аутоплаза
" ЕАД 

(100%)

"София 
Моторс"ЕО
ОД (100%)

Румъния

"Евролийз 
Ауто" СА 
(77.98%)

Македония

"Евролийз 
Ауто" ЕАД 

Скопие 
(100%)

Бизнес адрес: 
гр. София,1592, бул. 
Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен 
адрес 

investors@eroleasegroup.bg 

Интернет 
страница  

www.euroleasegroup.com 
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Лизинговата група предоставя пълен набор 
от финансови и оперативни лизингови 
услуги, коли под наем и продажба на 
употребявани автомобили на физически и 
юридически лица.  

Групата предлага: 

 Финансов лизинг за определени марки 
автомобили, съобразени със 
специфичните характеристики на 
автомобила и клиента;  
 

 Eurolease Rent-A-Car предлага 
оперативен лизинг и краткосрочен наем 
на автомобили под търговските марки 
на AVIS и Budget; 

 Групата също така осъществява дейност 
по продажба на употребявани превозни 
средства с доказан произход, чрез 
дъщерното си дружество Аутоплаза 
ЕАД. 

 
Органи на управление 
Органът на управление на Евролийз Груп 
ЕАД е Съвет на Директорите. 
 
Съвет на Директорите  
Съветът на Директорите включва 3 
физически лица.  
 
 
 

 
Член на СД Функция 

Асен Емануилов Асенов Председател на Съвета на Директорите             

Ивайло Емилов Петков Изпълнителен член на Съвета на Директорите 
Ани Димитрова Бъчварова Заместник председател на Съвета на Директорите 

Дружеството се представлява от Изпълнителния член на Съвета на директорите - 
Ивайло Петков и Председателя на СД Асен Асенов. 

 
Акционерен капитал. Акционерна 
структура 
 
Към настоящия момент акционерният 
капитал на Евролийз Груп ЕАД възлиза на  
 
 
 

 
 
 
27 241 488 лева., състоящ се от 27 241 488 
акции с номинална стойност на една акция 
в размер на 1 лев. 
 
 

Информация за промяна на акционерния капитал. Размер на записан и внесен 
капитал към края на всеки от историческите период

  

Финансов лизинг.

Оперативен лизинг..

Продажба на употребявани автомобили...

•50 000 лева
учредителен капитал

2012

•26 741 488 лева
увеличение чрез вливане на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. (обединяващ инвестициите на 
Еврохолд в лизинговия бизнес до този момент) в Евролийз Груп ЕАД, при което вливане 
чистата стойност на активите на преобразуващото се дружество е в размер на 26 691 488 
лева

2013

•27 241 488 лева
увеличение с парична вноска в размер на 500 000 лева

2015
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Акционерна структура 
 
Към датата на приключване на финансовата 
година едноличен собственик на капитала 
на Евролийз Груп ЕАД е Еврохолд България 
АД. 

Не съществуват физически лица – 
акционери, които пряко да притежават над 
5 на сто от акциите с право на глас.  

Всички издадени акции са от еднакъв клас 
и дават по едно право на глас.  
 

Акционери Участие Брой акции Номинална 
стойност (лева) 

Еврохолд България АД 100% 27 241 488 27 241 488 

ОБЩО 100 % 27 241 488 27 241 488 

 
Дружеството не е издавало акции, които не 
представляват капитал. Всички акции, 
издадени от Евролийз Груп ЕAД осигуряват 
на своите притежатели право на глас в 
Общото събрание на дружеството.  
 
3.2 БИЗНЕС ПРЕГЛЕД 

Инвестиционен портфейл 
 
Към 31 декември 2017 година Евролийз 
Груп еaд притежава пряко контролно 
участие в седем на брой дъщерни 
дружества: 
 

 

Продажба на автомобили 
    

Страна на 
регистрация Основна дейност 

% на участие в основния 
капитал към 31.12.2017 г. 

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД България финансов лизинг „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ ЕАД – 100% 

„ЕВРОЛИЙЗ РЕНТ А КАР“ ЕООД България Отдаване под наем на 
автомобили „Евролийз Груп“ ЕАД – 100% 

„АУТОПЛАЗА“ ЕАД България 
Продажба на употребявани 
автомобили „Евролийз Груп“ ЕАД – 100% 

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД СКОПИЕ Македония финансов лизинг „Евролийз Груп“ ЕАД – 100% 

„СОФИЯ МОТОРС“ ЕООД България Отдаване под наем на 
моторни превозни средства „Евролийз Груп“ ЕАД – 100% 

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО РИТЕЙЛ“ ЕАД България Финансов лизинг  „Евролийз Груп“ ЕАД – 100%  

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“  СА - 
РУМЪНИЯ Румъния финансов лизинг „Евролийз Груп“ ЕАД – 77.98% 

 
Капиталови инвестиции 
 
През 2009 г. Еврохолд България АД започна 
преструктурирането на лизинговите си 
инвестиции. Първоначално Еврохолд 
структурира лизинговите си компании в 
холдинговото дружество БГ Аутолийз 
Холдинг Б.В., Холандия. През 2012 г. 
учредява дружеството Евролийз Груп ЕАД 
като през 2013 г. взима решение за вливане 
на дъщерното дружество – „БГ Аутолийз 
Холдинг“ Б.В. Холандия в „Евролийз Груп“ 
ЕАД, при условията на универсално 
правоприемство. Към този момент в 
портфейла на „БГ Аутолийз Холдинг“ Б.В. 
Холандия влизат 100% от участията в 
капиталите на „Евролийз Ауто“ ЕАД – 
България, „Евролийз Ауто“ СА – Румъния, 
„Еврлийз Ауто“ ЕАД – Македония, които при 

извършеното вливане преминават под 
контрола на Евролийз Груп ЕАД. 
 
В продължение на преструктуриране на 
оперативните си лизингови операции  с цел 
оптимизиране на оперативните разходи и 
постигане на по-добра сегментация на 
пазара, което да доведе до повишаване 
нивото на обслужване и удовлетвореност на 
клиентите, както и увеличение на пазарния 
дялове на лизинговите компании. 
Извършеното преструктуриране води след 
себе си до по-ефективното управление на 
паричните потоци, оптимизиране 
структурата на привлечените средства на 
автомобилните компании, оптимизиране 
разходите за администрация, управление, 
външни услуги и др. 
 
В лизинговото направление са извършени 
редица бизнес операции като 
придобивания, продажби, вливания и др. 

 



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
130 

 
Исторически данни за по-значимите инвестициите в лизинговото направление 

Лизинговият подхолдинг в исторически 
план подкрепя дъщерните си компании, 
чрез увеличение на капиталите им, като към 

31.12.2017 г. инвестициите в дъщерните 
оперативни лизингови компании има 
следния размер: 

 
 

Компания  % участие  Стойност на 
инвестицията в хил. лв. 

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД 100% 23 569 
„ЕВРОЛИЙЗ РЕНТ А КАР“ ЕООД 100% 4 889 
„АУТОПЛАЗА“ ЕАД 100% 450 
„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД СКОПИЕ 100% 1 634 
„СОФИЯ МОТОРС“ ЕООД 100% 10 
„ЕВРОЛИЙЗ АУТО РИТЕЙЛ“ ЕАД 100% 1 000 
„ЕВРОЛИЙЗ АУТО“  СА - РУМЪНИЯ 77.98% 2 449 

Общо Инвестиции в дъщерни дружества 34 001 
 

Регулация на Лизинговата дейност 

Българските дъщерни дружества на 
„Евролийз Груп“ ЕАД предоставящи услуги 
по финансов лизинг подлежат на надзор от 
Българска народна банка, която отговаря за 
надзора по спазването на регулаторната 
рамка. „Евролийз Ауто“ ЕАД и „Евролийз 
Ауто Ретейл“ ЕАД подлежат и на регулиране 
от Комисията за защита на потребителите, 
Националния осигурителен институт, 

Държавната агенция за национална 
сигурност и Комисия за финансов надзор 
(КФН). 

„Евролийз Ауто“ ЕАД Скопие подлежи на 
надзор от Министерство на финансите на 
Македония, като дружеството е 
лицензирано от Министерството на 
финансите съгласно Закона за лизинг, и е 
задължено редовно да предоставя отчети на 
Националната банка на Македония. 

Евролийз Груп ЕАД - учредяване

2012

•придобиване на Евролийз Ауто ЕАД, Евролийз Ауто Скопие АД и притежател на 70.54% 
от капитала на Евролийз Ауто Румъния

чрез вливане на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. с цялото си имущество в Евролийз Груп ЕАД 

2013

•в края на месец декември „Евролийз Рент А Кар“ ЕООД е продадено на Евролийз Груп 
ЕАД

2012

•продава Аутоплаза ЕАД на Евролийз Груп ЕАД

2013

•покупка на София Моторс ЕООД

2016

•Евролийз Ауто Ритейл ЕАД - учредяване

2017
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Лизингов пазар 

Евролийз Груп ЕАД е холдингово дружество 
обединяващо инвестициите на Еврохолд 
България АД в лизинговия сектор, 
опериращи основно на българския и 
македонския пазар.  

Лизинговата група предоставя пълен набор 
от финансови и оперативни лизингови 
услуги, коли под наем и продажба на 
употребявани автомобили на физически и 
юридически лица, а именно:  

 Финансов лизинг за определени марки 
автомобили, съобразени със 
специфичните характеристики на 
автомобила и клиента; 

 Оперативен лизинг и краткосрочен наем 
на автомобили под търговските марки на 
AVIS и Budget; 
 

 Групата също така осъществява дейност 
по продажба на употребявани превозни 
средства с доказан произход. 
 

Финансов лизинг 
Групата предоставя услуги по финансов 
лизинг, както за нови, така и за 
употребявани автомобили, включително 
леки и лекотоварни автомобили, за малки и 
средни предприятия и частни лица. 
Лизинговите операции на „Евролийз Груп“ 
ЕАД се изпълняват от Евролийз Ауто 
България и Евролийз Ауто Македония като 
са фокусирани върху разработването на 
продукти, предлагащи гъвкави планове за 
погасяване и лихвени проценти, които са 
съобразени с рисковия профил на клиента. 
"Евролийз Ауто" ЕАД (България) е най-
старата небанкова асоциирана лизингова 
компания в България. Новоучреденото през 
месец юни 2017 г. дружество Евролийз Ауто 
Ритейл ЕАД започна дейност по финансов 
лизинг на употребявани автомобили, 
предлагани от Аутоплаза ЕАД. 

Към 31 декември 2017 г. Групата Евролийз 
има лизингов портфейл в размер на над 56.6 
млн. лева отбелязвайки ръст от 12.3% 
спрямо края на 2016 г., когато същият 
възлиза на 50.4 млн. лв..  

Автомобили под наем 
Евролийз Груп ЕАД, предоставя и услуги за 
отдаване под наем на автомобили и 
автопаркове, чрез дъщерното си дружество 
Евролийз Рент-А-Кар, работещо под 
международните марки Avis и Budget, и 
дружеството София Моторс. Евролийз Груп 
ЕАД е един от ключовите участници на рент 
а кар пазара. Предлаганите автомобили под 
наем са насочени, както за индивидуални, 
така и за корпоративни клиенти. 

Краткосрочното предлагане на автомобили 
под наем се предоставят предимно на 
индивидуални клиенти на дневна, седмична 
или месечна база, докато дългосрочното 
отдаване на автомобили под наем се 
предоставят предимно на корпоративни 
клиенти и се договарят за всеки отделен 
случай.  

Към 31 декември 2017 г. автопаркът на 
Евролийз Рент-а-Кар ЕООД включва около 
700 автомобила. 

Продажба на употребявани 
автомобили 

Групата, чрез дъщерното дружество 
Аутоплаза ЕАД, продава употребявани 
автомобили с доказан произход и качество, 
които са били предмет на лизингови 
договори, както на индивидуални клиенти 
на дребно, така и на корпоративни клиенти. 
Аутоплаза ЕАД не е свързано с конкретна 
марка автомобили и придобива по-голямата 
част от своя инвентар от други компании в 
групата чрез отделни покупки. Очакванията 
на мениджмънта са Аутоплаза ЕАД да 
продължи да развива бизнеса си въз основа 
на повишено търсене на употребявани 
автомобили между 5 и 10 години и 
всеобхватното обслужване, което 
дружеството предлага на своите клиенти. 

  
3.3 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 
НА НАПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГ. 

Дейността на Евролийз Груп ЕАД е свързана 
с подпомагане дейностите на дъщерните й 
дружества, чрез предоставяне на експертна 
консултация в областта на управлението на 
оперативната дейност. Дружеството оказва 
съдействие на компаниите при намиране на 
конкурентни финансови ресурси за 
извършване на стопанската им дейност. 
През 2017 г. Евролийз Груп ЕАД продължи 
усилията си към договаряне на нови 
кредитни линии за всяко от дружествата 
част от Групата, като общия размер на 
договореното финансиране е 
приблизително 14 млн. евро. 
 
Приходи 

Консолидираните приходи на дружеството 
се формират от различните направления на 
бизнес на подхолдинга, а именно: приходи 
от финансов и оперативен лизинг, 
краткосрочен наем на автомобили и 
продажба на употребявани автомобили, 
разпределението на които е показано в 
следващата графика. 
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Източник на приходите 2017 дял 2016 дял 

Финансов лизинг 4 900 24% 5 301 31% 

Оперативен лизинг 5 940 29% 4 081 24% 

Краткосрочен наем на автомобили 3 798 19% 3 581 21% 

Продажба на употребявани автомобили 5 613 28% 4 066 24% 
Общо 20 251   17 029   

Наблюдаваното изменение се обуславя от 
следните фактори: 

 Финансов лизинг - общ спад на 
лихвените нива на пазара, за които 
свидетелстват и намалените 
консолидираните приходи от лихви до 
4,900 хил. лв. спрямо 5 301 хил. лв. за 
2016 г., както и намаляването на 
разходите за лихви с 3.96% до 3 908 
хил. лв спрямо 4 069 хил. лв. за 2016 г. 

 Оперативен лизинг – увеличението през 
2017 година се дължи на значителното 
повишение в броя на отдадените на 
дългосрочен наем автомобили.  

 Краткосрочен наем – размерът на 
приходите остава относително 
непроменен. Приходите от оперативен 
лизинг и краткосрочен наем се 
отразяват в други оперативени приходи, 
като за 2017 г. при тях се наблюдава 
ръст от 42.44% и достигат размер от 11 
492 хил. лв. в сравнение с 8 068 хил. лв. 

за 2016 г. Съществените изменения в 
оперативни приходи се дължат както на 
повишения брой на отдадените под 
оперативен лизинг автомобили така и на 
консолидиране на резултатите от 
дейността на придобитото в края на 
2016 г. дъщерно дружество София 
Моторс ЕООД към резултатите на 
Евролийз Груп. 

 Продажба на употребявани автомобили 
– увеличението на относителния им дял 
в общите приходи на Евролийз Груп е 
4%, което се дължи на повишения обем 
на продажби в дъщерното дружество 
Аутоплаза. 

 

Ръст от 27.57% се наблюдава и в 
оперативните разходи, които са в размер на 
12,395  хил. лв. в края на 2017 в сравнение 
с 9,716 хил. лв. за същия период на 2016 г. 

24%

29%19%

28%

2017

Финансов лизинг

Оперативен Лизинг

Краткосрочен наем на автомобили

Продажба на употребявани автомобили

31%
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Активите на консолидирано ниво са в 
размер на 115 171 хил. лв. спрямо 98 016 
хил. лв. към 31 декември 2016 г.  

Консолидираната нетна инвестиция във 
финансов лизинг се увеличава с 12.34% до 
56 580 хил.лв. спрямо 50 363 хил.лв. към 
края на 2016г.  

Следващата графика показва движението в 
нетната инвестиция във финансов лизинг на 
под-холдинга за последните три години, 
ведно с движението в броя на лизинговите 
вещи, част от портфейла на дружеството. 

 

 

 

Към края на 2017 г. дълготрайните 
материални активи на консолидирано ниво 
възлизат на 25,436 хил. лв., 
представляващи увеличение с 40.39% 
спрямо размер от 18 118 хил. лв. към края 
на 2016 г. Увеличението се дължи на ръст 
на броя на новопридобити автомобили, 
които дъщерните дружествата Евролийз 
Рент А Кар ЕООД и София Моторс ЕООД са 
предоставили на свои клиенти при 
условията на дългосрочен наем.  

Към края на 2017 г. се наблюдава 
увеличаване на относителния дял на 
финансирането чрез банкови кредити за 
сметка за издадените дългови инструменти. 

 

 

2017 2016 2015

Нетна инвестиция във финансов 
лизинг (в '000 BGN) 56 580 50 363 53 019

Общ брой автомобили 2 888 2 776 3 036
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Въпреки запазването на относителния си 
дял, към края на отчетния период 
задълженията към други финансови 
институции се увеличават с 22.64% до 12 
719 хил. лв. спрямо 10 371 хил.лв. към 31 
декември 2016 г. Сумата е основно дължима 
от дъщерното дружество Евролийз Рент А 
Кар към лизингови компании, финансиращи 
дейността му и отразява увеличения обем 
на сделки по оперативен лизинг. 

Задълженията към банки към 31 декември 
2017 г. са в размер на 47 768 хил. лв, което 
представлява ръст от 42.47% в сравнение 
със съпоставимия период, когато техният 
размер е 33 529 хил. лв.  

Към 31 декември 2017 г. задълженията по 
дългови инструменти възлизат на 28 985 
хил. лв. в сравнение с 28 769 хил. лв. към 
31 декември 2016 г. 

На 06.07.2017 г. Евролийз Груп ЕАД издаде 
корпоративна облигация с ISIN код на 
емисията BG2100012173, на стойност 1,250 
хил. евро, с падеж м.07.2023 г. и фиксирана 
годишна лихва в размер на 3.75 %, платима 
на всеки шестмесечен период. Погасяването 
по главница ще се извършва на 10 (десет) 
равни шестмесечни вноски, започващи от 
м.01.2019 г. Облигационният заем е 
издаден с цел подпомагане дейността на 
дъщерните дружества. С решение 
21.11.2017 г. Комисията за финансов 
надзор потвърди проспект за допускане до 
регулиран пазар на емисия корпоративни 
облигации с ISIN код BG2100012173 с 
емитент Евролийз Груп ЕАД. Емисията е 
допусната за търговия на БФБ на 19.12.2017 
г. 

Индивидуалният финансов резултат на 
Евролийз Груп ЕАД е загуба в размер на 364 
хил. лв. спрямо загуба в размер на 306 хил. 
лв. към края на 2016 г. Активите на 
компанията възлизат на 39 710 хил. лв.  

Повече информация за подхолдинга 
Евролийз Груп и дъщерните му компании 
може да бъде намерена на страницата на 
дружеството www.euroleasegroup.com. 
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IV. ЕВРО-ФИНАНС АД. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД. РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ДЕЙНОСТТА 

 

4.1 ЗА КОМПАНИЯТА 

 

Евро-финанс е най-големият инвестиционен 
посредник в България по отношение на 
акционерния капитал. Компанията има 
пълен лиценз от Комисията за финансов 
надзор за предоставяне на финансови и 
инвестиционни услуги в рамките на 
Европейския съюз и трети държави 

Евро-Финанс АД е инвестиционен 
посредник с 24 годишна история. 
Дружеството е познато име на българския 
финансов пазар, като обслужва 
инвестиционните и финансовите нужди на 
индивидуални, корпоративни и 
институционални инвеститори. 

Евро-Финанс АД предлага широка гама от 
инвестиционни продукти – търговия с 
акции, инструменти с фиксирана доходност, 
деривати, FOREX сделки, договори за 
разлики (CFDs), репо-сделки и др. 
Компанията поддържа дългогодишните 
отношения с редица международни 
финансови институции. Евро-Финанс АД е 
първият български лицензиран 
инвестиционен посредник, пълноправен 
член на фондовата борса във Франкфурт и 
е единственият небанков финансов 
посредник, участник в международната 
система за разплащания S.W.I.F.T. 

Предметът на дейност на Евро-
финанс АД е Инвестиционни услуги и 
дейности в страната и чужбина, а 
именно:(1) приемане и предаване на 
нареждания във връзка с ценни книжа, 
включително посредничество за сключване 
на сделки във връзка с ценни книжа; (2) 
изпълнение на нареждания за покупка или 
продажба на ценни книжа за сметка на 
клиенти; (3) сделки за собствена сметка с 
ценни книжа; (4) управление, в 
съответствие със сключен с клиента 
договор, на индивидуален портфейл, 
включващ ценни книжа, по собствена 
преценка без специални нареждания на 
клиента; (5) предоставяне на индивидуални 
инвестиционни консултации на клиент, по 
собствена инициатива или по искане на 
клиента, по отношение на една или повече 
сделки, свързани с ценни книжа; (6) 
поемане на емисии ценни книжа и/или 
предлагане за първоначална продажба на 
ценни книжа при условията на безусловно и 

неотменимо задължение за 
записване/придобиване на ценните книжа 
за собствена сметка; (7) предлагане за 
първоначална продажба на ценни книжа без 
безусловно и неотменимо задължение за 
придобиване на ценните книжа за собствена 
сметка; предоставяне на допълнителни 
услуги в страната и чужбина, а именно: (1) 
съхраняване и администриране на ценни 
книжа за сметка на клиенти, включително 
попечителска дейност (държане на ценни 
книжа и на пари на клиенти в депозитарна 
институция) и свързаните с нея услуги като 
управление на постъпилите парични 
средства/предоставените обезпечения; (2) 
предоставяне на заеми за извършване на 
сделки с ценни книжа, при условие че 
лицето, което предоставя заема, участва в 
сделката при условия и по ред, определени 
с наредба; (3) консултации на дружества 
относно капиталовата структура, 
промишлената стратегия и свързани с това 
въпроси, както и консултации и услуги, 
свързани със сливания и покупка на 
предприятия; (4) сделки с чуждестранни 
средства за плащане, доколкото те са 
свързани с предоставяните инвестиционни 
услуги (5)инвестиционни изследвания и 
финансови анализи или други форми на 
общи препоръки, свързани със сделки с 
ценни книжа (6) услуги, свързани с 
дейността по поемане на емисии ценни 
книжа и/или предлагане за първоначална 
продажба на ценни книжа при условията на 
безусловно и неотменимо задължение за 
записване/придобиване на ценните книжа 
за собствена сметка и/или предлагане за 
първоначална продажба на ценни книжа без 
безусловно и неотменимо задължение за 
придобиване на ценните книжа за собствена 
сметка, като и извършването на сделки с 
чуждестранни средства за плащане в 
наличност и по безкасов начин и други 
търговски сделки, свързани с 
осъществяването на гореизброените 
дейности. 

Дружество е вписано в Търговския Регистър 
при Агенция по вписванията с ЕИК 
831136740. 
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Седалище и адрес на управление 
 
Седалището и адресът на управление на 
Евро-финанс АД е Република България, гр. 
София, бул. “Христофор Колумб” № 43. На 
същия адрес се извършва 
административното управление и се намира 
основното място, на което то извършва 
своята дейност. Това е и официалният 
бизнес адрес за кореспонденция.  
 

 
 

Органи на управление 
Органът на управление на Евро-финанс АД 
е Съвет на Директорите. 
 
Съвет на Директорите  
Съветът на Директорите включва 3 
физически лица.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Член на СД Функция 

Асен Милков Христов Председател на Съвета на Директорите  

Кирил Иванов Бошов Заместник председател на Съвета на Директорите  
Васил Стефанов Стефанов Член на Съвета на Директорите  

Тома Манолов Каврошилов Изпълнителен Член на Съвета на Директорите  
Павел Николаевич Николов Изпълнителен Член на Съвета на Директорите  
Милена Василиева 
Аврамова 

Изпълнителен Член на Съвета на Директорите  

Дружеството се представлява заедно от двама от изпълнителните членове на СД - 
Тома Каврошилов, Павел Николов и Милена Аврамова. 

 

 

Акционерен капитал. Акционерна 
структура 
 
Към настоящия момент записаният 
акционерен капитал на Евро-финанс АД 
възлиза на 40 000 000 лева., състоящ се от  
 
 

 
 
 
40 000 000 акции с номинална стойност на 
една акция в размер на 1 лев, от които към 
датата на доклада за дейността не 
внесеният капитал е в размер на 
19 399 998. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Бизнес адрес: гр. София,1592, бул. 
Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 980 56 57 

Факс 02/ 981 14 96 

Електронен 
адрес office@eurofinance.bg 

Интернет 
страница  

www.eurofinance.bg 
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Информация за промяна на акционерния капитал. Размер на записан и внесен 
капитал към края на всеки от историческите период

 
Акционерна структура 
 
Към датата на приключване на финансовата 
година акционери в капитала на Евро-
финанс АД са две юридически лица 
притежаващи акции от капитала на 
дружеството.  
 

 
 
 
Не съществуват физически лица – 
акционери, които пряко да притежават над 
5 на сто от акциите с право на глас.  
Всички издадени акции са от еднакъв клас 
и дават по едно право на глас.  

 
 
Акционери Участие Брой акции Номинална 

стойност (лева) 
Еврохолд България АД 99,99% 39 996 000 39 996 000 
ЗД Евроинс АД 0,01% 4 000  4 000  
ОБЩО 100 % 40 000 000 40 000 000 

 
Дружеството не е издавало акции, които не 
представляват капитал. Всички акции, 
издадени от Евро-финанс AД осигуряват на 
своите притежатели право на глас в Общото 
събрание на дружеството.  
 
4.2. БИЗНЕС ПРЕГЛЕД 
 
Инвестиционен портфейл 
 
Евро-финанс АД не притежава инвестиции в 
дъщерни компании. Към 31.12.2017 г. и към 
датата на настоящия консолидиран доклад 
Евро-финанс притежава 9,98% от банка 
Varengold – Германия. 

Регулиране 

Евро-Финанс АД е лицензиран 
инвестиционен посредник, действащ в 
съответствие със законодателството на 
Европейския съюз (ЕС). Евро-Финанс АД е 
лицензиран инвестиционен посредник с 
пълен лиценз, издаден от КФН, с 
разрешение да извършва дейност на 
територията на ЕС и трети страни.  

Евро-Финанс АД е член на Българска 
фондова борса и единственият български 
член на Deutsche Börse Group регистриран 
да извършва инвестиционни посреднически 
дейности в Германия. Също така 
дружеството притежава разрешение за 
упражняване на дейност като 
инвестиционен посредник на територията 
на Великобритания и Румъния. 
 

Евро-Финанс АД е регулирано от Комисията 
за финансов надзор по европейското 
законодателство, като компанията е член на 
редица институции, борси, сдружения и 
асоциации. 

В качеството си на лицензиран 
инвестиционен посредник в държава от 
Европейския Съюз (ЕС), Евро-Финанс АД 
напълно отговаря на регулациите и 
изискванията свързани със сделки с 
финансови инструменти в рамките на ЕС 
съгласно Директивата за пазарите на 
финансови инструменти (MiFID II). 

Към настоящия момент на българския пазар 
оперират около 70 инвестиционни 

•1 500 000 лева
учредителен капитал

1994

•14 100 000 лева
увеличение с парична вноска в размер на 13 500 000 лева

2007

•40 000 000 лева
увеличение с парична вноска в размер на 25 900 000 лева, от които 
към датата на доклада за дейността съществува невнесен капитал в 
размер на 19 399 998 лева

2017
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посредници, като 36 от тях са банки, а 
останалите 47 – небанкови финансови 
институции. Основните предимства на Евро-
Финанс АД са свързани с неговия лиценз и 
възможността за предлагане на пълния 
спектър от финансови услуги на 
територията на целия Европейски съюз, 
както и с дългогодишния си  опит на местния 
пазар и с високо квалифицирания си 
персонал. 

Дейността на компанията отговаря на най-
високи стандарти в областта на 
финансовите и инвестиционни услуги. 

Компанията предлага директен достъп до 
фондовата Българска Фондова Борса – 
София чрез платформата си EFOCS, както и 
до фондовата борса във Франкфурт – 
Deutsche Börse Xetra.  

 

Пазар - Инвестиционно 
посредничество и асет 
мениджмънт: 

 Евро-финанс АД е реализирал брутни 
приходи от основна дейност за 2017 г. в 
размер на 2 259 хил. лв., отчитайки ръст 
от 24% спрямо 2016 г., когато брутните 
приходи са били в размер на 1 823 хил. 
лв. 

 
Евро-финанс предлага следните 
видове услуги: 

 Търговия с над 260 инструмента, 
включително валутна търговия (Forex), 
злато, сребро, петрол, запаси, индекси;  

 Директен достъп финансови 
инструменти, листвани на фондовата 
борса във Франкфурт (Deutsche Börse 
Xetra); 

 М&А, Инвестиционни консултантски 
услуги като вътрешен консултант и 
консултант на трета страна; 

 Член на Deutsche Borse Group, с 20 
годишна история на успешно 
приключени местни и трансгранични 
сделки; 

 

Като инвестиционен посредник Евро-
Финанс АД предлага на клиентите си 
дейности като брокерски услуги, 
управление на активи, инвестиционно 
банкиране, консултиране относно сливания 
и придобивания, и други инвестиционни 
услуги за корпоративни и институциални 
клиенти. 

Инвестиционно посредничество 

Евро-Финанс АД предлага управленски 
услуги за финансови активи, предимно на 
индивидуални и институционални 
инвеститори със седалище в България. 
Евро-Финанс АД предлага три вида 
индивидуални инвестиционни портфейли 
(консервативни, балансирани и агресивни). 
Тези портфейли са базирани на рисковите 
характеристики на клиента и структурата на 
активите, които активно се управляват от 
дружеството в съответствие със 
специфичните нужди на клиента като тези 
активи обикновено включват инвестиции в 
акции, облигации, алтернативни 
инвестиции и парични средства. 
Балансираните портфейли могат да бъдат 
инвестирани до 60% в акции и 
алтернативни инвестиции, а агресивните 
портфейли могат да бъдат инвестирани до 
100% в акции и алтернативни инвестиции. 
Евро-Финанс АД изчислява риска с 
добавена стойност, използвайки, както 
аналитичния, така и историческия метод и 
използва стрес-тестове.  

Инвестиционно банкиране 

Евро-Финанс АД има добре развита 
вътрешна и външна инфраструктура, за да 
може да предлага пълни решения и 
инвестиционни услуги на институционални 
клиенти. От името на институционалните 
клиенти Евро-Финанс АД извършва 
следните инвестиционни услуги: 

 управление и пласиране (публично 
предлагане) на акции и деривативни 
ценни книжа; 

 управление, поемане и предлагане 
(публично/частно предлагане) на 
дългови и капиталови инструменти; 

 създаване на пазара за търгове за 
закупуване на ценни книжа; 

 съдействие при изготвянето на 
проспекти за публично предлагане на 
ценни книжа на местния пазар; 

 проучване на пазара; и 

 консултантски услуги, включително по 
отношение на оценки на фирмени 
компании, преструктуриране, сливания 
и придобивания, финансов анализ, 
анализ на дълга, капиталова структура, 
инвестиционни проекти и кредитно 
консултиране. 

Консултантски услуги 

Евро-Финанс АД предлага консултантски 
услуги във връзка със сливания и 
придобивания в България и има възможност 
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да предоставя финансови, правни и 
оперативни консултации по широк спектър 
от транзакции, включително сливания и 
разделяния, приватизации, придобивания и 
продажби на частни компании и др. Евро-
Финанс АД разполага и с експерти, 
изготвящи независими оценки на фирми, на 
базата на които клиентите получават 
възможност да разгледат голямо 
разнообразие от рискови фактори при 
планирането на стратегически бизнес 
решения. 

Попечителски услуги 

Евро-Финанс АД действа като локален и 
глобален попечител на ценни книжа, като 
предлага попечителски услуги на 
пенсионно-осигурителни дружества, 
инвестиционни схеми, фонд мениджъри, 
застрахователни дружества и други 
институционални инвеститори. Евро-
Финанс е член на „Централен депозитар“ 
АД, София. В международен план 
дългогодишното сътрудничество на Евро-
Финанс АД с водещи чуждестранни банки-
депозитари дава възможност на клиентите 
да се възползват от цялата гама 
депозитарни и попечителски услуги за 
ценни книжа, регистрирани на 
чуждестранни пазари. 

Компанията предоставя следните 
попечителски услуги: 

 Съхранение и водене на регистър на 
безналични ценни книжа и държавни 
ценни книжа в местна или 
чуждестранна депозитарна институция; 

 Транзакции с финансови инструменти 
по нареждане на клиенти; 

 Съхранение на парични средства; 
 Извършване на плащания от името и за 

сметка на клиента; 
 Получаване на текущ доход по 

финансови инструменти, държани за 
сметка на клиенти (дивиденти, купонни 
плащания и др.); 

 Разпределяне на дивидент под формата 
на акции, сплит, увеличение на 
капитала на дружество чрез права или 
чрез раздаване на допълнителни акции 
и др. 

 

Специализиран софтуер 

Евро-Финанс АД работи със специализиран 
софтуер EFOCS (онлайн платформа), 
софтуер за директна търговия на Българска 

фондова борса – София и Deutsche Börse 
Group. Чрез тази платформа инвеститорите 
могат едновременно да търгуват на 
различни пазари и да наблюдават в реално 
време статуса на своите активи. 
 

Евро-Финанс АД стартира и EF MetaTrader 5 
през 2011 г., което стана популярна 
платформа за търговия. Евро-Финанс АД 
беше първият инвестиционен посредник в 
България, който предостави MetaTrader 5 за 
реална търговия, което е последната версия 
на MetaTrader. Клиентският терминал EF 
MetaTrader 5 предлага на клиентите 
различни възможности за търговия чрез 
широк набор от функционалности. 
Системата разполага с платформи 
адаптирани за мобилни телефони и таблети 
опериращи с iOS и Android OS. 

Ключови клиенти 

Продуктите на Евро-Финанс АД са насочени 
към индивидуални, корпоративни и 
институционални инвеститори. Клиентите 
на Евро-Финанс АД включват водещи 
български застрахователни компании и 
пенсионноосигурителни фондове, както и 
чуждестранни инвестиционни фондове. Към 
датата на този доклад Евро-Финанс АД има 
приблизително 34 000 клиенти, от които 
приблизително 96% са индивидуални 
клиенти, а 4% - корпоративни и 
институционални клиенти. 

Клиентите на Евро-Финанс АД могат да 
бъдат разделени на следните групи: 

 Физически лица с ограничен финансов 
опит - клиенти с ограничен 
инвестиционен опит, които Евро-Финанс 
АД консултира, с цел намаляване 
излагането им на пазарни рискове; 

 Физически лица с добри финансови 
ресурси - инвеститорите, които 
самостоятелно или подпомагани от 
инвестиционни посредници управляват 
по-активно и по-ефективно собствените 
си финансови активи; 

 Дружества - търговски дружества, които 
според своята дейност използват 
специфични финансови услуги за 
минимизиране на риска, за по-
ефективно управление на паричните 
потоци, за придобиване на дялове или 
контрол на други дружества и 
извършване на преки спекулативни 
сделки; 

 Институционални инвеститори - взаимни 
фондове, застрахователни компании и 
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други субекти, които ползват брокерски 
услуги, услуги по съхранение, 
консултантски услуги за инвестиционно 
консултиране и др. 

 
4.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 
2017 

Евро-финанс АД отчита ръст от близо 45% в 
броя на сделките с финансови инструменти 

в страната. Общият оборот в лева от сделки 
с финансови инструменти за 2017 г. 
нараства почти два пъти до 1 150 млн. лева 
спрямо 2016 г. През текущия отчетен 
период дружеството отново се нарежда на 
челно място по оборот на Българска 
фондова борса (БФБ), като заема трето 
място, реализирайки близо 1/5 от общия 
оборот на организирания пазар. Таблицата 
по-долу показва изменението на основните 
показатели. 

 

Дейност 2017 2016 

Приети поръчки за покупко-продажба на 
финансови инструменти в страната* 

 4,681 5,232 

в т.ч. подадени през EFOCS  3,261 3,732 

Изпълнени поръчки  2,356 2,521 

Сключени сделки с финансови инструменти в 
страната** 

 4,458 3,250 

в.т.ч. на организиран пазар  4,090 2,806 

на неорганизиран пазар  368 444 

Общ оборот в лева  1,150,775,433 604,729,221 

 Забележка: информацията не включва: 
 * поръчките по репо-сделки (само финансови инструменти с ISIN BG*) 
 **изпълнени сделки (без репо-сделките) (включва сделки с фин. инструменти със сетълмент в страната) 
 

 

В синхрон с ръста на всички борсови 
индекси в страната, оборотът на БФБ през 
2017 г. отбеляза прираст от близо 70% 
спрямо 2016г. Следва да се отбележи, че 
част от мерките за съживяване на 
търговията на БФБ, описани в Стратегията 

за развитие на капиталовия пазар в 
страната, например търговията с ДЦК на 
пода на борсата, бяха имплементирани през 
годината. 
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Данни за търговията на регулиран пазар в 
страната (по данни на БФБ-София АД) 

2017 2016 

Брой сключени сделки 79,629 58,442 

Оборот в лева 705,850,935 416,003,870 

Капитализация в лева 23,620,968,144 9,682,518,005 

SOFIX 677,45 586,43 

BGBX 40 132,00 111,30 

BG TR30 555,98 459,19 

BG REIT 116,10 108,11 

Източник: БФБ 

През 2017 г. Евро-финанс АД продължи да 
полага усилия за развитие и 
популяризиране на сегмента от услуги, 
насочен към сделки с чуждестранни 
финансови инструменти, като акцентира 
върху обновяване платформата си за 
електронна търговия EFOCS.  

Основният индекс на Франкфуртската борса 
– DAX, нарасна с близо 13% спрямо нивата 
от началото на годината, подкрепен от 
силния икономически растеж в страните от 

еврозоната, политическата стабилизация в 
региона след ключовите избори във 
Франция, Холандия и Германия, и 
провежданата от ЕЦБ политика на парични 
стимули. 

Следващата таблица предоставя 
синтезирана информация за дейността 
на дружеството, свързана със сделки на 
борсата във Франкфурт на Майн, 
Германия. 

 

Дейност 2017 2016 

Приети поръчки за покупка/продажба на 
финансови инструменти на Deutsche Boerse 

1,328 1,688 

в т.ч. Подадени през EFOCS 669 1,234 

Изпълнени поръчки 1,008 665 

Сключени сделки 1,100 1,203 

Общ оборот в лева 3,430,613 25,086,260 

 

В таблицата по-долу са представени обобщени данни за оборота в лева на сключените 
през 2017г. сделки с акции и облигации в страната и чужбина. 

Дейност 2017 2016 

Общ оборот в лева на сключените сделки с акции 
и облигации в страната и чужбина* 

1,159,646,221 554,692,660 

*Забележка: информацията не включва оборота по сключените през годината репо-сделки 

 

Финансов резултат от дейността 

През 2017 г. Евро-финанс АД реализира 
нетни приходи от основна дейност в размер 

на 2 259 хил. лв., които нарастват с 23.92% 
спрямо 2016г. 1 823 хил.лв.  

 

 

 

 



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
142 

Следващата графика представя информация за генерираните приходи за дружеството, свързани 
с основната дейност, като инвестиционен посредник. 

 

 

Най- голям дял от приходите и през двата 
разглеждани периода са реализирани от 
такси и комисиони от сделки с финансови 
инструменти, които заемат близо 64% от 
общите приходи.  

Резултатът от операции с финансови активи 
от търговски портфейл се увеличава с над 
200% от -260 хил. лв. за 2016 г. до 299 хил. 
лв. за 2017 г. Приходите от лихви и 

аналогични приходи отбелязват ръст от 37% 
през 2017 г. 

Разходите,  свързани с текущото 
обслужване на дружеството, нарастват с 
33% за отчетния период и възлизат на 2 033  
хил. лв., за сравнение през 2016 г. същите 
са били в размер на 1 529 хил. лв.  
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Най-голям дял от разходите за дейността 
имат разходите за материали и външни 
услуги, които представляват 45.6% от 
общите и отбелязват изменение за отчетния 
период в увеличение от 42%. Към 
31.12.2017 г. разходите за заплати 
представляват 34% от общите разходи, а 
другите разходи 17.8%. 

 

Нетният резултат на Евро-финанс за 2017 г. 
е печалба в размер на 209 хил.лв. 

Финансово състояние 

Активите на компанията нарастват 
значително с 46.3% достигайки до 27 256 
хил. лв. При нетекущите активи ръстът е в 

частта на дългосрочните финансови активи. 
През 2017 г. Евро-финанс е придобил 
участие от 9,98% в капитала на немската 
банка Varengold Bank AG. Стойността на 
инвестицията възлиза на 4 559 хил. лв. 

Изменението в размера на текущите активи 
4 077 хил. лв. се дължи предимно на 
увеличения размер на наличните парични 
средства  в размер на 9 101 хил. лв. спрямо 
5 143 хил. лв. към края на 2016 г. Другите 
краткосрочни активи, представляващи 
краткосрочни финансови активи отбелязват 
ръст от 35%. Останалите дългосрочни и 
краткосрочни активи не формират 
съществено изменение в активите на 
компанията към края на отчетния период. 
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Във връзка с решение на ОСА,  през 2017 г. 
е осъществено увеличение на акционерния 
капитал на компанията до 40 000 000 лева. 
Направени са парични вноски от 
акционерите в размер на 6 500 хил. лв. Към 
края на отчетния период 19 400 хил. лв. от 
записаните нови акции не са заплатени, 

което следва да бъде направено до две 
години от датата на вписване на 
увеличението в ТР. Собственият капитал 
към 31 декември 2017 г. е в размер на 
22 297 хил. лв.  

 

  

 

 

Очакванията на компанията за 
перспективите пред българския капиталов 
пазар през 2018 г. са той да бъде в пряка 
зависимост от представянето на 
българската икономика и успешното 
имплементиране на мерките заложени в 
Стратегия за развитие на българския 
капиталов пазар. 

В оперативен план, дейността на Евро-
финанс АД ще бъде насочена към търсене 

на оптималния баланс между премерения 
риск и ликвидността на инвестициите. 

 

Повече информация относно Евро-финанс 
АД може да бъде намерена на страницата на 
дружеството www.eurofinance.bg 
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Тенденции в дейността 
 
Еврохолд Бъгария АД като дружество от 
холдингов тип, чиято дейност е насочена към 
инвестиции в компании и тяхното управление 
не извършва самостоятелна търговска 
дейност. Такава дейност развиват 
оперативните компании от икономическата 
група.  
 
Еврохолд България е изцяло фокусирана 
върху развитие и подпомагане дейността на 
своите основни бизнес линии – застраховане, 
автомобили, лизинг и енвестицеонно 
посредничество и асет мениджмънт, както и 
към тяхното разрастване чрез увеличаване 
на пазарните им дялове и/или чрез нови 
придобивания на компании от региона на 
Централна и Югоизточна Европа, опериращи 
в секторите на бизнес направленията на 
холдинга. В тази връзка тенденциите за 
развитие на дейността на Еврохолд България 
са пряко и основно свързани с тенденциите 
за развитие на компаниите от 
икономическата група на холдинга.  
 
Тенденции за развитие общи за 
Групата Еврохолд 

Групата Еврохолд притежава значителен 
потенциал за ръст, който се базира от 
следните типове фактори за растеж: 

 Интеграционни синергии и развитие на 
кръстосани продажби за предлагане на 
пакетни услуги; 

 Органични възможности и такива, 
породени от разрастване чрез 
придобиване; 

 Фундаментални, пазарни и 
макроикономически. 

 
Интеграционни синергии и 
кръстосани продажби за предлагане 
на пакетни услуги и продукти 
Съвместни продукти - предимства 

Едно от основните предимства на групата 
Еврохолд, е тясното сътрудничество между 
неговите основни направления, генериращи 
нарастващ и стабилен източник на приходи. 
Като следствие от интегрирането на трите 
бизнес линии – застраховане, продажба на 
автомобили и лизинг, Еврохолд България 
цели да реализира значителна синергия. 
Групата притежава изключителни 
възможности за увеличаване на пазарните 

дялове на дъщерните дружества, чрез 
въвеждането на нови, кръстосани продукти с 
добавена стойност, а не чрез намаляване на 
цените на продуктите, каквато е стратегията 
на основните конкуренти. Предлагането на 
съвместни  продукти и комбинирането на 
точките на продажба води до предлагане от 
типа „всичко под един покрив” – автомобил, 
застраховане, лизинг. Кръстосаното 
предлагане на продуктите сред клиентите на 
застрахователната, лизинговата и авто-
дилърските компании намалява общите 
разходи за разработване на нови продукти, 
реклама и маркетинг. Взаимно допълващите 
се дейности дават по-високи възможности за 
бързо нарастване на пазарните дялове. 
Вътрешният модел на работа е базиран на 
идеята всяко бизнес направление да 
постигне самостоятелна финансова 
рентабилност и оптимизиране на разходите и 
да служи като източник на бизнес за другите 
направления. 

 

Органични възможности и такива, 
породени от разрастване чрез 
придобиване  

Групата Еврохолд исторически се разраства 
на базата на поетапен органичен растеж и на 
базата на придобивания на съществуващи 
компании в региона. През последните 3 
години, Групата успешно придоби и 
интегрира няколко компании, като по този 
начин разширява своя географски обсег и 
диверсификация.  

Еврохолд България АД също така таргетира 
няколко възможности за придобиване, които 
имат смисъл в цялостната стратегия за 
развитие на групата Еврохолд. 

В края на 2017 г. застрахователния 
подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп придоби 
миноритарен дял от 14% в руска 
застрахователна компания. Считано от 
13.02.2018 г. процентното участие в 
капитала на компанията е увеличен на 
32.19%.  

Подкрепяна от вътрешната успешно 
функционираща интегрирана организация, 
Групата очаква да разшири органично своя 
регионален пазарен дял във всички сектори 
и страни, в които оперира, в резултат на 
предлагания уникален продуктов микс. 
 
Фундаментални, пазарни и 
макроикономически тенденции 
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Текущият и планиран географски обхват на 
Еврохолд България включва региона на 
Централна и Югоизточна Европа. Към 
момента, Емитентът активно оперира в 
България, Румъния, Македония, Украйна и 
Гърция. Еврохолд присъства и на пазарите в 
Италия, Испания и Полша, на които предлага  
застрахователни услуги на принципа - 
свободно предоставяне на услуги. От 2018 г. 
Еврохолд има присъствие и на пазара в 
Русия. 

С потребителска база надхвърляща 100 
милиона потребители, региона на 
Югоизточна Европа е силно атрактивен пазар 
за развитие. Фундаментално, регионът все 
още е неразвит, като значително изостава от 
икономиките, секторите и потребителите на 
Западна Европа. Реалният доход на 
домакинствата в този регион е значително 
по-нисък, откъдето и потреблението остава 
ниско. Въпреки това тенденцията е към 
постепенно нарастване на доходите в тези 
региони. 

Приемането на България в ЕС формира 
положителна нагласа сред чуждестранните 
инвеститори. Повишеното им доверие към 
страната се обуславя и от постигната 
макроикономическа стабилност, поддържане 
на дългосрочен ръст на БВП, ниска 
инфлация, доверие в паричната система на 
страната. 
 
Тенденции за развитие по бизнес 
направления 

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Потенциал за развитие на Евроинс 
Иншурънс Груп: 

Евроинс Иншурънс Груп АД разполага със 
значителен потенциал за развитие, който се 
генерира от фундаментални, пазарни и 
вътрешни за компанията фактори: 

 Фундаментални – постепенна 
конвергенция на стандартите на страните 
от Източна Европа с тези от Западна, ръст 
на доходите, ръст на кредитирането и 
търсенето на по-разнообразни продукти, 
ръст на търсенето на всички 
застрахователни продукти. 

 Пазарни – ръст на тарифите и нивата на 
рентабилност, постепенен преход към по-
технически рентабилни застрахователни 
продукти, по-дълбоко застрахователно 
проникване и плътност. 

 Вътрешни за компанията – Евроинс 
Иншурънс Груп АД вече е 
имплементирала или планира да 
имплементира следните инициативи, 
които ще подобрят нейната пазарна 
позиция и финансови параметри: 

 Ограничение на експозицията към 
застраховки ГО – ценово позициониране 
в горната част на пазара; 

 Развитие на застраховките, които не са 
свързани с пътни превозни средства; 

 Допълнително имплементиране на 
франшиз, бонус-малус и друг вид 
ценообразуване; 

 Подобряване събираемостта на 
вземанията; 

 Възнаграждение на единиците за 
продажба на база балансирана система за 
точки; 

 Намаления на аквизиционните разходи и 
комисионните; 

 Оптимизация на разходите за щети;  
 Оптимизация на административните 

разходи. 

Ключови фактори за успех: 

 Ефективно използване на капитала – 
оптимизиране на презастраховането, 
осигуряване на адекватни резерви; 

 Управление на застрахователния риск – 
строги процедури при сключване на 
застраховки, ценообразуване и 
продуктов дизайн, съобразени с риска; 

 Оптимизиране на представянето на 
активите чрез балансирани качество, 
диверсификация, ликвидност и 
възвръщаемост, съответствие между 
активите и задълженията;  

 Ефективна обработка и управление на 
застрахователните претенции; 

 Използване на интегрирана 
информационна система за управление; 

 Оптимизиране на бизнес процесите; 
 Разработване на иновативни продукти, 

съобразени с нуждите на целевите 
сегменти; 

 Идентифициране на ценни сегменти от 
клиенти, конкурентно ценообразуване;  

 Управление на каналите за дистрибуция 
чрез постоянно следене на резултатите, 
ефективни мотивационни схеми, 
обучение на служителите; 

 Ефективна реклама, с която да се изгради 
образа на интересна марка; 

 Установяване на дългосрочни 
партньорства – сътрудничество с 
лизингови и автодилърски компании, 
банкови институции. 

Основната цел на Евроинс Иншурънс Груп е 
постигане на 10% пазарен дял в 
средносрочен план за региона на Централна 
и Източна Европа в сектор Застраховане, 
както и разширяване на портфолиото на 
застрахователния бизнес чрез предлагане на 
пълна гама застрахователни продукти – общо 
застраховане, животозастраховане и здравно 
застраховане. 
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Оперативните компании на Евроинс 
Иншурънс Груп следват маркетингова 
политика, насочена към разработването и 
предлагането на иновативни и разнообразни 
продукти и услуги. С цел предлагане на 
гъвкаво обслужване и удовлетворяване 
нуждите на клиентите от подходящи 
застрахователни услуги са разработени 
различни продуктови гами и комбинирани 
застраховки. 

Поради разнообразния характер на бизнес 
операциите на Еврохолд, Евроинс Иншурънс 
Груп се възползва от синергиите между 
компаниите в рамките на Групата.  

Чрез своята дейност по сливания и 
придобивания Групата се възползва от: 
 Нови клиенти; 
 Висококачествено управление и работна 

сила; 
 Ценни отношения с ръководните екипи на 

придобиваните фирми; 
 Нови канали за дистрибуция. 

Освен това компанията е изградила силен 
екип за вътрешна интеграция, който ще има 
голяма стойност при бъдещи придобивания.  

 

2. АВТОМОБИЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Потенциал за развитие на Авто 
Юнион: 

Авто Юнион АД прогнозира запазване на 
пазарния си дял като резултат от: 

 Отличните възможности за разработване 
на съществуващата клиентска база от 
физически и юридически лица; 

 Увеличаване на корпоративните клиенти. 

Очакванията за бъдещото развитие на 
автомобилния пазар в България се базират на 
нарастване темпа на възстановяване на 
местната икономика и увеличаване на ръста 
на продажбите на нови автомобили в 
страната. От друга страна, амортизираният 
автопарк е предпоставка за увеличаване на 
продажбите към корпоративни клиенти, за 
които е нерентабилно поддържането на 
остарял автопарк. 

Ключови фактори за успех: 
 Диверсифициран продуктов портфейл – с 

широка гама от предлагани марки (8 
автомобилни, 3 скутерни). Авто Юнион АД 
покрива всички сегменти на 
автомобилния пазар в България, като 
предлага адекватни решения, както на 
корпоративните, така и на 
индивидуалните си клиенти; 
диверсификацията при марките също 
така предпазва групата от уязвимост при 

форсмажорни обстоятелства, които биха 
засегнали определени марки (например 
‘глобалната криза’ при Тойота през 
2009/2010 г.); 

 Съвместни продукти – синергичните 
връзки със ЗД Евроинс АД и Евролийз 
Ауто ЕАД позволява на Авто Юнион АД да 
предложи изключителен и уникален 
пакетен продукт на своите клиенти 
(например застраховката ‘Каско 4х4’, 
‘Мазда Кеш Лизинг’ и др.); 

 Оптимизирани групови разходи – 
обединени бюджети за целите на 
оптимизиране разходите за маркетинг, 
проучвания, групови покупки на 
рекламно място/ефирно време и др. 

 

Сегментна стратегия 

Развитието на нови продуктови предложения 
на Авто Юнион АД се фокусира върху 
увеличаване на продажбите на автомобили и 
предлаганите последващи услуги (ремонт и 
сервизно обслужване), допълнително 
укрепване на портфолиото от марки, 
подобряване на удовлетвореността на 
клиентите и завършване на нови центрове за 
обслужване на клиенти. В подкрепа на 
стратегическите си цели Групата на Авто 
Юнион АД се стреми да: 

 увеличи пазарния си дял в продажбите на 
нови автомобили в България, като 
разшири портфолиото си от среден клас и 
луксозни автомобили; 

 предлагат по-голямо разнообразие от 
марки и модели автомобили, за да 
постигне по-голяма удовлетвореност на 
клиентите; 

 постигне разпознаваемост на пазара за 
своите продукти и услуги, както и да 
привлече квалифицирани специалисти по 
продажбите и ремонта; 

 увеличи приходите, генерирани от 
дейностите след продажбата на 
автомобил и продажбата на резервни 
части и аксесоари; 

 участва в повече публични търгове за 
предоставяне на решения за лизинг на 
автомобили на по-широк кръг от 
правителствени организации; и 

 следи пазарните тенденции, продажбите и 
изискванията на клиентите за различни 
услуги, за да се подобри качеството и 
обхвата на предлаганите услуги. 

Конкурентоспособността на групата се 
определя от високото равнище на 
обслужване и на силната синергия между 
различните дейности в Еврохолд България 
(застраховане, лизинг и продажба на 
автомобили), чрез която се цели достигане на 
по-голяма продуктивност и рентабилност на 
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дъщерните компании. Тясното 
сътрудничество на компаниите от Авто 
Юнион с другите основни бизнес 
направления на Еврохолд България – 
застраховане и лизинг, дават възможност за 
предлагането на комплексни услуги на 
своите клиенти и за реализирането на траен 
ръст в продажбите, а от там и значително 
подобряване на финансовите показатели. 

 

3. ЛИЗИНГОВО НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Потенциал за развитие на Евролийз 
Груп ЕАД: 

Пазарите, на които Евролийз Груп ЕАД в 
момента оперира, са доста динамични и 
слабо развити, което открива възможности за 
растеж за опитни пазарни играчи, какъвто е 
Евролийз Груп ЕАД, който има добре 
дефинирана бизнес стратегия и широко 
познание за местния пазар.  

Евролийз Ауто ЕАД (дружеството опериращо 
на лизинговия пазар в България) започва 
търговската си дейност през 2004 г. и 
оттогава е успяло да достигне една от 
водещите позиции на пазара. Компанията 
продължава да подобрява дейността си и да 
развива набора от предлагани продукти. 
Очакванията са компанията да продължи да 
расте заедно с растежа на пазара.   

Македонският пазар е сравнително малък и 
слабо развит. Понастоящем банките все още 
предлагат кредити за покупката на 
автомобил, което ограничава възможността 
за бизнес за лизинговите компании. Въпреки 
това обаче, общата тенденция е банките да 
спрат да предлагат такива продукти, 
превръщайки лизинговите компании в 
основните играчи при финансирането на 
покупки на автомобили. Банковият сектор в 
страната като цяло е слабо развит и предлага 
място за значителен ръст в следващите 
години. Очаква се лизинговия пазар да се 
развие паралелно с банковия сектор, което 
предлага отлични възможности за растеж. 

Ключови фактори за успех: 

Бъдещият ръст на Евролийз Ауто ЕАД се 
основава на следните фактори: 

 Постигане на големи синергии с другите 
дъщерни компании на Еврохолд България 
АД; 

 Предлагане на всеобхватни услуги; 
 Гъвкавост при продуктите, които да 

удовлетворяват нуждите и очакванията 
на клиентите;  

 Бързо и висококачествено обслужване. 

Основни фактори, които оказват влияние 
върху конкурентоспособността на Евролийз 
Груп ЕАД са броят на продадените нови 
превозни средства на местния пазар, цените, 
финансовите ресурси на клиентите и 
способността на Евролийз Груп ЕАД да 
привлича клиенти чрез уникални продукти. 
Дружеството разчита на ориентираните към 
клиента и ефикасни услуги, както и на 
способността си да предлага 
взаимносвързани продукти в партньорство с 
други членове на Групата на Еврохолд 
България АД, прилагайки модела „всичко в 
едно“. Така се цели дружеството да е 
конкурентоспособно срещу компании 
предлагащи по-ниски цени. 

Стратегическата цел на Евролийз е Групата 
да се превърне в един от водещите 
лизингодатели във всяка страна, в която 
работи. За тази цел Евролийз Груп ЕАД се 
стреми да изгради силна и устойчива марка, 
основаваща се на предоставянето на 
висококачествени и широкообхватни услуги. 
Целта е, да повиши репутацията си като 
иновативен и гъвкав партньор на 
разнообразни клиенти и да предложи нови, 
специфични продукти и услуги в 
сътрудничество със застрахователните и 
автомобилните компании на Групата. 

В подкрепа на стратегическата си 
цел, Евролийз Груп ЕАД е насочило 
усилия към: 

 осигуряване на нови и дългосрочни линии 
на финансиране при конкурентни 
лихвени проценти с цел увеличаване на 
нетния лихвен марж в Групата Евролийз; 

 насърчаване на органичния растеж на 
няколко пазара; 

 придобиване и развитие на стратегически 
лизингови компании; 

 предлагане на бързо и гъвкаво одобрение 
на клиентите (което е едно от най-
големите предимства пред лизинговите 
компании, притежавани от банките); 

 насърчаване опростеността на 
търговските си отношения с дилърите, 
включително опростена обработка на 
документи, услуги за плащане и 
регистрация на превозни средства; 

 предлагане на добре балансиран пакет от 
продукти - застраховка, регистрация, 
удължена гаранция и т.н., които 
отговарят по-добре на нуждите на 
клиентите; 

 разширяване предлагането си за марки 
автомобили, които не са включени в 
портфолиото на Авто Юнион АД; 

 продължаване да се усъвършенстват 
процедурите за одобрение на заеми и 
процедури за оценка на риска, с цел да се 
определи по-добре срока на всеки лизинг 
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и размера на авансовото плащане, 
необходими за намаляване на 
експозицията на необслужвани лизинги; 

 по-нататъшно проникване на 
съществуващите пазари с акцент върху 
Македония, където пазарът на лизинг на 
автомобили е сравнително неразвит; и 

 работа в тясно сътрудничество с групата 
Евроинс Иншурънс Груп АД и с групата 
Авто Юнион АД, за да се възползва от 
възможностите за кръстосани продажби и 
комбинации от продукти, които могат да 
се предлагат заедно. 

Групата Евролийз Груп ЕАД играе ключова 
роля в цялостната стратегия на Групата, тъй 
като тя свързва дилърите на автомобили и 
застрахователите чрез пакетни предложения 
за финансиране на лизинг. Някои от най-
продаваните продукти, предлагани от 
Евролийз Груп ЕАД, разработени в 
сътрудничество с Евроинс Иншурънс Груп АД 
и Авто Юнион АД, включват пакетни 
лизингови схеми с безплатна застраховка, 
предлагани за първата година. 

Дългогодишният опит в предоставянето на 
оперативен лизинг на големи международни 
и местни компании, както и установените 
пазарни ниши за предоставяне на рент-а-кар 
услуги нареждат  Групата сред пазарните 
лидери. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ 

Конкурентна позиция 

Евро-Финанс АД среща значителна 
конкуренция от местни и международни 
конкуренти. Дружеството се конкурира на 
базата на различни фактори включително 
предлагани продукти и услуги, 
задълбоченост на връзките с клиента, 
иновации, репутация и цена. Евро-Финанс АД 
се конкурира основно в дейността 
управление на активи с търговски банки, 
частни банкови фирми, фирми за 
инвестиционно посредничество и брокерски 
къщи. В допълнение всяка тенденция 
насочена към консолидация на глобалната 
индустрия за финансови услуги може да 
създаде по-силни конкуренти с по-развити 
гами от предлагани продукти и услуги, по-
голям достъп до капитал и по-голяма 
ефикасност и сила при образуването на 
цените.  
 

Ключови фактори за успех: 

 Пълен лиценз за предлагане на пълната 
гама финансови продукти, които 

съществуват на европейските финансови 
пазари; 

 24 години опит на финансовите пазари; 

 Високо квалифициран мениджмънт и 
оперативен персонал – брокери и 
инвестиционни консултанти, 
лицензирани от КФН, БФБ и 
Франкфуртската фондова борса (FSE); 

 Достъп до всички важни международни 
пазари за ценни книжа; 

 Единствената българска финансова 
институция член на FSE; 

 Единствената българска небанкова 
финансова институция участник в SWIFT; 

 Сред трите небанкови финансови 
институции участници в ЕСРОТ 
(Електронна система за регистриране и 
обслужване на търговията с ДЦК); 

 Използване на съвременни софтуерни 
системи; 

 Висока капитализация, като гаранция в 
периоди на икономически спадове. 

 

Групови цели и стратегии имащи 
отношение към тенденциите за 
развитие 
 
Основни текущи цели 
 
Основната дейност на Еврохолд България АД 
е продиктувана от основните му цели, а 
именно: 

 да удовлетворява нуждите на своите 
клиенти чрез предлагането на иновативни 
и конкурентни продукти и услуги; 

 да увеличава обема на продажбите в 
съчетание с висока рентабилност; 

 да осигурява необходимите условия за 
постоянно подобряване на синергиите 
между дъщерните си компании; 

 да разширява пазарите, на които оперира 
и да повишава пазарните дялове на всяка 
от дъщерните си компании;  

 да привлича  висококвалифициран  
мениджмънт и служители; 

 да дава по-големи възможности за 
професионално развитие и израстване на 
всеки от служителите в групата.  

 

Цели и стратегии в средносрочен 
план 
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Целите, които мениджмънтът на Еврохолд 
България АД си поставя в средносрочен план 
са фокусирани върху трите подхолдинга - 
застрахователен, лизингов и автомобилен, 
както и върху управление на паричните 
средства на Групата, чрез инвестиционния 
посредник Евро-финанс.  

 

Основните стратегически цели са: 

 стабилно нарастване на пазарните 
дялове във всички сектори и пазари, на които 
групата оперира; 

 продължаване на стратегията за 
разрастване на групата в региона; 

 постигане на лоялна и 
диверсифицирана клиентска база. 
 
За изпълнение на стратегическите цели 
дружеството е разработило текущи цели и 
политики за развитие. Те са фокусирани 
основно върху подобряване на интеграцията, 
рентабилността и финансовото състояние на 
групата:  

 Реална консолидация на дружествата 
на ниво подхолдингова структура с единно 
управление. 

 Установяване на общи позиции на 
ниво подхолдинг, касаещи договаряне на по-
добри условия за доставки, реклама и 

участие в обществени поръчки, което оказва 
значителен ефект в намаляване на разходите 
по тези направления; 

 Реализиране на синергии от 
централизация и оптимизация на бизнесите 
на Еврохолд; 

 Въвеждане на система за 
допълнително стимулиране на 
застрахователните посредници на ЗД 
Евроинс АД, които да насочват клиенти към 
автомобилните дилъри и лизинговите 
дружества; 

 Промяна на застрахователния 
портфейл в посока намаляване дела на 
автомобилното застраховане и намаляване 
на аквизиционните разходи; 

 Постигане на стабилен пазарен дял на 
застрахователните компании на всички 
пазари; 

 Продължаване консервативната 
политика на застрахователните компании по 
отношение на поддържания инвестиционен 
портфейл; 

 Разработване и реализиране на нови 
конкурентни продукти по основните бизнес 
направления – застраховане, автомобили и 
лизинг 
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА ЕВРОХОЛД ЗА 2017 Г. 

 

 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ, КАТО ЕДНА ОТ ГОЛЕМИТЕ НЕЗАВИСИМИ ФИНАНСОВИ 

ГРУПИ В РЕГИОНА НА ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОСТАВЯ 

КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В 

ЦЕНТЪРА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ. 

 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ДОКЛАДВАНЕ НА 

НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕДНО С ФИНАНСОВАТА, С ЦЕЛ ПО-ЯСНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА В ОБЛАСТТА НА 

СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ДЕЙНОСТТА ОТ ФИНАНСОВ 

ХАРАКТЕР, БИЗНЕС СТРАТЕГИЯТА НА ХОЛДИНГА, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ И 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ. 

1. Нашата ангажираност и подход за устойчивост 

Групата Еврохолд е надежден партньор и 
устойчиво интегрирана структура. Еврохолд 
има свой вътрешни политики, стандарти и 
практики за устойчив бизнес растеж, за 
създаването на етичност, колегиалност и 
добросъвестност, които са приети от 
компаниите в цялата икономическа група.  

Поради многофирмената структура и 
наличието на чуждестранни компании, 
регистрирани в Централна и Югоизточна 
Европа, управлението на устойчивостта се 
извършва пряко от управителните органи на 
всяка компания. Дейностите в тази посока се 
извършват след предварително съгласуване с 
управителните органи на Еврохолд България. 

 

Разбирането на корпоративното ръководство 
на Еврохолд за устойчиво развитие е основен 
принцип залегнал в структурата и 
корпоративните ценности на холдинга. 

В Групата Еврохолд е наложен единен модел 
на управление на процесите като 
организационна структура изградена на 
подхолдингови нива в зависимост от 

специфичните изисквания на бизнеса, 
регулации и нормативни уредби. 

Ангажираността на Еврохолд е насочена към 
създаването на отговорно социално 
поведение към служителите и клиентите на 
компанията, към нуждите на обществото и 
грижата за околната среда.  

 

Икономическата група предлага услуги в 
областта на застраховането, продажба на 
автомобили, лизинг, както и инвестиционно 
посредничество и асет мениджмънт. Клиенти 
на холдинговата структура са, както частни 
лица, така и малки и средни юридически 
лица и корпоративни компании. 
Потребителите разчитат на нашия опит, 
знания, способности и гъвкавост за да им 
предложим решения отговарящи на най- 
съвременните изисквания на обществото. 

 

Брандът Еврохолд е разпознаваема марка за 
иновации, създаване на уникални 
интегрирани продукти и лоялност към 
клиентите, доставчиците, служителите и 
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всички заинтересовани страни, както в 
България, така и във всички държави, в които 
групата има присъствие. 

 

През 2017 г. компаниите от групата не само 
останаха стабилно на пазара, но и увеличиха 
своите пазарни дялове, което говори за 
доверието на потребителите и бизнес 
партньорите. 

Устоичивата тенденция на ръста на 
пазарните позиции на групата Еврохолд, е 
вследствие на нашата стратегия да поставяме 
нуждите на клиента в центъра на всичко, 
което правим. 

 
Бизнес стратегията и основните 
ценности на цялата група в областта на 
устойчивото развитие се основават на 

разбирането за създаване на споделена 
стойност насочена към:  
 

 

 

2. Нашите Мисия, Визия и Ценности в областта на 
устойчивото развитие 

Групата Еврохолд оперира в областта на 
услугите, което благоприятства създаването 
на единен стандарт насочен към устайчиво 
развитие във всички компании.  

 

НАШАТА ГРУПОВА МИСИЯ е да предложим 
комплексна, качествена и бърза услуга на 
нашите клиенти. Ние се стремим да бъдем 
постоянно развиваща се група, която да бъде 
лидер на пазара на услугите, които предлага. 
Затова ние сме посветени на непрекъснато 
разработване на нашите продукти и услуги в 
зависимост от потребностите на клиентите и 
обществото като цяло. Групата в 
стратегически план има за цел да предложи 
такива решения в продуктовото си 
портфолио, които осигуряват на клиентите 
сигурност и стабилност в ежедневието и 
бизнес операциите им. 

 

НАШАТА ГРУПОВА ВИЗИЯ е да бъдем 
отговорен, гъвкав и прозрачен партньор. Ние 
гарантираме на клиентите си качествено 
обслужване и бърз отговор на 
индивидуалните им потребности. 
Изграждането на дългосрочни и трайни 
взаимоотношения с клиенти, партньори и 
служители е ключова грижа за нас. Имаме 
разработени ясни правила и политики за 
осигуряване на устойчиви бизнес практики.  

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ Успехът на групата се 
основава на твърда ангажираност към 
основните ни ценности. Цялата дейност и 
отношенията с партньорите се основава на 
петте ценности, които отличават групата и ни 
помагат за запазване на доверието на нашите 
клиенти, както и да бъдем сред лидерите в 
бизнес секторите, в които оперираме, а 
именно: 

 Почтеност; 
 Надеждност; 
 Отговорност; 
 Коректност; 
 Удоволствие от работата и екипен 

дух.

- Бизнеса

- Мениджмънт и служители

- Опазване на околната среда

- Интересите и потребнотите 
на клиентите и обществото 
като цяло
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3. УПРАВЛЕНИЕ 

 
 
 

        Управителни органи на Еврохолд България АД и дъщерните и компании 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ 

Надзорен съвет Управителен съвет 

Асен Христов – Председател на Надзорния съвет 
Кирил Бошов – Председател на УС и представляващ 
дружеството 

Димитър Ст. Димитров – Заместник председател на НС Асен Минчев – Изпълнителен член на УС 

Ради Гергиев – Член на НС Велислав Христов – Член на УС 

Кустаа Айма – Независим член на НС Асен Асенов – Член на УС 

Любомир Стоев – Независим член на НС Димитър К. Димитров – Независим член на УС 

 Разван Лефтер – Независим член на УС 

                                                                                          Прокурист Христо Стоев 

Дружеството се представлява само заедно от един изпълнителен член на Управителния съвет и прокуриста на 
дружеството Христо Стоев. 

 

ЗАСТРАХОВАНЕ 

Съвет на директорите 

Асен Христов – Председател на Съвета на 
директорите 

Кирил Бошов – Изпълнителен член на СД 

Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен –       
Заместник Предсеател на СД 

Дружеството се представлява от Изпълнителният 
член на СД Кирил Бошов 

 

 Автомобили 

Съвет на директорите 

Асен Христов -  Председател на СД 

Кирил Бошов – Председател на СД 

Асен Асенов – Изпълнителен член на СД 

 

Дружеството се представлява от Изпълнителният 
член на СД Асен Асенов 

 

Подхолдинг Лизинг Подхолдинг Инвестиционно 
посредничество и Асет Мениджмънт 

Съвет на директорите Съвет на директорите 

Ивайло Емилов Петков – Изпълнителен член на СД  Кирил Бошов – Заместник председатал на СД 

Асен Асенов – Председател на СД  Асен Христов -  Председател на СД 

Ани Бъчварова – Заместник председател СД  Васил Стефанов – Член на СД 

  Милена Аврамова – Изпълнителен член на СД 

  Тома Каврошилов – Изпълнителен член на СД 

  Павел Николов – Изпълнителен член на СД 

Дружеството се представлява Изпълнителният член 
на СД Ивайло Петков 

 
 

Дружеството се представлява заедно от двама от 
изпълнителните членове на СД  
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ПОЛИТИКА ПО МНОГООБРАЗИЕ 
 
Еврохолд България няма приета политика от 
отношение на многообразие на членовете на 
Надзорните и Управителните съвети, както и 
на Съветите на директорите на дружествата 
от икономическата група на Еврохолд. 
 
Въпреки това групата Еврохолд се придържа 
към принципите на: 

 равнопоставеност,  
 безпристрастност,   
 избягване на каквито и да е форми на 

дискриминация и  
 предоставя еднакви възможности,  

като се стреми към постигането на баланс 
между половете в управителните и 
надзорните органи.  
 
Водещите фактори при избор на нов член от 
състава на Управителните и Надзорните 
органи трябва да гарантира, че притежава 
подходяща квалификация, опит и знания за 
спецификите, нормативната уредба и 

изискванията на сектора в който оперира 
компанията и да отговарят на условията, 
съгласно Устава на Дружеството.  
 
Тези принципи се прилагат и по отношение 
на Надзорните и Управителните съвети и 
Съветите на директорите на дъщерните и 
оперативните компании на Групата. 
 
Към настоящият момент в компаниите на 
Групата Еврохолд има избрани 97 физически 
лица за членове на Надзорни и Управителни 
съвети, Съвети на директорите и Управители, 
от тях 74 са мъже и 23 са от женски пол. По 
критерии възрастово разпределение 
преобладават членовете с опит и 
професионална квалификация над 40 
години. 
 

 

 

Разпределение на управителните органи по пол и възрастов признак. 

 

мъже
72%

жени
28%

Управителни органи в групата 
Еврохолд, разпределение по 

пол,    2017г.

мъже жени

под 40 г.
37%

над 40 г.
63%

Управителни органи в групата 
Еврохолд, разпределение по 

възраст ,    2017г.

под 40 г. над 40 г.
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4. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ  

 
Системата на управление е специфична за 
всеки подхолдинг и е изградена в 
съответствие с естеството, мащаба и 
сложността на рисковете, свързани с 
дейността при прилагане на принципите за 
законосъобразност, целесъобразност и 
ефективност. 
 
Системата на управление е адекватна, 
изградена е в съответствие с нормативните 
изисквания за всяко направление, като може 
да се направи следното обобщение валидно 
за всички дружества от групата Еврохолд. 
 

 Налице е адекватна и прозрачна 

организационна структура, съобразена с 

нормативните изисквания за конкретния 

бизнес; 

 Отговорностите са ясно и целесъобразно 

разпределени; 

 Изградена е ефективна система, за 

предоставяне на информация; 

 Системата на управление, отговаря на 

изискванията на насоките за система на 

управление на Европейския орган за 

застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EIOPA) – 

валидно за застрахователните компании 

на Евроинс Иншурънс Груп (важи за 

застрахователното направление); 

 Системата на управление периодично се 

преглежда; 

 Еврохолд България като публична 

компания е приел, спазва и се ръководи 

от международно приетите и прилагани 

принципи за корпоративно управление. 

Холдингът е наложил тези принципи във 

цялата икономическа структура. 

Ръководствата на дъщерните и 

оперативните дружества разбират и 

споделят принципите за добро 

корпоративно управление, като водят 

политика по постигане на оптимални 

съотношения между практиките в 

Дружеството и вътрешните му 

регулации. 
 

Системата на управление на всяко едно 
дружество от икономическата структура на 
Еврохолд е основна отговорност на 
ръководните му органи. Осигурена е 
необходимата вътрешно-организационна 
структура, с което да се гарантира, че всички 
процеси, както и предоставяните от 
дружествата услуги и продукти, са в 
съответствие с действащата нормативна 
уредба. 
 
Управителният съвет (УС) е компетентния 
орган, които следи за адекватността на 
системата на управление и предприема 
необходимите мерки, в случай на 
констатирани слабости или неефективност на 
елементи на системата.  
 
 
На групово ниво са разработени и 
внедрени следните политики и 
вътрешно-нормативни документи: 
 
 Етичен кодекс на поведение на 

служителите на Групата. 

Целта му е да развие и утвърди стандартите 
по професионалната етика. Документът 
отразява възприетите в групата принципи на 
коректност, честност и добросъвестност като 
ръководни идеи и основни начала, както и 
най-високите изисквания във връзка с 
личната и професионалната етика на 
служителите. В кодекса се разглежда и 
въпросът относно забраната за приемане и 
предлагане на неправомерни плащания и 
облаги.  
 
Ръководствата на Еврохолд България и 
всички дружества от холдинговата структура 
зачитат националното законодателство в 
сферата на антикорупцията и по никакъв 
начин не стимулират, подкрепят или 
поощряват корупционни схеми и практики. 
Етичните групови стандарти се прилагат от 
всички дружества и във всяка държава, в 
която групата има участие. 
 
 Политика за предотвратяване на 

конфликт на интереси и за 
осигуряване на доверителност. 

С нея се уреждат критериите за разкриване 
на потенциалните източници на конфликт на 
интереси и принципите за предотвратяване 
на конфликт на интереси в компаниите от 
групата, както и редът за разкриване на 
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конфликт на интереси и за осигуряване на 
доверителност от страна на посочените в 
политиката лица в конкретното дружеството. 
 
 Политика за информационна 

сигурност. 
Политиката по информационната сигурност 
има следните основни цели: 

 гарантиране на конфиденциалност на 
информацията, чрез прилагане на 
одобрени ограничения върху достъпа и 
разкриването й; 

 осигуряване на непрекъснатост на бизнес 
процесите и запазване на цялостност, 
достъпност на информацията, по време на 
нейното съхранение и обработка; 

 минимизиране на рисковете за сигурност 
на информацията; 

 осигуряване на необходими ресурси за 
поддържане на системата за управление 
на информационната сигурност (СУИС) и 
непрекъснатото й подобряване и 
повишаване на нейната ефективност; 

 постигане на отчетност на информацията, 
чрез въвеждане на контрол върху достъпа 
и правата върху информационните 
ресурси; 

 информираност на служителите за 
техните отговорности и задължения по 
отношение на информационната 
сигурност. 

 

 Инструкция за условията и 
начините на събиране, 
обработване, съхраняване и 
защита на лични данни. 

Тази инструкция урежда условията и 
начините на събиране, обработване, 
съхраняване и защита на личните данни на 
служителите и клиентите на цялата група. 
 
Всички дружества организират и 
предприемат мерки, за защита на личните 
данни от случайно или незаконно 
унищожаване, от неправомерен достъп, от 
изменение или разпространение както и от 
други незаконни форми на обработване. 
Предприеманите мерки са съобразени със 
съвременните технологични постижения и 
рисковете, свързани с естеството на данните, 
които трябва да бъдат защитени. 
 
Инструкцията има за цел да регламентира 
воденето, поддържането и защитата на 
регистрите, съхраняващи лични данни на 
служителите и клиентите на компаниите от 
групата Еврохолд, които са администратори 
на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от 
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 
са вписани в регистъра на администраторите 
на лични данни към КЗЛД. 
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5. НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

Групата Еврохолд оперира на базата на 
инегриран и синергичен подход, 
предлагайки чрез дъщерните си 
подхолдингови структури продукти и услуги 
в областта на застраховането, продажбата 
на автомобили, лизинг, както и 
инвестиционно посредничество и асет 
мениджмънт. 

Оперативните дружества на 
подхолдинговите структури предлагат 
всички видове продукти и услуги 
характерни за дадения секторен пазар. В 
този смисъл Групата Еврохолд може да 
предложи пълна гама решения за частни 
клиенти, малки и средни юридически лица 
и корпоративни клиенти. 

 

 

 
Допълващите се дейности на  дружествата от 
групата на Еврохолд, съответно от 
направление застраховане, лизинг и 
продажба на автомобили позволяват 
създаването на интеграционни синергии и 
извършването на кръстосани продажби за 
предлагане на пакетни услуги и продукти. 
 

Интеграционните синергии създават 
възможност за оптимизиране на разходите в 
трите направления и повишаване на 
конкурентоспособността им, което от своя 
страна води до повишаване на 
рентабилността по всички нива на групата 
Еврохолд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Застраховане

Застраховане

Здравно-
осигурително 
застраховане

Животозастра-
ховане

Продажба на 
автомобили

Продажба на 
нови автомобили

Автосервизни 
услуги

Продажба на 
резервни части

Лизинг

Финансов лизинг

Оперативен 
лизинг

Рентакар услуги

Продажба на 
употребявани 
автомобили

Инвестиционно 
посредничество и 
Асет мениджмънт

Инвестиционно 
посредничество

Инвестиционно 
банкиране

Асет 
мениджмънт
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6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ГРУПИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 
За да отговорим на настъпващите 
промените, технологичните новости и 
иновациите и все по-широко навлизаща 
дигитализация ние идентифицираме 
ключовите групи заинтересовани страни и 
активно взаимодействаме с тях.  
 
Заинтересованите лица са както външни за 
компанията, така и вътрешни, а именно: 
инвеститори, 

 служители,  

 клиенти,  

 доставчици,  

 брокери и агенти,  

 кредитори,  

 други контрагенти,  

 местната общност и  

 други заинтересовани страни.  

Анализът на очакванията на 
заинтересованите лица е важен процес за 
управляващите лица на Групата. Да 
отговорим адекватно на това 
предизвикателство, способността ни да се 
адаптираме, да идентифицираме рисковете 
и възможностите, които са от значение за 
нашите ключови заинтересовани страни от 
това зависи успехът в бизнеса ни.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ  

Какво правим за създаването на 
стойност 
Процеса на създаване на стойност 
преминава през три етапа, а именно: 

 На първо място анализираме и 

определяме ключовите за нас теми, 

което ни помага да насочим усилията си 

към такива области, където може да бъде 

създадена най-голяма стойност.  

 На второ място определяме 

взаимодействието със заинтересованите 

страни спрямо приоритетните ключови 

теми.  

 Третият етап от създаването на стйност е 

идентифициране на рисковите фактори 

влияещи върху създаването на стойност, 

както и взимане на управленски 

решения за справяне с тях.  
 
Груповата политиката спрямо 
заинтересованите страни е изградена на 
принципи, които се спазват от компаниите от 
цялата икономическата група.
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Как правим стойност 
Като силно интегрирана структура групата 
Еврохолд създава стойност посредством 
своя бизнес модел като използва различни 

видове капитали, които трансформира чрез 
бизнес дейности и взаимодействия, за 
получаването на продукти и услуги, които 
създават стойност за организацията и 
заинтересованите страни.  

Какво постигаме 
Увеличаваме нашите оперативни приходи 
чрез намаляване на административните 
разходи, стремим се да поддържаме 
оперативна ефективност и да подобряваме 
процесите и възвръщаемостта на 
инвестициите. Изграждаме необходимата 
подкрепа и развитие като инвестираме в 
нашите служители, в развитие на 
технологиите и внедряване на 
иновациионни бизнес процеси. Създаването 
на стойност се основава на добрите бизнес 
взаимоотношения. Във всичко, което 
правим, ние сме отдадени на задълженията 
и отговорностите, които групата е поела към 
всички заинтересовани страни, което 
включва отговорно действие навсякъде, 
следвайки нашите основни ценности, мисия 
и визия.  

 

 

 

8. БИЗНЕС МОДЕЛ 

Бизнес модела изграден в групата Еврохолд 
се основава основно на синергиини връзки 
и взаимоотношения между подхолдинговите 
структури, използвайки различни видове 
капитал, чрез които дружествата създават 
нови иновативни, конкурентни и 
комбинирани продукти и услуги, като 
непрекъснато следи поведението на 
потребителите за задоволяване всички 
потребности на заинтересованите страни. 
Стремежът е да се предлагат продукти от 
различен ценови клас като това е най-силно 
изразено в автомобилния подхолдинг, които 
предлага автомобили от нисък, среден и 
висок клас както по отношение на цена, 
така и на оборудване. 

Групата може да предложи на клиентите 
обслужване на принципа "всичко на едно 

място" за продажба на автомобили, лизинг 
и застраховане, спестявайки им време и 
предоставяйки им изгодни, атрактивни и 
иновативни условия на база комбинирани 
продукти.   

Групата използва най-високите технологии, 
като разработва онлайн платформи налични 
на интернет страниците на компаниите, с 
цел грижа за клиентите, задоволяване на 
техните потребности и  спестяване на 
тяхното време. Така клиентите получават 
възможност сами да изберат и 
конфигурират нивото на оборудване на 
автомобил и условията по неговото 
закупуване, лизинг и застрахователен 
пакет, в зависимост от зададени 
възможности от комбинации.  

 

Принципи 
при 

взаимодейст
вие със 

заинтересов
аните страни

разумно 
управление 
на ресурсите

генериране 
на стабилна 

рентабилност

в 
съответствие 

със 
законовите 
изисквания

осигуряване на 
публичност и 

прозрачност за 
дейността на 
компанията

бизнес 
етика

социална 
отговорност 

към 
обществото
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9. ВИДОВЕ КАПИТАЛ  

 

•Нашият групов финансов капитал е комбинация от 
акционерен капитал, парични потоци генерирани от 
основната дейност, външно финансиране от капиталови 
пазари и финансови институции.

Финансов капитал

•Групата предлага услуги и продукти, за които е 
изключително важно материално техническата база за 
осигуряване на точките на продажба, както и най-високо 
ниво информационно - техническо  оборудване. 

Производствен капитал

•Успехът на Еврохолд и цялата група зависи от старанието и 
професионализма на нейните служители. Поради това 
групата продължава да инвестира в професионалното и 
личностно развитие на своите служители. Ние се стремим 
да насърчаваме служителите си към дейности, които биха 
позволили пълното разгръщане на техния потенциал и 
осъществяване на професионалните им амбиции. 

Човешки капитал

•Нашите корпоративни процедури, системи за управление и 
организационни опит, умения и модел, технологии, системи 
за качаство и интелектуална собственост ни служат за 
разработване на най-добрите решения за клиентите, за 
предоставяне на иновативни и комбинирани продукти и 
услуги.

Интелектуален капитал

•Ние изграждаме и поддържаме взаимоотношения на 
сътрудничество с нашите ключови заинтересовани страни, 
чрез инвестиции в стратегически партньорства, подкрепа 
на общински програми, подпомагане на различни каузи и 
спортни мероприятия и изграждане на доверие с 
доставчиците. Взаимоотношенията с клиентите са в 
основата на нашия бизнес и ние се стремим да надминем 
техните очаквания.

Социален капитал

•Бизнесът на групата не се счита за интензивно 
използващ природни ресурси. Въпреки това, 
Еврохолд и дъщерните му компании са въвели 
практики за опазване на околната среда и за 
намаляване разходите за ток, вода, газ и хартия. 

Природен капитал
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10. БИЗНЕС СРЕДА 

Разбирането на бизнес средата, в която 
оперира една компания е Ключово за 
нейното бизнес развитие. Следенето на 
пазарните тенденции, оценка на рисковете 
и възможностите за развитие помагат да 
отговаряме адекватно на 
предизвикателствата и да създаваме 
стойност за ключовите заинтересовани 
страни. 

Ние отлично познаваме бизнес средата, в 
която работим. Нашите компании имат 
дългогодишен опит в секторите, в които 
оперират. Те се нареждат между топ три и 
топ осем по пазарен дял в съответната 
страната по регистрация. Във всички 
страни, в които Групата има участие 
пазарът е много развит и иновативен. 
Дружествата от групата са едни от водещите 
в разработването на нови продукти и 
онлайн платформи. 

На база на разработените съвместни 
продукти между трите подхолдинга 
застраховане, автомобили и лизинг се 
постига висока степен на икономия на 
оперативните разходи, разходите за 
реклама и маркетинг, разходи за персонал 
и др., което от своя страна води до 
възможността за предоставяне на по-
изгодни условия на потребителите и 
клиентите.  

 

Регулирана бизнес среда 

Може да се каже, че дейността на групата 
Еврохолд е силно регулирана, като почти 
всички дружества в групата или са 
поднадзорни лица или се отчитат на 
местния финансов регулатор през 
консолидираните отчети на 
подхолдинговото дружество в чиито активи 
попадат, а от там и през консолидираните 
отчети на Еврохолд България АД.  

 Еврохолд България АД като публична 
компания по смисъла на ЗППЦК, чиито 
акции са регистрирани за търговия на 
основен пазар на „БФБ-София” АД с 
борсов код 4ЕН и на Warsaw Stock 
Exchage (WSE) - Полша с борсов код 
EHG е поднадзорно лице на Комисия за 
Финансов Надзор.  

 
 Застрахователните компании на 

Евроинс Иншурънс Груп са поднадзорни 
лица на финансовия регулатор в 
съответната страна по регистрация, 
като спазват всички законови и 
подзаконови нормативни актове, 
регламенти и наредби  касаещи 
застрахователната дейност в 
съответната държава. 

 
 Автомобилният подхолдинг Авто Юнион 

се отчитат регулярно на Комисия за 
Финансов Надзор на базата на 
неконсолидирани и консолидирани 
финансови отчети и доклади за 
дейността и всички останали 
съпътстващи декларации и документи в 
качеството си на емитент на дългови 
ценни книжа, която емисия е допусната 
до търговия на регулиран пазар, 
спазвайки изискванията на ЗППЦК. 
Оперативните автомобилни компании се 
отчитат на регионалния дилър относно 
продажби и резултати от дейността. 
 

 Оперативните компании в България на 
лизинговият подхолдинг Евролийз Груп, 
предлагащи финансов лизинг, в 
качеството си на финансови небанкови 
институции са поднадзорна лица на 
БНБ. Също така Евролийз Груп и 
Евролийз Ауто се отчитат регулярно на 
Комисия за Финансов Надзор на базата 
на неконсолидирани и консолидирани 
финансови отчети и доклади за 
дейността и всички останали 
съпътстващи декларации и документи в 
качеството си на емитенти на дългови 
ценни книжа, които емисии са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, спазвайки изискванията на 
ЗППЦК. 
 

 Инвестиционният посредник Евро-
финанс е поднадзорно лице на Комисия 
за Финансов Надзор, като регулатор 
осъществяващ контрол върху дейността 
на инвестиционите посредници в 
България.  
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11. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯ. 

Бизнес среда на 
Застрахователно направление 
 
Застрахователен пазар в България 
 
Застрахователният сектор е един от 
секторите в икономиката, който се развива 
изключително динамично и през последните 
няколко години се характеризира с няколко 
специфики: 

 Тенденция на ръст в прихода по 

записани брутни премии; 

 Висока степен на пазарна 

концентрация; 

 Навлизане на нови пазарни 

участници; 

 Консолидация на пазара чрез 

вливания и придобивания; 

 Концентрация на застрахователни 

портфейли; 

 Дистрибуционните канали са 

доминирани от застрахователните брокери; 

 Засилена роля на регулатора. 

Структурата на портфейла на българския 
застрахователен пазар се характеризира с 
типично преобладаване в годините на 
застраховките на моторни превозни 
средства, които към 31.12.2017 г. заемат 
70,1% от целия премиен приход. В сферата 
на моторните застраховки традиционно 
превес на застрахователния пазар има 
застраховка „Гражданска отговорност, 
свързана с притежаването и използването 
на МПС“, с 38% пазарен дял, който е с около 
6% по-висок в сравнение с дела на 
застраховка „Каско на МПС“ с пазарен дял 
32,1%. 

На графиката е посочен дела на 
застраховките в портфейла на 
застрахователния пазар по общо 
застраховане към 31.12.2017 г. по 
предварителни данни на Комисия за 
Финансов Надзор:  

 
 
 

Злополука и 
заболяване

5.1%

МПС
70.1%

Релсови превозни 
средства

0.4%

Летателни апарати
0.7%

Плаванелни съдове
0.3%

Товари по време на 
превоз
1.2%

Пожар и природни 
бедствия и други 

щети на 
имущество

16.3%

Обща гражданска 
отговорност

2.4%

Кредити, гаранции, 
разни финансови 
загуби и правни 

разноски
2.3%

Помощ при 
пътуване

1.2%

СТРУКТУРА НА БРУТНИЯ ПРЕМИЕТН ПРИХОД ПО КЛАСОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ КЪМ 31.12.2017 г.
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Животозастрахователен пазар в 
България 
 
Към 31.12.2017 г. Евроинс Живот оперира 
само на територията на Република 
България, като към края на отчетния период 
има получено разрешение за извършване на 
дейност и на територията на Франция чрез 
правото на свобода на предоставяне на 
услуги. Стартирани са преговори със 
застрахователен брокер, като се очаква 
през 2018 г. да се започне сключването на 
застрахователни полици във Франция.  
Компанията предлага и сключва 

застрахователни договори по следните 

видове застраховки и за следните 

застрахователни рискове: 

 Застраховка "Живот" и рента; 

 Женитбена и детска застраховка; 

 Застраховка "Живот", свързана с 

инвестиционен фонд; 

 Допълнителна застраховка. 

Броят застраховани лица по действащи 
договори по застраховки „Живот" и рента в 
края на годината е 22 664. Този показател 
бележи ръст от 70,74% спрямо 2016 г. По 
Допълнителна застраховка броят на лицата 
е 22 584 , което представлява нарастване 
със 71,10 % спрямо 2016 г. Общият брой на 
застрахованите лица към 31.12.2017 г. е 22 
687 и е с 69,55 % повече от броя на лицата 
към 31.12.2016 г. Тази промяна се дължи на 
увеличение на броя на лицата по сключени 
групови рискови. 

На графиката е посочен дела на 
застраховките в портфейла на 
животозастрахователния пазар към 
31.12.2017 г. по предварителни данни на 
Комисия за Финансов Надзор: 

 

 

Застрахователен пазар в Румъния 

Застрахователният пазар в Румъния 
достигна 9,7 млрд. RON през 2017 г., което 
е с 3,5% повече в сравнение с предходната 
година. Общият застрахователен пазар 
бележи увеличение до 7.7 млрд. RON, 
достигайки почти същия обем брутни 
записани премии, както през 2016 г. 

Пазарът се характеризира с висока 
концентрация на първите 10 
застрахователи (88.73% от пазара), докато 
размерът на останалите 21 застрахователи 
е до 11.27% от пазара. На общия 

застрахователен пазар концентрацията е 
дори по-висока, като 96,59% от брутните 
премии са записани от първите 10 
компании. Най-голям дял от 
застрахователния пазар заемат застраховка 
"Гражданска отговорност" (с 49,7% от 
пазара), "Каско " (с 24,6%) и "Имущество" 
(с 15,2%). 

Графиките по-долу показват дела на всяка 
линия на бизнес в общия портфейл на 
общия застрахователен пазар през 2017 г. и 
развитието на пазара през последните 6 
години (стойности в KRON): 

Застраховка 
"Живот" и рента

63.3%
Женитбена и 

детска застраховка
2.1%

Застраховка 
"Живот", свързана 
с инвестиционен 

фонд
15.5%

Изкупуване на 
капитал

0.0%

Допълнителна 
застраховка

4.7%

Застраховка 
"Злополука"

4.2%

Застраховка 
"Заболяване"

10.2%

СТРУКТУРА НА ПРЕМИЙНИЯ ПРИХОД ПО КЛАСОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ КЪМ 31.12.2017 г.
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Source: Financial Supervisory Authority 

 

Румънският пазар притежава една от най-
малките степени на проникване в Европа: 
1,13% през 2017 г., като отбелязва 
тенденция към намаляване в сравнение с 
2016 г. (1,23%). Намаляването на степента 
на проникване се дължи на по-голямо 
увеличение на БВП в сравнение с 
увеличението на записани брутни премии в 
застрахователния сектор. 
Застрахователната плътност е 494 RON / 
жител, 4% повече от 2016 (475 RON). 

 

Застрахователен пазар в Македония 

Евроинс Осигуруванье АД е дъщерно 
застрахователно дружество на „Евроинс 
Иншурънс Груп“ АД в Македония, което 

предлага пълна гама застрахователни 
продукти, различни от животозастраховане.  

Според статистиката, изготвена от 
Македонската агенция за застрахователен 
надзор, македонският застрахователен 
пазар се състои от 16 застрахователни 
дружества, от които 16 общо 
застрахователни и пет 
животозастрахователни дружества. Пазарът 
на общо застраховане нараства с 1,6% през 
2017 г. в сравнение с 2016 г. „Евроинс 
Осигуруванье“ АД се нарежда на осмо място 
на македонския пазар на неживото 
застраховане с пазарен дял от 8,2% през 
2017г. спрямо 7,2% към 2016 г., според 
статистика, публикувана от Македонската 
агенция за застрахователен надзор.  
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ЧАД „ЗК Евроинс Украйна“ 

Пазарът на общо застраховане в Украйна се 
съсредоточава основно върху 
автомобилното застраховане, със 
задължителна застраховка "Гражданска 
отговорност" и застраховка "Каско". ЗК 
Евроинс Украйна  предлага своите продукти 
на физически и юридически лица. През 
2017 г. ЗК Евроинс Украйна реализира 
своята стратегия за развитие на моторното 
си портфолио чрез инициативи за набиране 
на цели екипи за продажби и посредници с 
опит в бизнеса със стратегическо значение 
за ЗК Евроинс Украйна. 

ЗК Евроинс Украйна  разпространява своите 
застрахователни продукти чрез собствена 
мрежа от 97 офиса. ЗК Евроинс Украйна  има 
мрежа от агенти и брокери и работи с банки 
по банково - застрахователни 
договорености. ЗК Евроинс Украйна развива 
взаимоотношения с местни клиенти, както 
физически лица, така и юридически лица 
чрез сътрудничество с партньори, 
включително дилъри на автомобили, банки 
и туристически агенции чрез регионални 
подразделения. 

Бизнес среда автомобилно 
направление 

Авто Юнион обединява компании, които са 
вносители и дилъри на нови автомобили 
(леки автомобили, тежкотоварни 
автомобили, мотоциклети и индустриални 
машини); сервизни центрове; официален 
вносител на смазочни продукти Castrol и 
Orean Oil, продажба на гориво на едро и 
дребно. 

Българският автомобилен пазар 
България е трета в Европейския съюз по 
ръст на продажбите на нови автомобили 
през 2017 г., сочат данните на Асоциацията 
на европейските автомобилостроители 
(ACEA).  
 
През 2017 г. са продадени 37 217 броя нови 
автомобили като Съотношението на Нови 
към Употребявани автомобили е  
приблизително 1 : 7.  
 
През последните няколко години 
наблюдаваме устойчива тенденция на 
възстановяване на продажбите на нови 
автомобили – с над 15% на годишна база.  
 
Все повече се коментира въпроса с нивата 
на вредните емисии, които се отделят от 
автомобилите, в тази връзка в България 
започна прилагането на стимули за 
електрически и хибридни автомобили.  
 
На големите пазари в Западна Европа се 
отчита спад при продажбите на нови 
дизелови автомобили за сметка на 
бензинови и електрически. Тази тенденция 
се очаква да се отрази и на пазара в 
България през следващите години. 

 
Пазарен дял на Авто Юнион 

 
През 2017г. АЮ е втори по пазарен дял на 
продадени нови автомобили – 13%. /по 
данни на СВАБ). 
 
 
 
 

 

РЕНО НИСАН 
БЪЛГАРИЯ

23%

Авто Юнион
13%

ПОРШЕ БГ
11%

ТОЙОТА БАЛКАНС
9%

ЕУРАТЕК
9%

МОТО ПФОЕ
9%

Други
7%

СОФИЯ ФРАНС АУТО
7%

КИА МОТОРС 
БЪЛГАРИЯ

5%

БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ-
клон БЪЛГАРИЯ 3%

АВТОМОТОР 
КОРПОРАЦИЯ

3%
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През последните 2 години наблюдаваме 
силен ръст в продажбите на нови 
автомобили в България, като тази 
тенденция е валидна и за групата на Авто 
Юнион. Продажбите на Авто Юнион бележат 

ръст от 25.2% за 2017 г., което е над 
средният ръст за българския пазар  
(20.6%). 
 

 
 

 
 
През 2017г. най-голям пазарен дял от 
компаниите на Авто Юнион има Еспас Ауто 
с продажби на 2 371 автомобили Рено и 
Дачия. Извършен статистически анализ на 
структурата на клиентите показва, че над 
половината (56%) от продажбите на групата 
са от корпоративния сегмент, следвани от 

частните клиенти с 39%, продажбите към 
дилърите заемат 5 %. За сравнение през 
2016 г. корпоративните клиенти са заемали 
54% от продажбите, частните клиенти 40%, 
а продажбите към дилърите са били 6%. 
 

 

 

 

Частни 
клиенти

40%

Дилъри
6%

Корпоративни
54%

2016

Частни 
клиенти

39%

Дилъри
5%

Корпоративни
56%

2017
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Бизнес среда на направление 
лизинг 

Лизингов пазар в България 
Евролийз Груп ЕАД, чрез дъщерните си 
компании, оперира в три различни 
направления – финансов лизинг; 
оперативен лизинг и рент-а-кар услуги; 
продажба на употребявани автомобили.  

Финансов лизинг – На територията на 
България този пазар е силно конкурентен, 
като към 31.12.2017 г. има 47 активно 
действащи компании, които предлагат 
услугата финансов лизинг. По данни на 
БНБ, към края на 2017 г. вземанията по 
финансов лизинг на пазара са в размер от 
3.43 млрд. лева, като 68% или 2.35 млрд. 
лева са в сегмента автомобили. От общите 
вземания по финансов лизинг 12% са от 
физически лица и домакинства, а 88% от 
юридически лица (в това число и държавни 
институции).  

През последните три години пазарът се 
характеризира с понижаващи се лихвени 
нива и засилена ценова конкуренция между 
участниците в него. Доминиращи са 
лизинговите компании, част от банкови 
групи. Другите основни участници са 
компании, част от структурите на 
автомобилни дилъри (captive leasing) и 
независими лизингови компании.   

Ключовите фактори, оказващи влияние 
върху лизинговия пазар в сегмента 
автомобили са: 

 Обем на продажбите, генерирани от 
дилърите нови и употребявани 
автомобили; 

 Цена на предлаганото финансиране към 
крайния клиент;  

 Създаване на устойчиви партньорства с 
доставчици и разработване на съвместни 
лизингови продукти; 

 Качество на предоставяната услуга, 
както и допълнителни услуги, които 
създават добавена стойност за клиента. 

 

Пазарът на финансов лизинг е силно 
чувствителен спрямо обема на продажбите 
на автомобили и цената на финансирането.  

Силната конкурентна среда създава 
рискови предпоставки за изменяне на 
критериите за финансиране от страна на 

лизинговите компании. Това от своя страна 
би повишило и вероятността от промяна в 
размера на просрочени или необслужвани 
вземания. 

Оперативен лизинг и рент-а-кар услуги 
– Пазарът на оперативен лизинг и рент-а-
кар услуги в България е сравнително нов и 
все още се разглежда като развиващ се. По 
неофициални данни пазарът в момента 
поддържа около 15 хиляди автомобила, 
предоставени под оперативен лизинг и 3 
хиляди автомобила, обслужващи рент-а-кар 
услугите. Въпреки че много от световните 
марки са представени на пазара, той все 
още не е достигнал пълния си потенциал и 
предлага предимно основни продукти като 
краткосрочни и дългосрочен наем на 
автомобили.  

Основните потребители на рент-а-кар 
услугата в България са чуждестранни лица, 
посещаващи страната с цел туризъм или 
бизнес. Доколкото, през последните 
няколко години оперативния лизинг 
придоби популярност сред физическите 
лица и малки компании, най-голямата част 
от клиентите на тази услуга остават 
големите фирми, често филиали на 
международни компании.  

Ключовите фактори, оказващи влияние 
върху пазара на оперативен лизинг и 
рент-а-кар услуги: 

 Брой на чуждестранни туристи 
посещаващи страната; 

 Лесен достъп на крайните клиенти до 
оферти за наем на автомобили; 

 Необходимостта от подновяване на 
автопарка на потребителите на 
оперативен лизинг; 

 Крайна цена на предоставената услуга; 
 Качество на предлаганата услуга. 

 

Пазарът на оперативен лизинг и рент-а-кар 
се влияе най-вече от броя на възможните 
клиенти, които компаниите могат да 
привлекат. Противоположно на пазара на 
финансов лизинг, този на оперативния 
лизинг и рент-а-кар не се влияе толкова 
силно от цената. Потребителите са готови да 
заплатят по-висока цена с цел получаване 
на висококачествена услуга. 

Рент а кар услугите се влияят и от новостите 
в технологичния сектор. През последните 
няколко години броя на резервациите 
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осъществени през мобилни устройства се е 
покачил значително.  

Продажба на употребявани автомобили 
– В световен мащаб автомобилният пазар е 
един от основните икономически 
индикатори за развитието на конкретна 
държава. Причината за това е, че 
мобилността на хора и стоки е много важна 
за икономиката. България е на едно от 
първите места в Европа по брой на 
регистрирани коли, спрямо населението – 
около 3 млн. автомобила. Въпреки това, 
статистиката сочи, че малко над 45% от 
всички регистрирани автомобили са на 
възраст над 20 години, а само 7% са под 5 
години. По данни на Министерство на 
вътрешните работи броят на регистрирани в 
страната автомобили за една година е над 
220 хил. - между 10-15% от тях са фабрично 
нови, правейки броя на продажбите на 
пазара на употребявани автомобили около 
200 хил. на годишна база.  

Микса от предлагани коли втора ръка се 
състои от такива, използвани от фирми по 
оперативен лизинг, нов внос (основно от 
Германия и Италия), автомобили на 
физически или юридически лица и други. 
Най-масово се предлагат коли от средния 
клас със средна възраст над 10 години. 
Пазарът се характеризира с много на брой 
малки участници в него. Клиентите на 
употребявани автомобила са разнообразни 
по своя пол, възраст, социална 
принадлежност и т.н. Като най-сериозни 
рискове при избора и покупката на коли 
втора ръка се посочват качеството на 
автомобила и неговата сервизна история. 

Ключови фактори, оказващи влияние 
върху продажбите на употребявани 
автомобили: 

 Необходимост от подновяване на 
превозните средства на възраст над 20 
години; 

 Наличието на информация за произхода 
и сервизна история на предлаганите 
автомобили; 

 Баланса между цена  и техническото 
състояние, които доставчика 
предоставя. 

 

Пазарът на употребявани автомобили е най-
чувствителен спрямо последния фактор, 
поради факта, че покупката на автомобил 

втора употреба е продиктувана от 
желанието на потребителя да постигне 
максимална полза на разумна цена. 

 
Компаниите в структурата на Евролийз Груп 
са активни участници на пазарите, на които 
оперират. С цел да бъдат адекватни на 
актуалните тенденции и да бъдат в услуга 
на своите клиенти, компаниите 
непрекъснато наблюдават пазарните 
сигнали, които индикират както 
възможностите за развитие, така и 
вероятните заплахи.  

По отношение на технологичното развитие, 
лизингова група се стреми да следва 
пазарните трендове и в тази връзка през 
2017 година започна обновяване и/или 
изграждане на изцяло нови онлайн 
платформи, които да  актуализират визията 
и посланието на групата като същевременно 
са лесни за използване през мобилни 
устройства. 

БИЗНЕС СРЕДА ЕВРО-ФИНАНС 

Евро-финанс като инвестиционен 
посредник оперира на капиталовия пазар в 
България. Компанията предлага директен 
достъп до Българска Фондова Борса – 
София чрез платформата си EFOCS, както и 
до фондовата борса във Франкфурт – 
Deutsche Börse Xetra.  

Наред с банките, капиталовите пазари в ЕС 
обхващат няколко хиляди малки и големи 
инвестиционни посредници, които 
предоставят консултации на своите 
клиенти, помагат на дружествата да се 
възползват от капиталовите пазари, 
управляват активи и осигуряват пазарна 
ликвидност, като по този начин улесняват 
инвестициите в целия ЕС. 

Българският капиталов пазар все още е 
малък, но въпреки това към днешна дата се 
е развил и вече е зрял. В последните години 
законодателството се промени няколко пъти 
и към момента е в унисон с европейските 
директиви. От 3 януари 2018 г. в България 
влезе в сила нова правна рамка в областта 
на пазарите на финансови инструменти 
MIFID II, която ще се прилага на 
територията на Европейския съюз (ЕС). 

Броят на сделките на регулиран пазар за 
2017 година нараства с 36% до 79 629 
спрямо предишната 2016 г. Реализираният 
оборот на БФБ-София е 705 850 935 лв. като 
отбелязва ръст от близо 70% в сравнение с 
2016 г.  
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Към датата на този доклад съществуват 70 
активни инвестиционни посредника на 
българския пазар, включително 23 банки и 
47 небанкови финансови институции. 
Според статистиката, публикувана от 

Българската фондова борса, Евро-Финанс 
АД заема трето място по реализиран оборот 
на БФБ - София през 2017 г., като за 2016 
г. дружеството беше класирано на второ 
място, а през 2015 г. зае първо място.  

 

12. КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ 

 
Еврохолд  България АД е наложил груповата 
политика за социална отговорност в 
холдинговата структура, към която се 
придържат всички дружества от 
икономическата й група. 
 
Непрестанните усилия за подобряване на 
икономическата среда чрез провеждане на 
открит диалог със заинтересованите страни 
и активния принос на дружествата от 
икономическата група на Еврохолд в 
обществото, са същността на груповата 
корпоративна отговорност. Групата е 
убедена в значението и ползите на 
корпоративната отговорност, която е 
свързана със защита на хората, тяхното 
благосъстояние, с опазване на околната 
среда.  

Всички компании от холдинговата структура 
подкрепят внедряването на принципите на 
корпоративната социална отговорност в 
своята дейност като осъзнават, че 
развитието им в дългосрочен план зависи до 
голяма степен от нея. Корпоративната 
отговорност се осъществява чрез следните 
действия: 
 

 Диалог със заинтересовани страни 
чрез действия и инициативи, които 
идентифицират проблемите и насърчават 
подходящите решения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подобряване на корпоративното 
управление, което да гарантира 
прозрачността на цялата организация. Ние 
ценим проактивността и иновативността, 
като ценен ресурс за осигуряване на 
груповата конкурентоспособност; 

 Грижа за околната среда насочена 
към измененията на климата и принос към 
устойчив растеж. Разумното боравене с 
ресурсите, които ни се предоставят е важен 
измерител за нашата грижа за околната 
среда. 

 Грижа за служителите, като ценен 
ресурс и основа за постигане на целите на 
Еврохолд.  

 Групата се старае да осигурява 
отлични условия на труд, да стимулира 
активната вътрешна комуникация. 
Социалните придобивки са част от 
мотивационната програма, с която се 
стараем да осигурим грижата и признанието 
на хората. Тяхната безопасност и 
удовлетвореност са от огромно значение за 
нас. 
 

 Стриктно спазване на 
законодателството заедно с прилагането на 
стандарти, политики, вътрешни правила и 
процедури. 
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13. Измерване на прогреса относно корпоративната 
отговорност и устойчивост. Цели и резултати в областта 

на социалната отговорност и устойчивото развитие. 

 
13.1. Продукти и услуги 

 
Еврохолд България АД не осъществява 
пряка дейност свързана с устойчивото 
развитие и взаимоотношенията с клиентите. 
Тази дейност се развива от дъщерните 
компании и е насочена към развиването на 
нови продукти за задоволяване на всички 
нужди и потребности на потребителите и 
клиентите на продуктите и услугите 
предоставяни от компаниите. Еврохолд е 
организирал по такъв начин бизнесите си 
като е създал възможността за 
разработването на уникални продукти 
изградени на базата на синергични връзки 
и допълващи предложения от 
подхолдинговите структури за да отговаря 
адекватно на нарастващите нужди на своите 
клиенти. 
 
ПРЕДЛАГАМЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 
НАСОЧЕНИ КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ  
 
С грижа за клиентите на 
застрахователния, автомобилния и 
лизинговия подхолдинги. 
 

Оперативните компании на Евроинс 
Иншурънс Груп АД,  Авто Юнион АД  и 
Евролийз Груп ЕАД следват маркетингова 
политика, насочена към разработването и 
предлагането на иновативни и 
разнообразни продукти и услуги. 
Дружествата извършват непрекъснат 
мониторинг на застрахователните, 
лизинговите и автомобилните нужди на 
всички групи потенциални клиенти. С цел 
предлагане на гъвкаво обслужване и 
удовлетворяване нуждите на клиентите от 
подходящи застрахователни, лизингови 
услуги и схеми за продажба на автомобили, 
разработват различни продуктови гами и 
комбинирани услуги допълващи 
продуктовото им портфолио. С така 
създаденият бизнес модел Групата може да 
предложи на клиентите обслужване на 
принципа "всичко на едно място" за 
продажба на автомобили, лизинг и 
застраховане, спестявайки им време и 
предоставяйки им изгодни, атрактивни и 

иновативни условия на база комбинирани 
продукти.  

Всяка от компаниите в структурата на 
Еврохолд има изградена самостоятелна 
клонова мрежа, чрез която извършва 
дейността си, с цел осигуряване на по-
високо качество на обслужване и 
гарантиране на  максимална 
удовлетвореност на клиентите, продуктите 
на всяка от фирмите се предлага и в 
представителствата на  останалите. 

И трите компании са насочили усилия и са 
разработили онлайн платформи налични на 
интернет страниците на компаниите,  с цел 
грижа за клиентите, задоволяване на 
техните потребности и  спестяване на 
тяхното време и възможност сами да 
изберат и конфигурират нивото на 
оборудване на автомобил и условията по 
неговото закупуване, лизинг и застраховка, 
в зависимост от зададени възможности от 
комбинации.   

Основните действия на Групата са 
гъвкавост, лоялност към клиенти и 
партньори, бързо и качествено обслужване, 
реализиране на идеи за нови продукти и 
услуги. Това осигурява високо ниво на 
обслужване и професионализъм при 
предлаганите услуги – от съдействие при 
избор на автомобил от дружествата на Авто 
Юнион, през договаряне на лизинговите 
условия от оперативните компании на 
Евролийз Груп според нуждите на клиента 
до избора на изгоден застрахователен 
пакет, предлаган от дъщерните на Евроинс 
Иншурънс Груп дружества.  

С грижа за клиентите на Евро-финас АД 

Инвестиционният посредник Евро-Финанс 
има пълен лиценз, издаден от КФН, с 
разрешение да извършва дейност на 
територията на ЕС и трети страни. 
Дейността на компанията отговаря на най-
високи стандарти в областта на 
финансовите и инвестиционни услуги. 

Компанията предлага директен достъп до 
фондовата Българска Фондова Борса – 
София чрез платформата си EFOCS, както и 
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до фондовата борса във Франкфурт – 
Deutsche Börse Xetra.  

Евро-Финанс разработи EFOCS (онлайн 
платформа), софтуер за директна търговия 
на Българска фондова борса – София и 
Deutsche Börse Group. Чрез тази платформа 
инвеститорите могат едновременно да 
търгуват на различни пазари и да 
наблюдават в реално време статуса на 
своите активи. 

За своите клиенти Евро-Финанс разработи и 
стартира EF MetaTrader 5 която стана 
популярна платформа за реална търговия. 
Клиентския терминал EF MetaTrader 5 
предлага на клиентите различни 
възможности за търговия чрез широк набор 
от функционелности. Чрез платформата за 
международните пазари EF MetaTrader 5 
Евро-Финанс предлага търговия с над 260 
инструмента. Получавайки достъп до 
широка гама пазари и инструменти за 
търговия, както и до последно поколение 
професионална платформа, клиентите имат 
всичко необходимо за да реализират 
успешно своите инвестиционни цели. 
Клиентите имат възможност да търгуват с 
посочените финансови инструменти при 
условия за търговия валидни за 
междубанковия пазар. Системата разполага 
с платформи адаптирани за мобилни 
телефони и таблети опериращи с iOS и 
Android OS. 

В своята над 20 годишна история, основен 
приоритет за компанията е прилагането на 
най-добрите практики и принципи в 
сектора, както и професионалното 
отношение към клиента. 
 

13.2. СЛУЖИТЕЛИ 
 
Бизнес успехът на Еврохолд и цялата група 
зависи от старанието, мотивацията, 
ангажираността и професионализма на 
нейните служители, знанията, уменията и 

амбицията за развитие. Служителите са 
лицето на всяка компания. Поради това 
групата продължава да инвестира в 
професионалното и личностно развитие на 
своите служители, като се старае да 
задържи и привлече качествени и екипно 
ориентирани служители. 
 
Групата Еврохолд е работодател на 2 169 
служители.  
 
Разработени са и са приети принципи, 
свързани с подбора, обучението, оценката и 
възнаграждението на персонала, към които 
принципи се придържа цялата Група: 
 

 Избор на кандидати за работа въз основа 
на техните лични качества, познания, 
опит и компетентност, основани на 
внимателна оценка на техните знания и 
квалификации; 

 Осигуряване на равни възможности за 
обучение и кариерно развитие за всички 
служители; 

 Създаване на работна среда, която 
оценява, признава и възнаграждава 
усилията и постиженията. 

 
В цялата група Еврохолд се прилага 
недискриминационна политика, която се 
стреми да осигури работна среда, при която 
няма форма на тормоз, изнудване или 
дискриминация (особено на етническа 
принадлежност, пол, религия, членство в 
националните малцинства, синдикати и 
т.н.).  
 
В края на 2017 г. екипът на Еврохолд 
България включва общо 2 169 служители 
спрямо 1 925 към 31.12.2016 г., което 
показва, че персонала на Групата се е 
увеличил с 12.7%. 
 
 
 

 
 
 
Структура на персонала: 
 

Персонал Общ брой жени % на 
жени 

мъже % на мъже 

2016 г. 1 925 996 51.7% 995 48.3% 

2017 г. 2 169 1 047 48.3% 1 122 51.7% 

Прилагането на принципа на 
равнопоставеност на половете може да се 

наблюдава в груповата структура на 
персонала. Разпределението на персонала 
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по пол (жени и мъже) е почти 
пропорционално, като жените имат превес 
над мъжете през 2016 г. с 3.4%, докато към 
края на 2017 г. този процент се е обърнал в 
полза на мъжете. 
 
Заети по бизнес групи 
 

В таблиците по-долу са показани 
разпределението на персонала през 2016 и 
2017 г. по бизнес групи. Най-голям брой 
служители са заети в застрахователното 
направление Евроинс Иншурънс Груп, 
следвано от Авто Юнион и Евролийз Груп. 
 
 

 
 
През 2017 г. персонала на 
застрахователното направление нараства с 
16% спрямо предходния отчетен период 
дължащо се предимно на ръст на персонала 
в застрахователните дружества в Румъния (с 
20.3%) и Украйна (с 89.3%). Автомобилната 
група също отчита ръст в персонала от 5.4% 
. 
 
Разпределението на персонала по критерии 
„пол“ е в зависимост сектора в които 
оперира компанията. В застрахователното 
направление са заети най- много жени – 879  
 

 
 
представляващи 56% от целия персонал, 
срещу 693 мъже. В автомобилното 
направление поради спецификата на 
дейността, а именно продажба на 
автомобили и авто-сервизна дейност са 
заети най-много мъже – 364 
представляващи 77.5% от целия персонал 
на Авто Юнион докато жените заети в 
автомобилните компании са 106. В 
останалите бизнес направления от Групата 
Еврохолд разпределението жени към мъже е 
почти пропорционално. 
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Географско разпределение 

По- многобройната част от инвестициите на 
Еврохолд са съсредоточени в България, 
което предупределя и България като 
водеща страна по брой зает персонал.  

В България са заети 50.8% от персонала на 
Групата Еврохолд като през 2017 г. броя на 
служители е 1 102 човека, от тях 500 са 
жени представляващи 45.4%, а заетите 
мъже са 602. 

От инвестициите на Еврохолд в чужбина, 
Румъния е държавата водеща по брой зает 
персонал. Назначените служители в 
Румъния са 629 човека, от които 279 жени и 
350 мъже. 

Персоналът в Украйна наброява 284 човека, 
от който 182 жени и 102 мъже. Съответно в 
Македония са назначени 154 човека, от 
които 86 жени и 68 мъже. 
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Разпределение по възраст и придобита 
степен на образование 
 

Графика 1: Разпределение на персонала по 
възраст  

 

 
 
 
 
През 2017 г. служителите на възраст под 40 
години представляват до 49% (1 060 
служители) от персонала на Групата, по 
този показател за отчетния период не е 
настъпила промяна във възрастовото 
разпределение на персонала.  
 

Еврохолд България се стреми да запази 
своите лоялни и опитни служители на 
възраст над 40 години, които представляват 
51% от всички служители (1 122 служители) 
към 31.12.2017 г. 
 
 

 

 
 
 
 
През 2017 г. 67% от служителите на 
компанията имат висше образование, 
докато през 2016 г. с висше образование са 
били 83% от персонала на Групата или по-
високо квалифицираните служители 
намаляват с 16% за една година. 
Намаляването на процента на служителите 
с висше образование се дължи на факта, че 
Евроинс Румъния е назначила през 2017 г. 

нови служители (повече от 80 служители, 
предимно в отделите ликвидация, отдела по 
продажби и други младши служители) без 
висше образование. Дружеството счита това 
за инвестиция в бъдеще, особено предвид 
ниската безработица в Букурещ, района и 
трудовия пазар в Румъния. 
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Важна предпоставка за постигане на бизнес 
целите и просперитет на компанията е 
наличието на достатъчен брой 
квалифициран персонал, мотивиран, 
стабилен и лоялен. 
 
В тази връзка е и не леката задача по 
набирането на нови служители, особено за 
по-тясно специализирани и/или ключови 
позиции, с която се срещаха много 
трудности през 2017 г. 
 
Напоследък се наблюдава дефицит на 
човешки капитал и компаниите все по-
трудно намират нужните им служители – 
както в количествен, така и в качествен 
аспект, притежаващи необходимите им 
знания и умения.  
 
Ето защо трябва да се акцентира и върху 
усилията за запазване на добрите кадри, 
особено на мениджърски и тясно 
специализирани експертни позиции, които 
вече са придобили и доказали  
висока професионална квалификация, 
вписали са се в екипа и в общата фирмена 
политика и култура. 
 
Текучеството е показател за нивото на 
удовлетвореност на персонала, която е 
формирана от няколко компонента: 
 Естество на работата, правилна 

организация и разумен обем; 
 Атмосфера в екипа и компанията, 

взимоотношения началник/подчинен; 
 Заплащане, адекватно на функциите и 

конкурентно спрямо пазара на труда; 
 Допълнителни придобивки и стимули; 
 Израстване  в йерархията и надграждане 

в уменията; 
 Срещи и разговори, за да се чувстват 

значими и да се познават проблемите, 
стремежите и намеренията им навреме. 

 
За да се елиминира риска от кражба на 
кадри („head hunting”) е необходимо да се 
осигурят оптимални условия, свързани с 
горните компоненти. 
 
Разрешаването на  проблема с текучеството 
не може да се реализира чрез единични 
действия или краткотрайни инициативи, а с 

прилагането на цялостен механизъм 
(програма) за запазване на служителите, 
особено тези с ключово значение. Процесът 
по намирането на техен заместник изисква 
много време и средства, и  не е сигурно дали 
ще завърши с успех. 
 
 
Кариерно развитие 
Групата Еврохолд се ръководи от 
убеждението, че привличането, 
оценяването и приобщаването на новите 
служители поставя началото на едно 
дългосрочно взаимноизгодно партньорство. 
Затова Групата акцентира върху 
оползотворяването и развитието на 
уменията на талантливите млади хора, 
които са засвидетелствали своята 
енергичност и професионализъм. 
 
Процедурата по подбор на кадри акцентира 
върху обективността, личните заслуги и 
качества на кандидатите, и се основава на 
предварително разработени критерии, 
които отговарят на визията и ценностите на 
компанията. 
 
Обучение 
Мениджмънтът на Еврохолд и дъщерните 
компании вярват, че трябва непрекъснато 
да инвестират в развитието на служителите 
и в тази връзка планират в краткосрочен 
план да провеждат различни програми за 
обучение, с чиято помощ служителите 
обогатяват и осъвременяват познанията си. 
Най-често поради естеството на бизнеса 
такива обучения се извършват в 
застрахователното направление и 
автомобилното. Обученията са достъпни за 
всички служители без оглед на позицията 
им и позволяват на служителите да бъдат 
непрекъснато подготвени по всички 
въпроси, пряко свързани с тяхната 
работата. Курсовете за обучения в 
зависимост от темата са вътрешено 
организирани от организацията или външни 
организирани от различни професионални 
организации. 
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Външни обучения 
Брой провеждани външни обучения. 
 

Средно за една година се провеждат по две 
външни обучения като при необходимост и 
повече. Темата се избира от екип отговарящ 
за обученията на персонала според 
актуалните за дадения момент въпроси.   
 

Присъстващ брой персонал.  
 

На външните обучения с обща тематика 
присъстват над 90% от персонала на 
конкретното дружество.  
На външните обучения с по-конкретна 
тематика присъстват всички служители, 
които пряко са заинтересовани от 
обучението. 

Вътрешни обучения 
Брой провеждани вътрешни обучения Вътрешните обучения във всяка от 

компаниите се провеждат в различна 
периодичност, което зависи от дейността им 
и необходимостта, например при въвеждане 
на нов продукт, нови процедури и правила, 
промяна в организацията и др.  
Средно вътрешни обучения се провеждат 
между 4 до 6 на година. 
 

Присъстващ брой персонал.  
 

На вътрешните обучения присъстват всички 
заинтересовани служители. 

 
 
Развитие на потенциала на 
служителите. 
Групата Еврохолд се стреми да насърчава 
служителите си към дейности, които биха 
позволили пълното разгръщане на техния 
потенциал и осъществяване на 
професионалните им амбиции. Акцентира се 
и върху развитието на качествата, които 
позволяват израстване на служителите в 
цялата организация.  

При търсене на кадър за определена 
позиция първо се преглеждат 
възможностите за предлагане на позицията 
на служители, които са вътрешни за 
организацията и след това, ако не се стигне 
до избор се търят външни кадри. 
 
Вътрешна комуникация. 
Управителните органи от икономическа 
структура осъзнават, че вътрешната 
комуникация е едно важно условие за 
ефективната работа във всяка компания. 
Холдингът и дружествата се стремят да 
създават добра вътрешна комуникация 
между отделите, служителите и 
ръководството, която да способства за 
генералните и социални цели на дадената 
компания. Насърчават се 3 основни форми 
на комуникация: Вертикална – нагоре, 
вертикална – надолу и хоризонтална. 
Вертикална – нагоре комуникация има за 
цел да разкрие вижданията и проблемите на 

служителите към ръководството, 
вертикална - надолу цели ръководството да 
уведомява служителите за визията, целите 
и плановете на компанията, хоризонталната 
комуникация се осъществява между 
служителите като насърчава обмена на 
информация. 
 
Организацията на системата на управление, 
гарантира преки линии на докладване на 
ключовите функции, както и право на 
достъп до информационния ресурс и всички 
служители на лицата, изпълняващи 
ключови функции по контрол.  
 
Към настоящият момент комуникацията се 
осъществява чрез имейли до 
заинтересованите служители, а когато 
касаят целия персонал се използват 
групови имейли.  
 
В структурата на Еврохолд има въведена 
архивна система с нива на достъп до 
служителите. По този начин до всеки 
заинтересован служител достига 
необходимата информация. 
 
Възнаграждение, социални ползи и 
други мотивиращи фактори 
Една от основните цели на Групата е да 
задържа качествените служители, поради 
което се стараем да прилагаме адекватна и 
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навременна оценка. Групата използва 
работещи инструменти, с които да 
идентифицира очакванията на служителите 
по отношение на факторите, които ги 
мотивират. 

 Освен доброто възнаграждение за 
служителите от огромно значение е 
одобрението за свършената работата, което 
те получават от своите ръководители. 
Дружествата се стараят да поддържат 
усещане у служителите, че са важни и 
принадлежат към една общност с обща цел. 

 На всички нива непрекъснато се 
работи по подобрението на условията за 
работа, което включва и възможностите за 
социални контакти, разбиране от страна на 
работодателя по отношение на лични 
ангажименти и проблеми. 

 Компаниите предоставят 
допълнителни социални придобивки на 
служителите си, като някой са общи за 
всички компании, а други са специфични за 
някой от дружествата по решение на 
ръководството.  
 
Социалните придобивки, които получават 
служителите са под формата на: 

 ваучери за храна на стойност 60 лева; 
 допълнително здравно осигуряване; 
 отстъпки при ползване на продуктите 

и услугите, който предлагат 
дружествата от групата; 

 отстъпка в гурме ресторанта в ЦУ при 
заплащане на храна; 

 организирани ежегодни 
профилактични прегледи в 
специализирани медицински 
центрове; 

 организиране през летните 
ваканционни месеци на лятна 
занималня за децата на служителите; 

 и др.  

 
Социалните придобивки са важен 
инструмент за мотивацията на служителите, 
с които компанията подпомага служителите 
си и техните семейства. 

 Здравословна и безопасна среда. 
Здравословните и безопасни условия на 
труд са приоритет на кампанията. 
Инвестираме в качествено оборудване, 
постоянно подобряване на динамичната 
офис култура, здравословна и безопасна 
работна среда. Всички дружества имат 
сключени договори със специализирани 

външни компании, които извършват 
проверки и дават указания съгласно Закона 
за здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗЗБУТ). 
 
Здравословна и безопасна среда. 
Групата се стреми да осигурява най-добри и 
безопасни условия на труд. За да постигне 
това дружествата спазват всички законови 
разпоредби, свързани с опазване на 
здравето и безопасността на служителите 
като за целта поддържат процедури и 
политики. Ръководствата поощряват 
служителите в проактивното отношението 
относно опазване на безопасността и 
поддържането на здравословна работна 
среда. 
 
Измерители 
Важна статистика, която дружествата от 
Групата поддържат и наблюдават относно 
служителите.  

 През 2017 година на ниво Група няма 
уволнени служители, поради 
корупция или други злоупотреби. 

 Не са регистрирани трудови 
злополуки. 

 Няма постъпили жалби по трудово-
правни въпроси. 

 

13.3.  ДОСТАВЧИЦИ 

Компаниите в структурата на Еврохолд 
извършват бизнес операции с много на брой 
и разнообразни доставчици. В процедурите 
за избор на партньори, които Групата 
прилага, са водени от основните му 
принципи за честност, прозрачност и 
разбира се, обективни критерии за оценка 
като цена, качество, редовни доставки, 
предишен опит и т.н. 
 
В компаниите са приети и се спазват 
Правила за оценка, сключване, 
регистрация, съхранение и контрол на 
договори. Тези правила определят реда и 
условията за сключване, начина за 
регистрация, съхранение, контрола върху 
изпълнението и оценка на договорите за 
доставки на външни услуги за тяхната 
квалификация като договори по 
прехвърляне на дейности, с оглед спазване 
и прилагане на „Политика за прехвърляне 
на дейности на външни изпълнители“. 
 
Процедурите при избор и оценка на 
доставчиците се извършва при пълна 
прозрачност и от обективни критерии – 
цена, качество, редовни доставки, 
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предишен опит и др., при съблюдаване и 
спазване на местните и европейски 
регулации относно прехвърляне на дейност. 
 
При избор на доставчици, приоритет се дава 
на тези, които спазват приетите от групата 
принципи по отношение на околната среда 
и социалната отговорност. 
 
 

13.4. ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Еврохолд счита подкрепата си на политики, 
свързани с опазване и развитие на околната 
среда, за част от важните дейности на 
Групата. Стремежът е чрез различни 
практики в тази насока и да се допринася 
ежедневно, ежемесечно и ежегодно за 
подобряване на света и природата, в които 
живеем. Всички служители на компанията 
познават и се включват в различни 
активности в тази насока и имат 
възможността и да предлагат нови 
инициативи. 
 
Във връзка с политиките за опазване на 
околната среда фирмата е разработила 
различни системи за подкрепата им. В 
компаниите от Групата ежедневно се 
прилагат различни практики свързани с 
опазване на околната среда като: 

 Спестяване на използваната хартия в 
офиса, чрез използването на копирни 
машини, които идентифицират всеки 
служител и събират статистическа 
информация за потребената от него хартия 
и тонер; 

 На всеки етаж в бизнес сградата на 
Еврохолд, където се намират централните 
офиси на всички компании са разположени 
контейнери за разделно събиране на 
хартия; 

 Групата предлага на клиентите си 
възможността да се откажат от издаването 
на хартиена фактура. Дори лизинговата 
група обвърза тази кампания и със 
стартирането на проекта „Мишката ще 
върне книжката“, като идеята е намалените 
разходи за издаване на фактури да бъдат 
върнати в полза на обществото под формата 
на книжки на деца; 

 Насърчаване използването на 
електронни средства за комуникация в 
ежедневната дейност на компанията и 
минимизиране на хартиените документи; 

 Евролийз Ауто разработи й клиентски 
модул „Моят Лизинг“ посредством който 
крайните потребители могат по всяко време 
да видят всички издадени документи по 
договор за лизинг; 

 Бизнес сградата на Еврохолд е 
оборудвана с машини за пречистване на 
питейна вода, чрез които значително се 
намалява потреблението на пластмасови 
бутилки с вода;  

 Използване на биоразградими 
материали в автомобилните компании; 

 Дружествата от Авто Юнион имат 
сключени договори със специализирани 
фирми за рециклиране на опаковки и 
отработени моторни масла.; 

 С цел свеждане до минимум 
разхищението на ресурси и намаляване на 
потреблението на газ е електроенергия, 
Еврохолд поддържа в изправност и редовно 
прави профилактика на всички свой 
системи за отопление, вентилационни и 
климатични инсталации на бизнес сградата, 
като за по-доброто и професионално 
управление е сключила договор относно 
всички дейности по поддръжка на сградния 
фонд със специализирана компания в 
областта на управление на инвестиционни 
имоти. 

Като компании опериращи в областта на 
услугите, най-голямо внимание е обърнато 
към намаляване използването на хартия и 
нейното разделно събиране. С тези 
практики Групата подпомага негативните 
последици от обезлесяването, което от своя 
страна води до изчезване на различни 
растителни и животински видове, следва 
ерозия и разрушаване на почвата, спадане 
на нивото на подпочвените води, 
замърсяване на атмосферата с вещества 
отделяни при производството на хартия. За 
Еврохолд и дъщерните и компании 
опазването на природните ресурси е важно, 
затова насърчава служителите за 
намаляване на хартиените отпадъци. За 
тази цел в краткосрочен план  идеята е да 
се въведе изцяло разделно събиране на 
отпадъци, както и да се въведат правила за 
тяхното регулиране. 
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Холдингът се ангажира непрекъснато да 
следи, оценява и оптимизира екологичното 
си представяне, и да спазва стриктно 
всички изисквания на местното, 
националното и международното 
законодателство в съответната област. 

 

13.5. ЗА ОБЩЕСТВОТО 
 
Групата Еврохолд е твърдо убедена, че 
растежът и дългосрочната устойчивост на 
бизнеса са силно свързани с цялостното 
благосъстояние и развитие на общността, в 
която работи. Стратегията за корпоративна 
социална отговорност и устойчиво развитие 
отразява нашата мисия, визия и ценности. 
Всички компании от Групата подкрепят 
различни обществени каузи, но най-
активни са дружеството от 
застрахователното направление. 
 
 
ЗД ЕВРОИНС АД 
 
В областта на корпоративната социална 
отговорност ЗД Евроинс АД остава активно 
и демонстрира своята отдаденост и 
отговорно поведение в полза на своите 
клиенти, служители, партньори и 
обществото като цяло. Дружеството 
продължава дългосрочните си проекти и 
непрекъснато стартира нови инициативи, с 
които да подобри благосъстоянието на 
обществото и бъдещето на страната. В 
Дружеството се вярва, че не само 
постигането на положителни финансови 
резултати са важни, а и отношението на ЗД 
Евроинс АД към всички проблеми на хората, 
допринасянето към различни сфери на 
обществения живот, с които се помага за 
устойчивото развитието и благополучието. 
 
ЗД Евроинс АД и негови представители 
активно участват в местни и чуждестранни 
инициативи, свързани с повишаване на 
финансовата култура, повече сигурност на 
пътя, спортни мероприятия и активности за 
по-здравословен начин на живот и други. 
Част от инициативите на ЗД Евроинс АД 
през отчетната 2017 г. са: 
 
Каузи и кампании 
 Всеки ден в резултат на катастрофи и 

здравословни проблеми стотици хора в 
България имат животоспасяваща нужда 
от кръв и кръвни продукти, които се 
набавят само и единствено чрез 
кръводаряване. Поради тази причина 

през 2017 г. за осма поредна година в 
Дружеството са организирани две 
кампании „Благодаря” за насърчаване 
на кръводаряването сред служителите 
със сътрудничество на Български алианс 
за кръводаряване и Национален център 
за трансфузионна хематология. Чрез нея 
за пореден път се демонстрира 
ангажираността на Дружеството и 
служителите към социално отговорни 
каузи; 

 
 В резултат на демографската криза и 

застаряване населението в България 
броят на самотни, възрастни хора всяка 
година се увеличава. За поредна година 
ЗД Евроинс АД подкрепя националната 
кампания насочена към подпомагане на 
самотни, възрастни хора „Великден за 
всеки” под патронажа на омбудсмана на 
Р. България – Мая Манолова; 
 

 Добри взаимоотношения се поддържат с 
национална фондация „Свети Никола”, 
чрез която всяка година се даряват 
средства и се подпомагат сираци с 
тежки физически увреждания, главно от 
района на Северна България; 
 

 Дружеството се включи активно в 
националната кампания „3500 живота” 
организирана от Международната 
автомобилна организация ФИА и Съюза 
на българските автомобилисти (СБА) 
чрез разпространение на плакати във 
всички офиси на Дружеството в 
страната. 

 
Спорт 
 ЗД Евроинс АД  поддържа дългогодишно 

ползотворно сътрудничество и 
подпомага множество спортни клубове, 
някои от които са:  

 „Български ски клуб на журналистите” – 
участие в национално и световно 
първенство по ски за журналисти;  

 Сдружение алпийски клуб „Витоша“ – 
организатор на състезанието „Обиколка 
на Витоша – 100 км”; 

 Волейболен клуб „Марек Юнион 
Ивкони“ – гр. Дупница; 

 Българска федерация по триатлон – 
организатор на Европейско първенство 
по триатлон за юноши и девойки; 

 Организаторите на Шампионат по 
приложно колоездене в гр. Ямбол под 
надслов „Младежта за безопасност на 
движението“; 

 Българска федерация по тенис – 
организатори на световния тенис турнир 
от веригата ATP 250; 
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 сдружение „Трейл систем” –„Бялата 
лавина – ски, байк & сърф“ за участие в 
Световно първенство по фрирайд ски за 
юноши във Фибербрун, Австрия;  

 и много други. 
 
Общество 
 Дружеството е дългогодишен партньор 

и подпомага Национална търговско-
банкова гимназия- София, 
организаторите на летен детски лагер 
„Арт Ваканция на Витоша” – „Музик 
Плей”. 

 
 ЗД Евроинс АД е партньор на вестник 

“24 часа” в публичен дебат на тема „За 
100 живота повече”. Представители на 
Дружеството взеха активно участие в 
дебата. Основните акценти в дискусията 
бяха приетите в края на 2016 г. нови 
санкции за шофьорите – шофиране след 
употреба на алкохол, шофиране без 
книжка, превишена скорост или участие 
в гонки. 
 

 ЗД Евроинс АД бе партньор в 
конференция организирана от фирма 
Centio на тема: „Кибер сигурност“. На 
конференцията представител на 
Дружеството говори пред аудиторията 
за ползите, които предоставя продукта 
на ЗД Евроинс АД – Кибер застраховка. 
 

 Поддържат се тесни контакти с 
Българско дружество за връзки с 
обществеността, СБА, Автошкола 
Василеви – организатори на 
благотворително автомобилно 
състезание „Мисия безопасност”, 
телевизионно образователно предаване 
„Потребителска кошница” – БНТ 2 и др. 
 

 Дружеството заедно с Пощенска банка 
бе домакин на годишната среща на 
финансовите ПР специалисти.  
 

 Дружеството бе официален 
застраховател на „БДВО Summer Camp 
2017 ПР на гребена на вълната” заедно 
с Пощенска банка и Медицински 
университет Варна. 
 

 През месец октомври ЗД Евроинс АД за 
поредна година взе участие в конкурса 
„Застрахователи за обществото 2017“ 
организиран от БАЗБ и АБЗ, където 
спечели второ място с каузата си за 
подпомагане на деца сираци с тежки 
физически увреждания от гр. Велико 
Търново. През същият месец отбор от 
служители на Дружеството взе участие в 

благотворително състезание по пътна 
безопасност „Мисия безопасност”, 
организирано от Автошкола Василеви в 
полза на Holiday Heroes, които дариха 
събраните средства по време на 
коледните празници на семейства в 
нужда. „Мисия безопасност” спечели 
първа награда на годишните награди за 
пътна безопасност организирани от 
Фондация „Годишни награди за пътна 
безопасност 2017 г.“. 
 

 През настоящата година бяха отделени 
средства за отпечатване на книгата на 
Мирослав Миндов „Всичко в живота е 
театър”. 
 

Други инициативи, които Дружеството 
подкрепя през годините са:  
 международен музикален фестивала 

„Бохеми“ Банско и „Банско Бийт“,  
 

 Музикално турне ΟΝΕ LOVE - под 
надслов „Една любов през граници” 
провежда се на територията на 
България и Р. Македония,  
 

 Национален кинофестивал за 
операторско майсторство „Златното око“ 
в гр. Попово,  
 

 Автомобилно състезание „Луда 
надпревара“ под надслов „Спри 
агресията по пътищата – стани един от 
нас!“,  
 

 „Годишни награди за пътна 
безопасност“, организирани от 
„Фондация Годишни награди за пътна 
безопасност”, инициативата „Мисия 
Защити своя дом“ организирана от БАЗБ, 
застрахователи, БЧК и Пожарна 
безопасност район Средец, както и 
Община Средец,  
 

 „Годишни награди на b2b Media“ за най-
добри предприемачи, най-иновативни 
компании, най-креативни корпоративни 
офиси, както и социално-отговорни 
кампании, използващи иновативно 
мислене. 

 
 
Евроинс България – инициативи в 
Гърция 
 

СПОРТ 
 Главни спонсори на Христос и Зафирис 

Воликакис (братя), които са гръцки 
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шампиони в колоездене. Дарение на 
униформи с нашето лого върху тях плюс 
икономическа подкрепа за състезанията 
за колоездачни писти. Те се подготвят за 
TOKYO 2020.  

 
 
 Главни спонсори на Панайотис 

Параскевопулос. Той е първият гръцки 
пилот на състезателни автомобили (Go-
Kart Racing Driver) с увреждания. Той се 
състезава с физически нормални 
шофьори, като използва ръцете си 
вместо краката си. Той е и председател 
на " Асоциация за хора със специални 
нужди“ в Арголида, Гърция. 
 

 Спонсори на футболния отбор "Иродотос 
Паса" в Аликанкарсос, остров Крит. 
Нашето лого е както на униформите, 
така и на игралното поле. 
 

 Спонсори на баскетболния отбор за 
девойки, "Спортинг", със седалище в 
Атина, Гърция. Нашето лого е както на 
униформите, така и на баскетболното 
игрище. 
 

 Спонсори на местния футболен отбор на 
остров Evia "A.O. Koskinon ". Дарение от 
50% от общите разходи за техните 
униформи, с нашето лого върху тях.  

 
ЗДРАВЕ 
 
Дарение на медицинско оборудване в 
болницата на Варда (Vouprasia, 
Peloponnese, Greece). 
Подкрепяме хоспис на Патра (за болни 
хора), като предоставяме финансова 
подкрепа според техните доказани нужди. 
Освен това финансово подкрепяме Центъра 
за борба с рака в Северна Гърция 
 
 
ПРЕВЕНЦИЯ: Дарението на дрегери за 
алкохол в отделите на КАТ в Гърция. 
 
По-конкретно, на остров Крит, Арголида, 
Патра и Солун. Целта е да бъде активна част 
от предотвратяването на автомобилни 
катастрофи, дължащи се на пиянство.  
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
Пълна реставрация на учебното заведение в 
Толо Основно училище: баскетболното 
игрище е реконструирано, а останалата част 

от двора е оборудвана със съоръжения за 
игра на открито, достъпни за всички деца от 
всички възрасти. Освен това е дарена и 
интегрирана микрофонична инсталация, 
също така са закупени петнадесет пейки за 
учениците. Направено е и дарение на 
компютри, което доведе до обособяването 
на специална зала за компютърно обучение. 
 
Дарение от професионален фотокопир 
RICOH MP 2800 на 1-ро професионално 
училище в Керасини (Пирея, Атина) заедно 
с компютър. Училището не може да 
предостави на учениците учебния материал, 
докато нашата компания не направи 
дарението.  
 
ДЕЦА В НУЖДА 
 
Спонсори в Асоциацията "Усмивка на 
детето" за деца в нужда. Това е най-
голямата асоциация в Гърция относно 
децата (подкрепя деца в бедност, насилие, 
деца със здравословни проблеми и 
изчезнали деца). Подкрепяме отдела за 
ежедневна грижа във Врочица Илия 
(Пелопонес), където се намират нуждаещи 
се деца (по различни причини). 
 
 
ХОРА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 
 
Център за професионално образование 
Мерина (Патра). През 2017 г. са 
регистрирани 130 души със специални 
нужди. Ние сме спонсорите на Мерина от 
гледна точка на парична подкрепа и 
застраховката на автобуса на Центъра. 
Нашето лого е поставено в задната част на 
автобуса. 
 
 
„Евроинс Румъния Асигураре - 
Реасигураре” СА 
 
за обществото 
 
Социалната отговорност на Евроинс 
Румъния Асигураре - Реасигураре се 
определя от грижа и уважение към 
клиентите и обществото. Политика на 
компанията към социалната отговорност се 
ръководи от ценностите, отговорността и 
солидарността на компанията, които 
превеждаме в проекти насочени към 
обществото. 
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Важната роля, която компанията играе на 
румънския пазар, и загрижеността за 
развитието на бизнеса се удвояват от 
желанието да бъдем активни към 
обществото. 
 
В областта на корпоративната социална 
отговорност Евроинс Румъния Асигураре - 
Реасигураре доказва ангажираност и 
отговорно поведение в полза на клиентите, 
служителите, партньорите и обществото 
като цяло. 
 
Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре 
подкрепиха различни социални проекти, 
образователни инициативи и културни 
събития и подкрепиха благотворителни 
организации и асоциации, които оказват 
помощ на деца в неравностойно положение 
със социални, физически, психически и/или 
психически трудности, за да ги 
реинтегрират в обществото. 
 
Обществени каузи и кампании: 
 
Събитие за образование.  
Като част от „Global Money Week“, Евроинс 
Румъния Асигураре - Реасигураре активно 
се ангажира да отговори на нуждите на 
студентите от университета "Александру 
Йоан Куз", споделяйки значението на 
застрахователните продукти в 
съвременната икономическа среда. Така, на 
30 март 2017 г. под надзора на румънския 
орган за финансов надзор, Евроинс Румъния 
Асигураре - Реасигураре организира 
специално място, където всички студенти от 
академията на „А.Й. Куз“ получиха брошури 
и директна информация от 
застрахователните специалисти, за да 
разширят знанията си за рисковете и да 
бъдат защитени при покупка на различни 
видове застрахователни продукти. 
 
Като част от събитието „Global Money Week“ 
Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре 
дари голям количество от книги на начално 
училище "Йон Гика". Моментът е важен за 
училището, тъй като през последните 
годините не са получавали никакви нови 
книги за запълване на библиотечния си 
фонд. 
 
1000 км благотворително 
предизвикателство за Балканите.  

Балкан 1000 - благотворително спортно 
събитие, подкрепено от Евроинс Румъния 
Асигураре - Реасигураре. Спортното 
събитие се провежда за поредна година 
като спортистите изминават разстояние от 
1050 километра на територията на България 
и Румъния - от 29 октомври до 8 ноември. 
Това е мощна благотворителна концепция, 
която осигурява платформа за набиране на 
7 социални проекта в двете страни. 
Насърчава спортове на открито като 
алтернатива на здравословен начин на 
живот. Той обръща внимание и на 
екологичното поведение, като засажда 
редки дървета по маршрута. Целта на 
благотварителния ултрамаратон е да се 
подпомогнат три социални каузи – „Против 
дискриминацията“; „За децата, лишени от 
родителски грижи“, и „За семейния център 
за недоносени деца и техните родители“. 
 
Основните спонсори на събитието бяха 
УниКредит, Евроинс Румъния Асигураре - 
Реасигураре и кафе Spetema. 
 
 
Свободен дух на Русе – Гюргево. 
Регионална инициатива "Свободен дух" е 
уникално презгранично спортно събитие в 
Румъния и България, организирано от 
местните власти в Гюргево и Русе през 
септември. 
 
Началото бе дадено на град Русе и стотици 
атлети от повече от 10 държави тръгнаха на 
"поход", преминавайки 15 километра до 
точката на пристигане в Гюргево. Всяка 
година началото на състезанието е 
алтернативно във всеки град, за да се даде 
на състезанието свежест и 
конкурентоспособност. 
 
Евроинс Румъния подкрепи това 
трансгранично спортно събитие, като едио 
от основните спонсори и единствената 
компания, представяща маркови 
комуникационни материали.  
 
Всяко издание на спортното събитие 
"Свободен дух" в Гюргево-Русе се радва на 
голям успех, привличайки много 
професионални и любители от Румъния, 
България, САЩ, Япония и Франция. 
 
Непрекъсната подкрепа за Центъра за 
деца с увреждания 



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
184 

 
Евроинс се ангажира да поддържа 
непрекъснато Център за социално 
преподаване и лечение Corabia в Букурещ, 
където се намират децата с увреждания. 
Тук, децата със синдрома на Даун, ADHD и 
други увреждания получават специфично 
лечение и терапия чрез образование. 
За тези специални деца Евроинс Румъния 
прави дарение от плодове и промоционални 
материали. 
 
Голямо творческо и артистично шоу са 
създали децата от този център с подкрепата 
на своите учители. Нашият екип имаше 
привилегията да бъде поканен да гледа 
изпълнението и да поздрави децата за 
страхотната им работа. 
 
Евроинс Румъния се ангажира да посещава 
децата със специални нужди във всеки 
удобен случай и да осигури необходимата 
подкрепа. 
 
 
Евроис Украйна 
„Застрахователно дружество Евроинс 
Украйна ” пез 2017г беше главният спонсор 
на втория етап на Световното първенство 
под  егидата  на Международната 
федерация по моторизъм (FIM), което се 
проведе от 5 до 7 май 2017 г. в гр. 
Чернивци. Следва да се отбележи, че преди 
25 г. в този град се провеждат първите 
световни състезания по мотокрос. 
Министърът на младежта и спорта на 
Украйна Игор Жданов  връчи грамота за 
"Значителен принос за развитието и 
подкрепата на мотоциклетния спорт в 
Украйна и насърчаването на здравословен 
начин на живот" на изпълнителният 
директор на Евроинс  Украйна - Александър 
Волков и заместник-председателя на 
Управителния съвет на Евроинс  Украйна 
Янко Николов. 
 
Евроинс Осигуруване АД Скопие 
 
Присъства на македонския пазар вече 10 
години, като през всички години  се стараем 
да допринасяме за развитието на 
обществото и да помагаме на тези социални 
групи, които имат най-голяма нужда от 
подкрепа. За нас корпоративната социална 

отговорност не е маркетинг инструмент а 
начин несебично да поддържаме каузите, в 
които вярваме. 
 
Спорт 
През 2017 година продължихме практиката 
от предходните години да отделяме 
средства за популяризирането на различни 
видове спортове. Някои от нашите 
инициативи бяха свързани с поддържането 
на клуба за детски триатлон „Трилоги 
Рейсинг Тийм“ и спонсорирането на няколко 
турнира  на най-добрият македонски 
кикбоксьор Димитър Георгиев. 
  
За трета поредна година бяхме 
застраховател и спонсор на детския летен 
лагер за хандбал „Кирил Лазаров“, който 
събира деца, както от Македония, така и от 
различни европейски държави. В подкрепа 
на развитието на хандбала в Македония, 
Евроинс Осигуруване предостави стипендии 
на седем деца, които се открояваха с 
извънреден талант в този спорт. 
 
Обществото 
Евроинс Осигуруване заедно с Планински 
Спортен Клуб - Драчево „Филип Чакаров“ 
помогна за изграждането на ‚zip-line’ в 
планината. 
 
Участвахме в кампания за повишаване на 
финансовата култура заедно с Народна 
Банка на Република Македония, 
Министерство на финансите и Агенция за 
Надзор на Застраховането, която завърши с 
„Ден на финансовата култура“. 
 
Други 
През последните години служители на 
Евроинс участваха многократно в 
благотворителни отборни и индивидуални 
спортни надпревари, като това доведе и до 
популяризиране на здравословния начин на 
живот сред нашите служители.  
 
Евроинс подкрепи и музикалното турне ONE 
LOVE – под надслов „Една любов през 
граници“, което се проведе на територията 
на България и Р. Македония. 
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ПРИЛАГАНЕ НА  КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ 

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ (2007), КОЙТО В СВОЯТА СЪЩНОСТ СЛЕДВА 

РАМКАТА, ДАДЕНА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА 

КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ (2004) ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЕТИТЕ И ПРИЛАГАНИ 

ПРИНЦИПИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. КОМПАНИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ 

ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ Е СЪВКУПНОСТ ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА 

ДРУЖЕСТВОТО, НЕГОВИТЕ АКЦИОНЕРИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ – СЛУЖИТЕЛИ, 

ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ, КРЕДИТОРИ НА КОМПАНИЯТА, ПОТЕНЦИАЛНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИТОРИ 

И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. АКО ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НЕ СЕ 

ПРИЛАГАТ ИЛИ ИМА ОПАСНОСТ ДА НЕ БЪДАТ СПАЗЕНИ; КОМПАНИЯТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА 

ОПОВЕСТЯВА СВОЕВРЕМЕНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА., КОМПАНИЯТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА 

ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. 

КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОХОЛД 

БЪЛГАРИЯ АД ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, В КОМПАНИЯТА СА ВЪВЕДЕНИ И РАБОТЯТ ПРОЦЕДУРИ, 

ОСИГУРЯВАЩИ СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА 

ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. УПРАВИТЕЛНИЯТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА СЪВЕТ ВЗЕ 

РЕШЕНИЕ КОМПАНИЯТА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ. С ТОВА СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ДЕКЛАРИРА ГОТОВНОСТТА СИ 

ДА ПОДДЪРЖА И РАЗВИВА И ЗАНАПРЕД ВЪВЕДЕНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ 

ПРОЦЕДУРИ И КОРПОРАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ. 

СЪЗДАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ГАРАНТИРА ОЦЕЛЯВАНЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА 

ДРУЖЕСТВОТО КАТО ЗАДАВА РАМКАТА, В КОЯТО УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ДА РАБОТЯТ В НАЙ-
ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗУМНИТЕ ОЧАКВАНИЯ НА НЕГОВИТЕ 

АКЦИОНЕРИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ. ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО Й 

СЕ СЪДЪРЖА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, УСТАВА И ДРУГИТЕ 

УСТРОЙСТВЕНИ АКТОВЕ НА КОМПАНИЯТА. 

 
Политика за разкриване на 
информация 
Управителният съвет на Еврохолд България 
АД третира всички акционери 
равнопоставено по отношение на 
разкриването на информация. Компанията 
оповестява най-малко периодични отчети и 
уведомления за вътрешна информация по 
смисъла на чл.4 от Закона за пазарните 
злоупотреби с финансови инструменти, в 
сроковете и със съдържание, съгласно 
изискванията на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа. 
 

 
Еврохолд България АД има сключени 
договори със Сервиз Финансови пазари ООД 
(специализираната финансова медия 
X3News към 
 
БФБ-София) за оповестяване на 
регулираната по смисъла на Закона за 
публично предлагане на ценни книжа 
информация пред обществеността, 
регулирания пазар и КФН. Информацията е 
достъпна на съответните електронни адреси 
на медиите -www.x3news.com, както и на 
корпоративния сайт на Еврохолд България 
АД – www.eurohold.bg.
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ СА ОПИСАНИ СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА 

НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. ПРИ НАСТЪПВАНЕТО НА НЯКОЙ ОТ РИСКОВЕТЕ ДОРИ И 

ЧАСТИЧНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ТОВА МОЖЕ 

ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛЕН НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НЕГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ И ДРУГИ 

НЕСИГУРНИ СЪБИТИЯ, КОИТО ПОНАСТОЯЩЕМ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ СЕ СЧИТАТ ЗА 

НЕСЪЩЕСТВЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА, СЪЩО МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛЕН НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИТЕ ИЛИ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ. 

БЪДЕЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ МОГАТ СЪЩЕСТВЕНО ДА СЕ 

РАЗЛИЧАВАТ ОТ МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ КАТО СЛЕДСТВИЕ НАСТЪПВАНЕ НА ОПИСАНИТЕ РИСКОВЕ, 

ИЛИ МНОЖЕСТВО ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 

*** 
 
Рискът може да бъде, както заплаха за финансовото здраве на компанията, така и възможност за постигане 
на конкурентно предимство. Рискът представлява нежелано отклонение на резултатите от дадено събитие 
спрямо първоначалните очаквания.  
 
Рисковете се делят на две основни групи – несистематичен (диверсифицируем) и систематичен 
(недиверсифицируем).  
 

Видове 
рискове 

Описание на риска 

1. Систематични рискове 
Макроиконом
ически риск 
 

Макроикономическата ситуация и икономическия растеж на България и Европа са от основно 
значение за развитието на Еврохолд България АД, като в това число влизат и държавните 
политики на съответните страни и в частност регулациите и решенията взети от съответните 
Централни Банки, които влияят на монетарната и лихвената политика, на валутните курсове, 
данъците, БВП, инфлация, бюджетен дефицит и външен дълг, процента на безработица и 
структурата на доходите. 
 
Като потенциален вътрешен риск остава теоретичното либерализиране на фискалната 
политика, което би довело до сериозно допълнително увеличаване на дефицита и нарушаване 
принципите на валутния борд. 
 
Към макроикономическите рискове се отнасят: политическият; кредитният риск на държавата; 
инфлационният, валутният, и лихвеният риск; рисковете, свързани с нововъзникващите пазари 
и рисковете, свързани с българския пазар на ценни книжа. 

Политически 
риск 
 

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху 
стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта от инвестициите. 
Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна 
посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика, които могат да 
имат негативно въздействие върху инвестиционните решения. Други фактори, свързани с този 
риск, са евентуалните законодателни промени, касаещи стопанския и инвестиционния климат 
в страната. 
 
Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на 
съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, свободни 
избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите. България 
е член на НАТО и от 1 януари 2007 година е член на Европейския Съюз (ЕС). Желанието за 
европейска интеграция, наличието на доминираща политическа формация, стремежът към 
строга фискална дисциплина и придържането към умерен дефицит, създават прогнозируемост 
и минимизират политическия риск. 

Безработица 
 

В страните с пазарна икономика безработицата е призната за социален риск по повод на труда. 
Като обществено оценен риск, безработицата подлежи на задължително обществено 
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осигуряване и обезщетяване при определени условия. Цялостната дейност по формирането и 
провеждането на държавната политика по социалното осигуряване на безработицата, както и 
насърчаването и подпомагането на безработните лица, при търсенето и започване на работа 
и/или друг тип икономическа дейност, дава съдържанието на процеса на управлението на този 
социален риск. 
 
Според последните публикувани данни на НСИ, коефициентът на безработица в страната за 
четвърто тримесечие на 2017 г. е 5.6 % или с 1.1 процентни пункта по-нисък в сравнение с 
четвъртото тримесечие на 2016 година. Броят на хората без работа се равнява на 189,3 хиляди 
човека или отчетено е намаление на броя безработни лица с 11,9% в сравнение с четвърто 
тримесечие на 2016 г. От всички безработни лица 16.8% са с висше образование, 48.0% - със 
средно, и 35.2% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по 
степени на образование са съответно 3.1% за висше образование, 4.7% за средно образование 
и 16.6% за основно и по-ниско образование. 
Източник: www.nsi.bg 
 

Кредитен 
риск на 
държавата 
 

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни 
рейтинги на дадена страна. Ниските кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-
високи лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това 
число и на Еврохолд и неговата икономическа група. 
 
През месец декември 2017 г., рейтинговата агенция Fitch Ratings затвърди перспективата на 
кредитния рейтинг на България като стабилна. Агенцията повиши дългосрочния кредитен 
рейтинг на България „BBB“ от „ВВВ-“ в чуждестранна и местна валута и потвърди тавана за 
рейтинг на страната „BBB+”, както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна 
валута „F2“. Затвърждаването на перспективата като стабилна, отразява оценката на Fitch 
Ratings, че показателите за развитието на външния сектор на България значително се 
подобриха.  
 
На 01.12.2017 г. рейтинговата агенция S&P Global Ratings оцени перспективата на кредитния 
рейтинг на България като стабилна. В същото време агенцията повиши дългосрочния и 
краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута „BBВ-/А-3“. Затвърдената 
перспектива за кредитния рейтинг на България отразява очакванията на S&P Global Rartings, 
че фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват и, че властите ще 
предприемат по-нататъшни стъпки за укрепване на финансовия сектор, където равнището на 
необслужваните кредити остава високо. Агенцията отбелязва, че през 2018 г. икономическото 
възстановяване на страната ще продължи с нарастващ принос на вътрешното търсене пред 
нетния износ.  
Източник: www.minfin.bg 
 

Инфлационен 
риск 
 

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната 
възвръщаемост на инвестициите.  

Основните рискове, свързани с прогнозата за инфлацията, се отнасят до динамиката на 
международните цени и до темпа на икономически растеж в България. Международните цени 
на суровините могат да нараснат по-значително в резултат от политическите кризи или 
нарастване на търсенето. Ограниченото предлагане на някои селскостопански стоки и особено 
на зърнените култури в международен план във връзка с неблагоприятни климатични явления, 
допълнително може да предизвика по-висока инфлация в страната. С възстановяването на 
вътрешното търсене се очакват по-високи относителни потребителски цени на услугите в 
сравнение с хранителните и нехранителните стоки. Според прогнозата на Министерство на 
финансите за макроикономическите показатели до 2020 г. се очаква темпът на нарастване на 
икономиката постепенно да се забави и прогнозният среден растеж за периода 2017–2020 г. 
да възлезе на 2.0%.  

Инфлацията може да повлияе върху размера на разходите на Емитента, тъй като част от 
пасивите на дружеството са лихвени. Тяхното обслужване е свързано с текущите лихвени нива, 
които отразяват и нивата на инфлация в страната. Затова поддържането на ниски инфлационни 
нива в страната се разглежда като значим фактор за дейността на Еврохолд България АД.  

Към настоящия момент и като цяло механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че 
инфлацията в страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние върху 
икономиката на страната, и в частност върху дейността на Дружеството.  

Валутен риск 
 

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За България конкретно 
това е риск от преждевременен отказ от условията на Валутен борд при фиксиран курс на 
националната валута. Предвид приетата политика от страна на правителството и БНБ, 
очакванията са за запазване на Валутния борд до приемането на страната в Еврозоната. 
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Всяко значимо обезценяване на лева може да има значителен неблагоприятен ефект върху 
стопанските субекти в страната, включително върху Емитента. Риск съществува и тогава, 
когато приходите и разходите на даден стопански субект се формират в различни валути. 
Особено изразена е експозицията на стопанските субекти, опериращи на територията на 
България, спрямо щатския долар, който е основна валута на значителна част от световните 
пазари на суровини и продукция. 

Лихвен риск 
 

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в 
страната. Неговото влияние се изразява с възможността нетните доходи на компаниите да 
намалеят вследствие на повишение на лихвените равнища, при които Емитентът финансира 
своята дейност. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на 
различни източници на финансов ресурс. Типичен пример за проявлението на този риск е 
глобалната икономическа криза, предизвикана от ликвидни проблеми на големи ипотечни 
институции в САЩ и Европа, в резултат на което лихвените надбавки за кредитен риск бяха 
преосмислени и повишени в глобален мащаб.  
 
Повишаването на лихвите, при равни други условия, би се отразило върху цената на 
финансовия ресурс, използван от Еврохолд България при реализиране на различни бизнес 
проекти. Също така, може да повлияе върху размера на разходите на компанията, тъй като не 
малка част от пасивите на дружеството са лихвени и тяхното обслужване е свързано с текущите 
лихвени нива. 

Нововъзник 
ващи пазари 
 

Инвеститорите на нововъзникващи пазари, какъвто е България, трябва да съзнават, че тези 
пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари. Освен това, 
неблагоприятното политическо или икономическо развитие в други държави би могло да има 
значително негативно влияние върху БВП на България, нейната външна търговия и икономика 
като цяло. Инвеститорите трябва да проявяват особено внимание при оценката на 
съществуващите рискове и трябва да вземат собствено решение дали при наличието на тези 
рискове, инвестирането в облигациите на Емитента е подходящо за тях.  

Рискове, 
свързани с 
промени в 
нормативната 
уредба  
 

Резултатите на Емитента могат да бъдат повлияни от промените в нормативната уредба. 
Възможността от по-радикални промени в регулаторната рамка в България може да има 
неблагоприятен ефект върху дейността на Еврохолд България като цяло, оперативните  
резултати, както и финансовото състояние на дружеството. 

2. Несистематични рискове 
Рискове, 
свързани с 
дейността и 
структурата 
на Еврохолд 
България АД 
 

Еврохолд България АД е холдингово дружество и евентуалното влошаване на оперативните 
резултати, финансовото състояние и перспективите за развитие на дъщерните му дружества, 
може да има негативен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на 
компанията.  
 
Доколкото дейността на Емитента е свързана с управление на активи на други дружества, 
същата не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика и е изложена 
на отрасловите рискове на дъщерните дружества. Дружествата от групата на Еврохолд 
България оперират в следните сектора: застрахователен, лизингов, сектора за продажба на 
автомобили и инвестиционно посредничество. 
 
Основният риск, свързан с дейността на Еврохолд България АД е възможността за намаляване 
на приходите от продажби на дружествата, в които участва и върху получаването на 
дивиденти. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на приходите на 
дружеството, както и върху промяната на рентабилността. 
 
Влошените резултати на едно или няколко дъщерни дружества би могло да доведе до 
влошаване на резултатите на консолидирана база. Това от своя страна е свързано и с цената 
на акциите на дружеството, тъй като пазарната цена на акциите отчита бизнес потенциала и 
активите на икономическата група като цяло. 

Рискове, 
свързани със 
стратегията 
за развитие 
на Еврохолд 
България АД 
 

Бъдещите печалби и икономическа стойност на Еврохолд зависят от стратегията, избрана от 
висшия мениджмънт на компанията и неговите дъщерни дружества. Изборът на неподходяща 
стратегия може да доведе до значителни загуби.  
 
Еврохолд България АД се стреми да управлява риска от стратегически грешки чрез непрекъснат 
мониторинг на различните етапи при изпълнението на своята пазарна стратегия, и резултатите 
от нея. Това е от изключително значение, за да може да реагира своевременно, ако е 
необходима промяна на определен етап в плана за стратегическо развитие. Ненавременните 
или неуместни промени в стратегията също могат да окажат съществен негативен ефект върху 
дейността на компанията, оперативните резултати и финансовото й състояние. 

Рискове, 
свързани с 

Рисковете, свързани с управлението на дружеството са следните: 
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управлението 
на Еврохолд 
България АД 
 

• вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и ликвидността на 
фирмата, както от висшия мениджърски състав, така и оперативните служители на 
Емитента; 

• невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти или 
липса на подходящо ръководство за конкретните проекти; 

• възможни технически грешки на единната управленска информационна система; 
• възможни грешки на системата за вътрешен контрол; 
• напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните 

качества; 
• риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до 

намаляване на общата рентабилност на компанията. 
Рискове, 
свързани с 
привличането 
и 
задържането 
на 
квалифицира
ни кадри 
 

Предвид наблюдаваните в последните години проблеми в образователната системата в 
България и като следствие от това – недостатъчно качествено подготвени кадри, много сектори 
на националната икономика изпитват недостиг на квалифицирани кадри. Допълнително 
влияние оказва и демографската криза в страната – застаряващо население и ниска 
раждаемост. В резултат на тези и други фактори конкуренцията между работодателите е много 
сериозна. 
 
Бизнесът на Еврохолд България АД е зависим в значителна степен от приноса на определен 
брой лица, членове на управителните и контролни органи, мениджъри от висше и средно 
управленско ниво на компанията-майка и дъщерните компании от основните бизнес 
направления. Няма сигурност, че тези ключови служители ще продължат да работят в  
Еврохолд и за в бъдеще. Успехът на компанията ще е относим и към способността й да задържа 
и мотивира тези лица. Невъзможността на компанията да поддържа достатъчно опитен и 
квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции може да има 
неблагоприятен ефект върху дейността на икономическата група като цяло, оперативните й 
резултати, както и финансовото й състояние. 

Рискове, 
свързани с 
бъдещи 
придобивания 
и интеграцията 
им в 
структурата 
 

Към настоящия момент икономическата група на Еврохолд България АД развива операциите си 
основно в България и други страни като Румъния, Македония и Украйна, чрез придобивания на 
дружества и активи. Стратегията за разрастване на Еврохолд е тези придобивания да 
продължат и занапред. Групата възнамерява да осъществява стратегия на идентифициране и 
придобиване на бизнеси, компании и активи с оглед експанзия на дейността си. Рискът за 
Еврохолд се състои в несигурността относно това дали ще успее и за в бъдеще да идентифицира 
подходящи обекти на придобиване и инвестиционни възможности. От друга страна съществува 
несигурност по отношение на оценката на рентабилността на бъдещите придобивания на 
активи и дали ще доведат до съпоставими резултати с досега реализираните инвестиции. Също 
така, придобиванията и инвестициите са обект на редица рискове, включително възможни 
неблагоприятни ефекти върху резултатите от дейността икономическата група като цяло, 
непредвидени събития, както и задължения и трудности при интегриране на дейностите. 

Финансов 
риск 
 

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за 
получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни 
средства. Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Когато част от 
средствата, с които фирмата финансира дейността си, са под формата на заеми или дългови 
ценни книжа, то плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение.  

Ликвиден 
риск 
 

Ликвидният риск е свързан с възможността Еврохолд България АД да не погаси в договорения 
размер и/или в срок свои задължения, когато те станат изискуеми. Наличието на добри 
финансови показатели за рентабилност и капитализация на дадено дружеството не са гарант 
за безпроблемно посрещане на текущите плащания. Ликвиден риск може да възникне и при 
забавени плащания от клиенти.  
Еврохолд България АД се стреми да минимизира този риск чрез оптимално управление на 
паричните потоци в самата група. Групата прилага подход, който да осигури необходимия 
ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни 
условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърни репутацията на 
отделните дружества и икономическата група като цяло. 
Политиката на ръководството на Еврохолд е насочена към това да набира финансов ресурс от 
пазара под формата основно на емитиране на дялови ценни книжа (акции) и на дългови 
инструменти (облигации), който да инвестира в дъщерните си дружества под формата на заеми 
или увеличение на капиталите им.  

Пазарен риск 
 

Пазарният риск представлява рискът от намаляване на стойността на една инвестиция 
повлияна от текущите пазарни условия. Пазарният риск може да бъде определен като дължащ 
се на макроикономически фактори и включва в себе си дялове като лихвен риск, валутен риск 
и риск от променящи се нива на инфлация. За Еврохолд България АД пазарният риск е свързан 
с възможността за намаляване на цената на търгуваните финансови инструменти. 

Кредитен 
риск 
 

Това е рискът, произтичащ от невъзможността на дружеството да посрещне задълженията си 
по привлечените средства. Той е свързан с ненавременно, частично или пълно неизпълнение 
на задълженията за изплащане на лихви и главници по заемните му средства. Също така 
кредитния риск представлява и рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
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Дружеството. В тази връзка строгата финансова политика и системи за контрол, установени от 
мениджмънта на Еврохолд България АД действат като превантивни мерки срещу намаляването 
на този рейтинг и в полза на запазването на настоящите лихвени нива, на база на които 
Дружеството финансира своята дейност. 

Риск от 
концентрация 
 

Съществува риск от концентрация, който представлява възможността дружеството да понесе 
загуба поради съсредоточаване на финансови ресурси в бизнес сектор или свързани лица. Този 
риск се изразява във възможността инвестираните средства да не се възвърнат в пълен размер, 
поради рецесия в бизнеса, в който е инвестирано. 

Валутен риск 
 

Еврохолд България АД оперира основно в няколко страни България, Румъния, Македония и 
Украйна, като всяка една от държавите, освен България, има свободно конвертируема валута, 
чиято относителна цена към другите валути се определя от свободните финансови пазари. В 
България от 1997 местната валута е фиксирана към еврото. Рязка промяна в макро-рамката на 
коя да е от страните, където Еврохолд развива активна дейност могат да имат негативен ефект 
върху нейните консолидирани резултати. В крайна сметка обаче, дружеството отчита 
консолидираните си финансови резултати в България, в Български лева, които от своя страна 
са обвързани чрез фиксиран курс към еврото, което също променя своята стойност спрямо 
останалите глобални валути, но в значително по-малка степен е изложено на драстични 
флуктуации. 

Лихвен риск 
 

Повишаването на лихвите, при равни други условия, би се отразило върху цената на 
финансовия ресурс, използван от Емитента при реализиране на различни бизнес проекти. 
Също така, може да повлияе върху размера на разходите на компанията, тъй като не малка 
част от пасивите на дружеството са лихвени и тяхното обслужване е свързано с текущите 
лихвени нива. 

Риск, свързан 
с 
инвестирането 
в ценни книжа 
 

Когато едно физическо или юридическо лице инвестира в акциите на определено дружество, 
то неминуемо поема риска за евентуален срив в стойността на тези акции. До голяма степен 
това зависи от моделите на управление и дългосрочните цели и планове на предлагащото 
ценни книжа дружество. Минимизирането на този риск зависи и от нивото на диверсификация 
на портфейла от ценни книжа, притежаван от инвеститорите. Негативен факт за акционерите 
при ликвидация на едно дружество е, че те се нареждат сред едни от последните лица, имащи 
право на дял от остатъчните активи. В този списък на първо място стоят заемодателите, 
включително облигационерите при наличие на емитирана облигация. Отрицателен ефект може 
да възникне и поради цикличността на пазара, особено в случаите, когато акциите са 
задържали сравнително дълго време висока стойност и като правило се очаква срив в цените, 
което не е подвластно на коригиране от страна на емитентите. Еврохолд България АД полага 
всички възможни усилия за ефективното и ефикасно финансово управление на своите дъщерни 
дружества с цел запазване на текущата или повишаване на цената на своите акции, които се 
търгуват нарегулираните пазари на БФБ-София и на Варшавската фондова борса. Тези усилия 
са свързани с, но не само, наемането и мотивирането на висококвалифициран управленски 
екип и организирането на редовни срещи за оценка и контрол на ключови служители и 
резултатите от работата им. Може да се заключи, че по-високият риск при инвестирането в 
акции води до по-голяма евентуална възвращаемост, което е и едно от основните правила в 
икономиката.  

Рискове, 
свързани с 
холдинговата 
структурата 
на Емитента 
 

Доколкото дейността на Еврохолд България АД е свързана с управление на активи на други 
дружества, същата не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика 
и е изложена на отрасловите рискове на дъщерните дружества. При това влиянието на 
отделните рискове е пропорционално на дела на съответния отрасъл в структурата на 
дългосрочния инвестиционен портфейл на Еврохолд. 

Основните дейности на Еврохолд се осъществяват чрез дъщерните дружества му дружества, 
което означава че финансовите му резултати са пряко свързани с финансовите резултати и 
развитието на дъщерните дружества. Лоши резултати на едно или няколко дъщерни дружества 
би могло да доведе до влошаване на резултатите на консолидирана база. Това от своя страна 
е свързано и с цената на акциите на Еврохолд, която може да се променя в резултат на 
очакванията на инвеститорите за перспективите на дружеството. 

Наличието на дружества в портфейла, чиито нетни приходи от продажби се формират и от 
продукти, продавани на други дъщерни дружества, поставя ефективността на дейността на 
същите в пряка зависимост от равнището на доходност на клиентите - свързани лица, което 
може да рефлектира негативно върху рентабилността на цялата група. 

Риск от 
възможно 
осъществяване 
на сделки 
между 
дружествата в 
групата, 
условията на 
които се 

Взаимоотношенията със свързани лица произтичат по договори за временна финансова помощ 
на дъщерните дружества и по повод сделки свързани с обичайната търговска дейност на 
дъщерните компании. 
 
Рискът от възможно осъществяване на сделки между дружествата в Групата при условия, които 
се различават от пазарните, се изразява в поемане на риск за постигане на ниска доходност 
от предоставено вътрешно-групово финансиране. Друг риск, който може да бъде поет, е при 
осъществяването на вътрешно-групови търговски сделки да не бъдат реализирани достатъчно 
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различават от 
пазарните, 
както и от 
зависимост от 
дейността на 
дъщерните 
дружества. 

приходи, а от там и добра печалба за съответната компания. На консолидирано ниво това може 
да рефлектира негативно върху рентабилността на цялата група.  

В рамките на групата се извършват постоянно сделки между дружеството-майка и дъщерните 
дружества и между самите дъщерни дружества, произтичащи от естеството на основната им 
дейност. Всички сделки със свързани лица се осъществяват при условия, които не се 
различават от обичайните пазарни цени и спазвайки МСС 24.  

МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА 

 Елементите, очертаващи рамката на управление на отделните рискове, са пряко свързани с 
конкретни процедури за своевременно предотвратяване и решаване на евентуални 
затруднения в дейността на Еврохолд България АД. Те включват текущ анализ в следните 
направления: 
 пазарен дял,  ценова политика, извършване на маркетингови проучвания и изследвания 

на развитието на пазара и пазарния дял; 
 активно управление на инвестициите в различните сектори на отрасъла; 
 цялостна политика по управлението на активите и пасивите на дружеството с цел 

оптимизиране на структурата, качеството и възвръщаемостта на активите на дружеството; 
 оптимизиране структурата на привлечените средства с оглед осигуряване на ликвидност 

и намаляване на финансовите разходи на дружеството; 
 ефективно управление на паричните потоци; 
 оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги; 
 управление на човешките ресурси. 
Настъпването на непредвидени събития, неправилната оценка на настоящите тенденции, както 
и множество други микро- и макроикономически фактори, могат да повлияят на преценката на 
мениджърския екип на дружеството. Единственият начин за преодоляването на този риск е 
работата с професионалисти с многогодишен опит, както и поддържане от този екип на 
максимално пълна и актуална информационна база за развитието и тенденциите на пазара в 
тези области. 
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ СЪДЪРЖА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ПРИЛОЖЕНИЕ №10 НА НАРЕДБА №2 НА КФН И КОЯТО ИНФОРМАЦИЯ 

НЕ Е СТАНАЛА ОБЕКТ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД

I. Информация съгласно чл. 
247 от Търговския Закон 

1. Брой и номинална стойност на 
придобитите и прехвърлените през 
годината собствени акции, частта от 
капитала, която те представляват, 
както и цената, по която е станало 
придобиването или прехвърлянето 
 
 
Към 31.12.2017 г. 77 387 бр. акции на 
Еврохолд България  АД, са държани от 
дружества в Група Еврохолд (към 
31.12.2016г. – 2 946 813 бр. акции). 
Акциите са придобити в периода 2014 - 
2015 г. като средната цена на придобиване 
е 0.961 лв. 
 
 
2. Залог на предприятие 
 
До момента дружеството не е 
осъществявало прехвърляне или залог на 
предприятието, не е придобивало и не се е 
разпореждало с активи на значителна 
стойност извън обичайния ход на дейността 
му.  
 
3. Информация за производство по 
несъстоятелност 
 
Дружеството няма информация за заведена 
искова молба за откриване на производство 
по несъстоятелност на него или на негово 
дъщерно дружество. 
 
4. Брой и номинална стойност на 
притежаваните собствени акции и 
частта от капитала, която те 
представляват 
 
Дружеството не притежава собствени 
акции. 
 
5. Информация за размера на 
възнагражденията, на всеки от 
членовете на управителните и на  

контролните органи за отчетната 
финансова година, изплатени от 
Еврохолд България и негови дъщерни 
дружества. 
 
През 2017 г. членовете на управителните и 
контролните органи са получили следните 
брутни възнаграждения от Еврохолд 
България и негови дъщерни дружества, 
както следва: 
 

Получени 
възнаграждения от 
членовете на НС и УС 
за 2017 

от 
Еврохолд 
България 
АД 

от 
дъщерни 
дружества 

ОБЩО 

Надзорен съвет 21 840 700 191 722 031 

Асен Христов 14 640 - 14 640 

Димитър Димитров 7 200 - 7 200 

Ради Георгиев - - - 

Кустаа Айма - - - 

Любомир Стоев - - - 

Надзорен съвет общо - 700 191 700 191 

Управителен съвет 168 000 966 289 1 134 289 

Кирил Бошов 24 000 - 24 000 

Асен Минчев 84 000 - 84 000 

Димитър К.Димитров 48 000 - 48 000 

Велислав Христов  - - - 

Асен Асенов 12 000 - 12 000 

Разван Лефтер - - - 

Управителен съвет общо - 966 289 966 289 

Прокурист 12 720 - 12 720 

Христо Стоев 12 720 - 12 720 

 

На членовете на управителния и надзорния 
орган и на прокуриста не са изплащани 
възнаграждения и/или обезщетения в 
натура през посочения период. 
 
Еврохолд България, както и неговите 
дъщерни дружества, не заделят суми за 
изплащане на пенсии, компенсации при 
пенсиониране или други подобни 
обезщетения на членовете управителния и 
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надзорния орган. Членовете на 
Управителния и Надзорния съвети са 
назначени по договор за управление и 
контрол. Текущите договори на членовете 
на управителните и на контролните органи 
с дружеството имат действие до 
прекратяване изпълнението на длъжността.  
 
6. Притежавани от членовете на 
Управителния и Надзорния съвет акции 
на дружеството 
 
Към 31 декември 2017 година членовете на 
Управителния и Надзорния съвет и 
Прокуриста на дружеството притежават 
акции от капитала на Еврохолд България, 
както следва: 
 

Име Брой акции 

Надзорен съвет 200 
Асен Христов - 
Димитър Димитров 200 
Ради Георгиев - 
Кустаа Айма - 
Любомир Стоев - 
Управителен съвет 78 200 
Кирил Бошов - 
Асен Минчев - 
Димитър К. Димитров - 
Велислав Христов 200 
Асен Асенов 78 000 
Разван Лефтер - 

Прокурист - 

Христо Стоев - 

 
Не са издавани опции за придобиване на 
акции от дружеството в полза на 
управителните органи и прокуриста на 
дружеството, служителите или трети лица. 

7. Права на членовете на съветите да 
придобиват акции и облигации на 
дружеството 
 
Към датата на изготвяне на настоящия 
документ няма постигнати споразумения 
или други договорености със служителите 
на Еврохолд България за участието им в 
капитала на дружеството. 
 
Членовете на УС и НС и Прокуриста на 
дружеството могат да придобиват свободно 
акции от капитала, както и облигации на 
дружеството на регулиран пазар на ценни 
книжа при спазване на разпоредбите на 
Закона за прилагане на мерките срещу 
пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти и приложимата Европейска 

регулация, както и Закона за публично 
предлагане на ценни книжа.  
 
Към 31.12.2017г. и към датата на настоящия 
доклад членовете на УС и НС не притежава 
облигации емитирани от дружеството. 
  
В полза на управителните и контролните 
органи, служителите или трети лица, не са 
издавани опции за придобиване на акции от 
дружеството. 
 
8. Информация за участието на 
членовете на съветите в търговски 
дружества като неограничено 
отговорни съдружници, притежаването 
на повече от 25 на сто от капитала на 
друго дружество, както и участието им 
в управлението на други дружества или 
кооперации като прокуристи, 
управители или членове на съвети 
 
Еврохолд България АД е с двустепенна 
система на управление - Надзорен съвет и 
Управителен съвет. 
 
Към 31.12.2017 г. Надзорният съвет е в 
състав от пет физически лица: Асен Милков 
Христов, Димитър Стоянов Димитров, Ради 
Георгиев Георгиев, Кустаа Лаури Айма и 
Любомир Христов Стоев. 
 
Към 31.12.2017г. Управителният съвет на 
дружеството е в състав от шест физически 
лица: Кирил Иванов Бошов, Асен Минчев 
Минчев, Велислав Милков Христов, Асен 
Емануилов Асенов, Димитър Кирилов 
Димитров и Разван Стефан Лефтер. 
 
На 10.02.2016 г. е вписан прокурист на 
дружеството Христо Любомиров Стоев. 
 
Изпълнителни членове на дружеството са 
Асен Минчев Минчев и Председателя на 
Управителния съвет Кирил Иванов Бошов. 
 
От 1 март 2016 г. дружеството се 
представлява само заедно от един 
изпълнителен член на управителния съвет и 
прокуриста на дружеството Христо 
Любомиров Стоев. 
 
Между членовете на Управителния и 
Надзорния съвет има установени фамилни 
връзки. Асен Христов и Велислав Христов са 
роднини от втора степен по съребрена 
линия (братя).  
 
Има установени фамилни връзки и между 
члена на Надзорния съвет Любомир Стоев и 
прокуриста Христо Стоев, между които 
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съществува родство от първа степен по 
права линия (баща и син). 
 

Дейността на дружеството не е зависима от 
индивидуалния професионален опит или 
квалификация на други служители. 

Надзорен Съвет 
 
 

Име Асен Милков Христов 

Длъжност Председател на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

 „Авто Юнион” АД - Председател на Съвета на директорите; 
 „Евроинс Осигуруванье” АД, Македония - Председател на Съвета на директорите; 
 „Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре” СА - Член на Съвета на директорите; 
 „Евроинс Иншурънс Груп” АД – Председател на Съвета на директорите 
 „Евро-Финанс” АД - Председател на Съвета на директорите; 
 „Старком Холдинг” АД - Изпълнителен член на Съвета на директорите. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 

 „Алфа Евроактив” ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител; 
 „Старком Холд” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите;  
 „Формопласт 98” АД – Председател на Съвета на директорите. 
Прекратени: 

  „Аутоплаза” ЕАД – Член на Съвета на директорите до 28.01.2013 г., като към датата на 
доклада за дейността лицето не е Член на Съвета на директорите; 

 „Еврохолд Имоти” ЕАД (понастоящем „Грийнхаус Пропъртис” АД) – Председател на 
Съвета на директорите до 16.12.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето 
не е Председател на Съвета на директорите; 

 „Болкан Интернешънъл Баскетбол Лийг” ООД – Управител и съдружник, притежаващ 
50% от капитала до 17.11.2017 г. като към датата на доклада за дейността лицето не е 
Управител и съдружник, притежаващ 50% от капитала; 

 „Булстар Инвестмънт” АД – Председател на Съвета на директорите до 17.08.2015 г., като 
към датата на доклада за дейността лицето не е Председател на Съвета на директорите; 

 „Корпорит Адвайзърс” ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител до 
08.02.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е Едноличен 
собственик на капитала и Управител; 

 „Смартнет” ЕАД – Председател на Съвета на директорите до 03.11.2015 г., като към 
датата на доклада за дейността лицето не е Председател на Съвета на директорите; 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

 

Относим професионален 
опит 

Асен Христов притежава магистърска степен, специалност „Физика” от СУ „Св. Климент 
Охридски”, специализира в Института за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Преминал е 
специализация по мениджмънт към Open University – London. Владее руски и английски език. 

Асен Христов е заемал посочените по – горе ръководни длъжности през различни периоди в 
рамките на последните 5 години. Заемал е длъжността Председател на Съвета на директорите 
на „Евробанк” АД от 1997 г. до 2000 г. и е изпълнявал представителни функции, бил е 
Председател на Надзорния съвет на „ЗД Евроинс” АД от 2000 г. до 2007 г., както и на 
инвестиционния посредник „Евро - Финанс” АД, какъвто е и до днес. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 
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Име Димитър Стоянов Димитров 

Длъжност Заместник – председател на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

 „ЗД Евроинс" АД – Прокурист. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 

  „Евролоджистик Текнолъджис” ЕООД – Управител; 
 „Кейбъл Нетуърк” АД – Изпълнителен директор; 
 „Криейтив Софтуеър Солюшънс” ЕООД – Управител и Едноличен собственик на 

капитала; 
 „Старком холд” АД – Член на Съвета на директорите. 
Прекратени: 

 „Алкомерс” ЕООД – Управител до 25.01.2018 г., като към датата на доклада за дейността 
лицето не е управител; 

 „Зелени” ЕООД (понастоящем „Ековера” ЕООД) – Едноличен собственик на капитала и 
Управител до 27.01.2017 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е 
едноличен собственик на капитала и Управител; 

 „Образователно- Спортен Комплекс Лозенец” ЕООД (понастоящем „Образователно- 
Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД поради преобразуване чрез промяна на правната 
форма) – Управител до 05.03.2014 г., като към датата на доклада за дейността лицето 
не е Управител; 

 „Профоника” ЕООД – Управител до 05.03.2014 г., като към датата на доклада за 
дейността лицето не е Управител; 

 „Смартнет” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите до 03.11.2015 г., като 
към датата на доклада за дейността лицето не е Изпълнителен директор.  

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

  „Фар Консулт” ООД – в ликвидация – Управител и съдружник. 
Към датата на доклада за дейността дружеството е в процедура по ликвидация. 

 

Към датата на доклада за дейността няма други данни за несъстоятелност, управление от 
синдик или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Димитър Димитров притежава магистърска степен по Електроника и автоматика, Технически 
университет – София. От 1998 г. до 2006 г. е бил Изпълнителен директор на холдинговото 
дружество „Старком Холдинг” АД. От 2005 г. е прокурист на „ЗД Евроинс” АД, като от 1998  
г. до 2005 г. е бил директор “Информационно обслужване, статистика и анализи” в същото 
дружество. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Кустаа Лаури Айма 

Длъжност Независим член на Надзорния съвет 

Служебен адрес Финландия, гр. Хелзинки, Калеванкату 14С, ет. 4 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

Към датата на доклада за дейността не са налице данни за извършвана дейност извън 
дружеството, която е значима по отношение на дружеството. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 
 „Кей Джей Кей Мениджмънт” С.А. – директор; 
 „Кей Джей Кей Фънд Сикав- Сиф” – директор; 
 „Кей Джей Кей Фънд II Сикав- Сиф” – директор; 
 „Кей Джей Кей Кепитъл Ой” – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвест Ой” – директор; 
 „Ас Балтика” – директор; 
 „Ас Таллинк Груп” – директор; 
 „ОИ ТаллинкСиля” Аб – директор; 
 „АС ПР Фуудс” – директор; 
 „АС Саармеер Кала” – директор; 



Годишен консолидиран отчет 2017                                                                                    

А-Доклад на 
независимия 

одитор

B-Консолидиран 
Финансов отчет

С-Приложения към 
консолидиран  
финансов отчет

D- Кратък 
преглед на 

2017

Е-Консолидиран 
Доклад за 
дейността

F-Декларация за 
корпоративно 

управление

G-Декларацияна 
отговорните лица

     
196 

 „Лидер 96” – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 2” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 3” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 4” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 5” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 6” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей Инвестицие 7” ДОО – директор; 
 „Кей Джей Кей България Холдинг” ООД – управител; 
 „Кайма Кепитъл Ой” – едноличен собственик и директор; 
 „Кайма Кепитъл Еести Оу” – директор; 
 „Ореярви Варенойто Ой” – директор; 
 УАБ Д „Инвестициу Валдимас” – директор; 
 „Амбър Тръст” ЕсСиЕй – директор; 
 „Амбър Тръст II” ЕсСиЕй – директор; 
 „Амбър Тръст Мениджмънт” С.А. – директор; 
 „Амбър Тръст II Мениджмънт” С.А. – директор; 
 „Салва Киндлистусе” АС – директор; 
 ААС „Балтияс Апдросиамаснамс” – директор; 
 АС „Туде” – директор; 
 „Мениджтрейд Оу” – директор; 
 АБ „Балтик Мил” – директор; 
 УАБ „Малсена Плиус” – директор; 
 АД „Ригас Дзирнавниекс” – директор; 
 „Бостадс АБ Бляклинтен” – член на Съвета на директорите.  
 
Прекратени: 
 „Ковинопластика” ДОО – член на Надзорния съвет до август 2017 г., като към датата на 

доклада за дейността лицето не е член на Надзорния съвет; 

 „Кей Джей Кей Сърбиан Холдингс” Б.В. – член на Съвета на директорите до април 2017 
г., като към датата на доклада за дейността лицето не е член на Съвета на директорите; 

 „АС ПКЛ” – член на Надзорния съвет до декември 2013 г., като към датата на доклада за 
дейността лицето не е член на Надзорния съвет. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

През 1997 г. г-н Айма завършва Университета в Хелзинки с магистърска степен по Икономика. 
Той започва кариерата си през 1997 г. като младши икономист в Банката на Финландия. От 
януари 1998 г. до май 1999 г. работи като корпоративен финансист в Бенкърс Уйлямс де Брое 
Хелзинки Ой; от май 1999 г. до август 2000 г. е бил фондов мениджър в Бенкърс ББЛ Финланд 
Ой и от август 2000 г. до февруари 2009 г. е заемал длъжността фонд мениджър, ръководител 
за Източна Европа на Данске Кепитъл. От април 2002 г. досега г-н Айма е член на 
управителния съвет на компанията Амбър Тръст Мениджмънт СА, дружество, опериращо в 
областта на портфолио мениджмънта, от декември 2004 г. досега е член на управителния 
съвет на Амбър Тръст II Мениджмънт СА, дружество, опериращо в областта на портфолио 
мениджмънта, от декември 2009 г. до днес е изпълнителен директор и собственик на Кайма 
Кепитал Еести Оу, компания, специализирана в инвестиционни консултантски услуги и 
частни инвестиции, от март 2009 г. досега е и главен изпълнителен директор и собственик 
на Кайма Кепитал Ой, която работи в областта на частните инвестиции и управленското 
консултиране. От 2010 г. досега г-н Айма е председател на съвета на директорите на Кей 
Джей Кей Мениджмънт СА и главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на 
Кей Джей Кей Кепитъл Ой, двете дружества, работещи в областта на цялостното управление 
и набиране на средства. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Ради Георгиев Георгиев 

Длъжност Член на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

 „ЗД Евроинс” АД – Член на Надзорния съвет; 
 „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД (с предишно наименование „ХДИ Застраховане“ АД) – Член на 

Надзорния съвет; 
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Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 
 „Андре Тюрийо” ООД – Съдружник с 80 % от капитала; 
 „Ви Ейч Пропърти Мениджмънт” ООД – Съдружник с 6.66 % от капитала; 
 „Лаудспикърс Си Ей“ ЕООД – Едноличен собственик на капитала; 
 „Корпорит Адвайзърс“ ЕООД – Едноличен собственик на капитала; 
Прекратени: 
 „Евро-Финанс” АД – Член на Съвета на директорите до 05.10.2011 г., като към датата 

на доклада за дейността лицето не е Член на Съвета на директорите. 
Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1996 г. до днес), съдружник в Адвокатско 
дружество „Калайджиев и Георгиев”. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Любомир Стоев 

Длъжност Независим член на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, ул. „Поп Евстати Витошки“ № 10 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

Към датата на доклада за дейността не са налице данни за извършвана дейност извън 
дружеството, която е значима по отношение на дружеството. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 
  „А Еф Ге Инвест” ГмбХ – Изпълнителен директор. 
„Прекратени: 
  „Дар Финанс” ЕООД – Управител до 13.01.2017 г. като към датата на доклада за 

дейността лицето не е Управител; 
Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години.  

Относим професионален 
опит 

Г-н Стоев завършва Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, 
специалност инженер. Същата година придобива магистърска степен по социология и 
икономика от Университета по икономика и бизнес администрация, гр. Виена. През октомври 
2009 г. г-н Стоев придобива квалификация като застрахователен и инвестиционен консултант 
в Дойче Фермьогенсбератунгс Банк АГ в сътрудничество с Дженерали Груп и Икономическа 
Камара Виена. От февруари 2005 до демември 2007 г. г-н Стоев е изпълнителен директор на 
Витоша Унтернеменсбетайлигунг АГ (член на Уника Груп). От ноември 2010 г. до май 2012 г. 
е член на Съвета на директорите „Експат капитал” АД, отговарящ за изработването на бизнес 
стратегии и анализи, оценка на риск и инвестиционни възможности и пр. От декември 2006 
и понастоящем Любомир Стоев е изпълнителен директор на „А Еф Ге Инвест” ГмбХ , чиято 
основна дейност касае инвестиции в търговски дружества и недвижими имоти. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 
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Управителен Съвет 
 

Име Кирил Иванов Бошов 

Длъжност Председател на Управителния съвет и представляващ 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

 „Авто Юнион” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 
 „Евроинс Иншурънс Груп” АД – Изпълнителен директор; 
 „Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре” СА – Председател на Съвета на директорите; 
 „Евроинс Осигуруванье” АД, Македония – Член на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Ауто” ЕАД, Румъния – Член на Съвета на директорите; 
 „Евро-Финанс” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите;  
 „Н Ауто София” ЕАД – Член на Съвета на директорите; 
 „Старком Холдинг” АД – Председател на Съвета на директорите. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 

 „Алкомерс” ЕООД – Едноличен собственик на капитала (и Управител от 28.01.2018 г.) 
 „Армада Кепитъл” АД – член на Съвета на директорите; 
 „Капитал – 3000” АД – Председател на Съвета на директорите; 
 „Старком Холд” АД – Председател на Съвета на директорите. 
Прекратени: 

  „Евроауто“ ООД – Управител до 18.08.2015 г., като към датата на доклада за дейността 
лицето не е  Управител; 

 „Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД – Председател на Съвета на директорите до 
27.06.2017 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е Председател на 
Съвета на директорите;  

 „Евромобил Лизинг“ АД – Заместник – председател на Съвета на директорите до 
06.12.2012 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е  Заместник – 
председател на Съвета на директорите; 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Кирил Бошов притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от Университета за 
национално и световно стопанство, София. Владее английски и руски език. 

От 1995 г. до 1997 г. Кирил Бошов е бил главен счетоводител на “Мобиком” – първият мобилен 
оператор в България, съвместно дружество между Българска Телекомуникационна Компания 
и Cable and Wireless, United Kingdom. Като Заместник – председател на Съвета на директорите 
и прокурист е взел активно участие в преструктурирането на активите на “Евробанк” АД, 
представителство на банката и пряко ръководство на активните операции– кредитиране и 
капиталови пазари. Кирил Бошов е бил и Председател на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” 
АД от 2000 г. до 2008 г., като през 2006 г. Асоциацията на инвеститорите в България 
присъжда на дружеството награда за “Дружество с най – добро корпоративно управление”. В 
качеството му на Председател на Съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД осъществява 
ръководство на дейността по осигуряване финансирането на “Евролийз Ауто” АД, както и 
цялостно ръководство на процеса по сключване на Договора за международно финансиране 
между “Евролийз Ауто” АД и “Дойче банк” – клон Лондон (Deutsche Bank AG – branch London) 
за сумата от 200 млн. евро. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Асен Минчев Минчев 

Длъжност Изпълнителен член на Управителния съвет 

Бизнес адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 

 „Булвария Холдинг” ЕАД – Член на Съвета на директорите; 
 „Ауто Италия” ЕАД – Член на Съвета на директорите; 
 „Стар Моторс” ЕООД – Прокурист. 
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която е значима по 
отношение на Емитента 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 

 „Капитал – 3000” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 
 „Кейбъл Нетуърк” АД – Председател на Съвета на директорите. 
 

Прекратени: 

 „Булстар Инвестмънт“ АД – Заместник – председател на Съвета на директорите до 
18.08.2015 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е  Заместник – 
председател на Съвета на директорите; 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Асен Минчев притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от Университета за 
национално и световно стопанство. 

Асен Минчев е бил Изпълнителен директор на холдинговото дружество “Еврохолд” АД за 
периода 1998 г. – 2006 г. до сливането му със “Старком Холдинг” АД. От 1996 г. до 2000 г. е 
член на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” АД, бил е и представляващ на заместник – 
председателя на Надзорния съвет на “Евроинс – Здравно осигуряване” АД.  

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на дружеството 
– емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на 
дейността на дружеството - емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са 
му налагани санкции от законови и регулаторни органи, включително определени 
професионални органи. 

 

Име Велислав Милков Христов 

Длъжност Член на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

 „ЗД Евроинс” АД – Член на Управителния съвет; 
 „ЗД ЕИГ Ре” АД – Член на Надзорния съвет; 
 „Старком Холдинг” АД – Член на Съвета на директорите. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 
Към датата на доклада за дейността не са налице други участия като член на управителен/ 
контролен орган и/ или съдружник през последните 5 години. 
Прекратени: 
 „Баскетболен Клуб Черно Море“ ЕАД (понастоящем „Еврохолд Имоти“ ЕАД) – Член на 

Съвета на директорите до 16.12.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето 
не е Член на Съвета на директорите; 

 „Ви Ейч Пропърти Мениджмънт“ ЕООД – Едноличен собственик на капитала до 
16.05.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е Едноличен 
собственик на капитала; 

 „Евроинс Иншурънс Груп” АД – Член на Съвета на директорите до 10.09.2015 г., като 
към датата на доклада за дейността лицето не е Член на Съвета на директорите. 

 „Еврохолд Имоти” ЕАД (понастоящем „Грийнхаус Пропъртис” АД) – член на Съвета на 
директорите до 16.12.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е член 
на Съвета на директорите; 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

 „ВМ24.БГ” ЕООД – едноличен собственик на капитала до 17.10.2014 г., като към датата 
на доклада за дейността лицето не е едноличен собственик на капитала и дружеството 
е прекратено чрез ликвидация. 

 
Към датата на доклада за дейността няма други данни за несъстоятелност, управление от 
синдик или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 
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Име Асен Емануилов Асенов 

Длъжност Член на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана дейност 
извън Емитента, която е 
значима по отношение на 
Емитента 

 „Авто Юнион” АД – Изпълнителен директор; 
 „Ауто Италия” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 
 „Аутоплаза” ЕАД – Заместник – председател на Съвета на директорите; 
 „Авто Юнион Сервиз” ЕООД – Управител; 
 „Булвария Варна” ЕООД – Управител; 
 „Булвария Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 
 „Дару Кар” АД – Член на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Ауто” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Ауто” СА, Румъния – Председател на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Ауто Ритейл” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Груп” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 
 „Евролийз Рент А Кар” ЕООД – Управител; 
 „Евротрък” ЕООД – Управител; 
 „Еспас Ауто” ООД – Управител; 
 „Изгрев 5” ЕООД – Управител и едноличен собственик на капитала; 
 „Ита Лизинг” ЕООД – Управител; 
 „Moтобул” ЕООД – Управител; 
 „Н Ауто София” ЕАД– Председател на Съвета на директорите; 
 „София Моторс” ЕООД – Управител;  
 „Стар Моторс” ЕООД – Управител. 

Данни за всички други участия 
като член на управителен/ 
контролен орган и/или 
съдружник през последните 5 
години 

Настоящи: 
 „Moтобул Експрес” ЕООД – Управител; 

Прекратени: 
 „Авто Юнион Пропъртис” ЕООД – Управител до 26.05.2014 г., като към датата на доклада 

за дейността лицето не е Управител; 
 „Ауто 1” ООД  (понастоящем „Авто Ер” ЕООД) – Управител до 08.01.2015 г., като към 

датата на доклада за дейността лицето не е Управител; 
 „БГ Аутолийз Груп” Б.В. (понастоящем прекратено поради вливане в „БГ Аутолийз 

Холдинг“ Б.В.) – Управител до 27.12.2012 г., като към датата на доклада за дейността 
лицето не е Управител; 

 „БГ Аутолийз Холдинг” Б.В. (понастоящем прекратено поради вливане в „Евролийз Груп” 
ЕАД) – Управител до 31.12.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не 
е Управител; 

 „Гранспорт Ауто” ЕООД (понастоящем прекратено поради вливане в „Ауто Италия” ЕАД) 
– Управител до 23.01.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е 
Управител; 

 „Евролийз Асет” ЕАД (понастоящем „Россгаз Асет” ЕАД) – Председател на Съвета на 
директорите и изпълнителен директор до 23.09.2014 г. като към датата на доклада за 
дейността лицето не е Председател Изпълнителен директор; 

 „Евромобил Лизинг” АД (понастоящем прекратено поради вливане в „Евролийз Ауто” 
ЕАД) – Изпълнителен член на Съвета на директорите до 06.12.2012 г., като към датата 
на доклада за дейността лицето не е Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

 „Каргоекспрес Имоти” ЕАД (понастоящем прекратено поради вливане в „Булвария 
Варна” ЕООД) – Председател на Съвета на директорите до 25.11.2013 г. като към датата 
на доклада за дейността лицето не е Председател на Съвета на директорите; 

 „Милано Моторс” ЕООД (понастоящем прекратено поради вливане в „Ауто Италия” ЕАД) 
– Управител до 23.01.2013 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е 
Управител. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален опит 

Асен Асенов притежава магистърска степен “Счетоводство и контрол” и бакалавърска степен 
„Международни икономически отношения” от Университета за национално и световно 
стопанство – София. Г-н Асенов притежава и диплома MBA (Master of Business Administration) 
„Международни счетоводни стандарти и международен бизнес” от Университета по икономика 
– Виена.  
Професионалната си кариера Асен Асенов започва в Еврохолд АД преди 11 години като 
счетоводител. В периода 2002-2004 той е главен счетоводител на Еврохолд АД. От края на 
2004 година г-н Асенов е избран за Изпълнителен директор на Евролийз Ауто ЕАД – 
лизинговата компания в структурата на Еврохолд по това време. 
Понастоящем г-н Асенов отговаря за лизинговия и автомобилен бизнес на икономическата 
група Еврохолд България. Г-н Асенов е изпълнителен директор на „Авто Юнион“ АД и 
оглавява лизинговите компании на групата в Румъния и Македония, освен това ръководи 
автомобилните дилъри на Nissan, Renault, Dacia, Saab, Opel, Chevrolet, Fiat, Lancia, Alfa 
Romео, Mazda, Maserati и смазочните продукти Castrol и BP (Motobul), всичките също част от 
дъщерния на Емитента подхолдинг „Авто Юнион“ АД.  
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Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Димитър Кирилов Димитров 

Длъжност Член на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана дейност 
извън Емитента, която е 
значима по отношение на 
Емитента 

Към датата на доклада за дейността не са налице данни за извършвана дейност извън 
емитента, която е значима по отношение на емитента. 

Данни за всички други участия 
като член на управителен/ 
контролен орган и/или 
съдружник през последните 5 
години 

Настоящи: 
 „Андема” АД – Член на Съвета на директорите; 
 „Пи Джи Ди” ООД – Съдружник. 

 
Прекратени: 

 „Българска банка за развитие” АД – Член на Надзорния съвет до 01.06.2017 г., като към 
датата на доклада за дейността лицето не е член на Надзорния съвет. 
 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

 „Баланс Комерс“ ООД – Управител и съдружник до 14.08.2012 г., като към датата на 
доклада за дейността лицето не е управител и съдружник и дружеството е прекратено 
чрез ликвидация. 

 
Към датата на доклада за дейността няма други данни за несъстоятелност или управление от 
синдик, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било свързано през 
последните 5 години. 
 

Относим професионален опит 

Димитър Димитров завършва Университета за национално и световно стопанство – гр. София 
през 1979 г. След завършването до 1982 г. работи в Националния статистически институт. В 
периода 1982 г. – 1987 г. е началник отдел и главен експерт в Българска народна банка, а 
от 1987 г. до 1993 г. работи в Строителна Банка АД, като последователно заема длъжностите 
директор на отдел, вице – президент и президент. През 1993 г. до 1995 г. Димитър Димитров 
е изпълнителен директор на Обединена Българска Банка АД. През 1995 г. е Заместник – 
министър на икономическото развитие, а през 1996 г. е подуправител на Българска народна 
банка. През 1995 г. до 1996 г. е Председател на Съвета на директорите на Банкова 
Консолидационна Компания и през 1997 г. е изпълнителен директор на Банкова 
Консолидационна Компания. Димитър Димитров е бил член на управителния съвет на холдинг 
Доверие АД и част от дъщерните му дружества. От ноември 2001 г. до май 2011 г. е 
изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Насърчителна банка АД, 
понастоящем Българска Банка за Развитие АД. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 

Име Разван Стефан Лефтер 

Длъжност  
Независим член на Надзорния съвет 

Служебен адрес Румъния, гр. Букурещ, ул. Александру Сербанеску №30 
Данни за извършвана дейност 
извън Емитента, която е 
значима по отношение на 
Емитента 

Към датата на доклада за дейността не са налице данни за извършвана дейност извън 
дружеството, която е значима по отношение на дружеството. 

Данни за всички други участия 
като член на управителен/ 
контролен орган и/или 
съдружник през последните 5 
години 

Настоящи: 
 „Ер Ес Ел Кепитъл Адвайзърс” СРЛ – Управляващ съдружник и директор; 
 „Кей Джей Кей Карамида” СРЛ – член на Съвета на директорите 
 „Конпет” СА – член на Съвета на директорите; 
  „Мундус Сървисиз” АД – Изпълнителен директор; 
  „Терапласт” СА – Член на Съвета на директорите; 
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Прекратени: 
  „Семакон” СА – член на Съвета на директорите до 08.02.2017 г., като към датата на 

доклада за дейността лицето не е член на Съвета на директорите; 
 „СИФ Мунтения”, Румъния – Член на Надзорния съвет до 26.04.2013 г., като към датата 

на доклада за дейността лицето не е член на Надзорния съвет.  

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

 „Кондмаг” СА– Член на Съвета на директорите до 20.07.2015 г., като към датата на 
доклада за дейността лицето не е член на Съвета на директорите и дружеството е в 
несъстоятелност; 
 

Към датата на доклада за дейността няма други данни за несъстоятелност, управление от 
синдик или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален опит 

Г-н Лефтер е завършил Академия за икономически науки, Букурещ, специализирал в 
банкиране и фондови борси (2003), Сертифициран финансов анализатор (2008), 
специализирал като анализатор в ИНГ Банк (септември 2004 – май 2005), мениджър 
отношения с международни клиенти в ИНГ Банк – Румъния (май 2005 – декември 2006), 
търговия с ценни книжа и анализи в И Еф Джи Секюритис – Румъния (януари 2007 – ноември 
2011), търговия с ценни книжа в Суис кепитъл – Румъния (ноември 2011 – юни 2014), от юни 
2014 до днес – управляващ съдружник в Ер Ес Ел Кепитъл Адвайзърс, Румъния.  

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 

 
ПРОКУРИСТ 

Име Христо Любомиров Стоев 

Длъжност Прокурист 

Служебен адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън Емитента, 
която е значима по 
отношение на Емитента 

Към датата на доклада за дейността не са налице данни за извършване на дейност извън 
дружеството, която е значима по отношение на дружеството, освен дейност като адвокат при 
Софийска адвокатска колегия. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник 
през последните 5 години 

Настоящи: 
 „ДБ проект” ООД – Управител; 
 „Солар Генипоника” АД – Председател на Съвета на директорите. 
Прекратени: 
 „АйТи Бейслайн” ООД – Съдружник до 09.05.2016 г., като към датата на доклада за 

дейността лицето не е съдружник в капитала на дружеството; 
 „Лого-къмпани” ЕООД – Едноличен собственик на капитала до 15.03.2013 г. и управител 

до 05.12.2011 г., като към датата на доклада за дейността лицето не е едноличен 
собственик на капитала и Управител. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на доклада за дейността няма данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

 

 

 

Г-н Христо Стоев е завършил Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София 
през 1973 г. със специалност Разработка на руди и минерали. През 1973 г. започва работа в 
Мина „Горубсо Мадан”. От 1978 до 1983 г. г-н Стоев е научен сътрудник с Научния отдел на 
Минпроекъ. През 1985 г-н Стоев става главен асистент в Минно – геоложки университет „Св. 
Иван Рилски”. Понастоящем г-н Стоев е професор и член на Асоциацията на взривните 
инженери в България. Христо Стоев има редица публикации. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки 
или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в 
качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в 
процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от 
правото на участие в административните, управителни или надзорни органи на даден емитент 
или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на 
някой емитент, не е било официално публично инкриминирано и не са му налагани санкции 
от законови и регулаторни органи, включително определени професионални органи. 
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9. Сключени през 2017 г. договори с 
членовете на УС и НС или свързани с тях 
лица, които излизат извън обичайната 
дейност на дружеството или 
съществено се отклоняват от пазарните 
условия 
 
Не са сключвани договори с дружеството от 
членовете на УС и НС или свързани с тях 
лица, които излизат извън обичайната 
дейност на дружеството или съществено се 
отклоняват от пазарните условия. 
 
10. Конфликти на интереси 
 
Не са известни конфликти на интереси, 
възникнали по повод изпълнение на 
задълженията на горепосочените лица към 
дружеството или други техни частни 
интереси. 
 
Не съществуват споразумения между 
акционери, клиенти, доставчици и/или 
други лица, съгласно които да са 
избирани/назначавани членове на 
управителните и надзорните органи или 
други служители на дружеството.  
 
Предоставени са гаранции от членовете на 
управителните и надзорните органи в 
размер на три работни заплати. 
 
Не съществуват ограничения върху 
притежаваните от членовете на 
управителните и надзорните органи акции 
на дружеството и тяхното разпореждане.  
 
11. Планирана стопанска политика през 
следващата година, в т.ч. очаквани 
инвестиции и развитие на персонала, 
очакван доход от инвестиции и 
развитие на дружеството, както и 
предстоящи сделки от съществено 
значение за дейността на дружеството 
 
Плановете на Еврохолд България АД са 
свързани с подкрепа на текущата 
оперативна дейност на трите подхолдинга – 
застрахователен, автомобилен и лизингов. 
 
Чрез застрахователния подхолдинг 
(Евроинс Иншурънс Груп АД) през 2018 
година ще продължи да подкрепя 
застрахователните дружества в Групата с 
цел повишаване на общата им капиталова 
база и устойчивост на риск. Планирано е 
осъществяване на придобиване 49% от нова 
застрахователна компания в Русия. Към 
датата на доклада за дейността Евроинс 
Иншурънс Груп АД е придобил 32.19% от 
капитала на компанията. 

 
Позиционирането на лизинговия 
подхолдинг като дружество с достатъчен 
капиталов ресурс и висок пазарен дял е 
изключително важно в началния момент на 
икономическо възстановяване. Лизинговият 
бизнес се финансира основно с банкови и 
облигационни заеми. Подкрепата при 
лизингово финансиране ще се отрази 
положително върху продажбите както на 
автомобилното, така и на 
застрахователното направление. 
 
Оборотно финансиране на автомобилния 
подхолдинг е необходимо за доставките на 
автомобили по флийт-сделки с големи 
корпоративни клиенти. Автомобилните 
дилъри ще бъдат подпомогнати за 
довършване и оборудване на изложбени и 
сервизни центрове. Особен акцент е 
поставен на сервизната дейност като 
основен източник на рентабилност поради 
ниските маржове при продажбата на нови 
автомобили в настоящата пазарна ситуация. 
 
12. Брой заети лица 
 
През отчетния период в Еврохолд България 
АД не са назначавани нови служители и не 
са наемани служители на временни 
договори. Към 31 декември 2017 г. в 
Еврохолд България АД работят 6 служители 
на трудов договор. 
 
Общо заети в Групата Еврохолд към 
31.12.2017 г. са 2 169 служители. 
 
От създаването на Еврохолд България АД до 
настоящия момент в Групата няма 
профсъюзни организации на служителите. 
 
II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 НА НАРЕДБА №2 НА 
КФН 
 
1. Информация, дадена в стойностно и 
количествено изражение относно 
основните категории стоки, продукти 
и/или предоставени услуги, с 
посочване на техния дял в приходите от 
продажби на емитента, като цяло и 
промените, настъпили през отчетната 
финансова година. 
 
Като холдингово дружество основната 
дейност на Еврохолд България АД е 
придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества, и финансиране на 
дъщерни дружества. 
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Компанията не извършва самостоятелна 
търговска и производствена дейност. 
Приходите на Еврохолд България АД се 
формират от финансова дейност, свързана 
със създаване и управление на участия и 
финансиране на свързани предприятия. 
Подробна информация дадена в стойностно 
и количествено изражение относно 
основните катигории продукти и услуги е 
показана в настоящия доклад в секция E8. 
„Резултат от дейността на Групата Еврохолд 
България“, както и в секция E9. „Преглед на 
дейността на дъщерните подхолдингови 
структури“. 
 
2. Информация относно приходите, 
разпределени по отделните категории 
дейности, вътрешни и външни пазари, 
както и информация за източниците за 
снабдяване с материали, необходими 
за производството на стоки или 
предоставянето на услуги с отразяване 
степента на зависимост по отношение 
на всеки отделен продавач или 
купувач/потребител, като в случай, че 
относителният дял на някой от тях 
надхвърля 10 на сто от разходите или 
приходите от продажби, се предоставя 
информация за всяко лице поотделно, 
за неговия дял в продажбите или 
покупките и връзките му с емитента. 
 
Подробна информация отностно приходите, 
разпределени по отделни категории 
дейности, вътрешни и външни пазари е 
показана в настоящия доклад в секция E8. 
„Резултат от дейността на Групата Еврохолд 
България“, както и в секция E9. „Преглед на 
дейността на дъщерните подхолдингови 
структури“. 
 
 
3. Информация за сключени 
съществени сделки. 
 
През отчетния период не са сключвани 
големи сделки и такива от съществено 
значение за дейността на Холдинга. 
 
 
4. Информация относно сделките, 
сключени между емитента, и свързани 
лица, през отчетния период, 
предложения за сключване на такива 
сделки, както и сделки, които са извън 
обичайната му дейност или съществено 
се отклоняват от пазарните условия, по 
които емитентът, или негово дъщерно 
дружество е страна с посочване на 
стойността на сделките, характера на 
свързаността и всяка информация, 

необходима за оценка на 
въздействието върху финансовото 
състояние на емитента. 
 
Към датата на изготвяне на Доклада за 
дейността не са налице сделки или 
предложения за сделки със свързани лица, 
които да са от съществено значение за 
Еврохолд или негово дъщерно дружество и 
да са необичайни по вид и условия. 
 
В рамките на холдинга се извършват 
постоянно сделки между дружеството-майка 
и дъщерните дружества, произтичащи от 
естеството на основната им дейност.  
 
Всички сделки се сключват на принципа на 
справедливата стойност. Характерни са 
сделките между холдинга и дъщерните 
дружества, при които чрез 
вътрешногрупови заеми се управлява 
ликвидността на отделните дружества и се 
провежда инвестиционна политика. 
Компанията отпуска заеми на своите 
дъщерни компании с цел оборотно 
финансиране. 
 
 
Към 31.12.2017 г. Групата има следните 
сделки със свързани лица: 

 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв. хил. лв. 

Вземания по заеми от 
Старком Холдинг АД 314 6 095 

Вземания по репо 
сделки от Старком 
Холдинг АД 1 752 1 078 

Други вземания от 
Старком Холдинг АД 1 1 

Задължения по заеми 
към Старком Холдинг 
АД 2 753 16 896 

Други задължения 
към Старком Холдинг 
АД 98 2 205 

Инвестиции в дългови 
инструменти на 
Старком Холдинг АД 13 077 - 

Приходи от 
комисиони - Старком 
Холдинг АД 1 7 
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Приходи от лихви - 
Старком Холдинг АД 466 177 

Разходи за лихви - 
Старком Холдинг АД 988 1 166 

 
 
 
5. Информация за събития и 
показатели с необичаен за емитента 
характер, имащи съществено влияние 
върху дейността му, и реализираните от 
него приходи и извършени разходи; 
оценка на влиянието им върху 
резултатите през текущата година. 
 
През отчетния период не са настъпвали 
събития с необичаен характер за Еврохолд 
България и дружествата от икономическата 
му група, имащи съществено влияние върху 
дейността му, и реализираните от него 
приходи и извършени разходи.  
 
 
6. Информация за сделки, водени 
извънбалансово - характер и бизнес 
цел, посочване финансовото 
въздействие на сделките върху 
дейността, ако рискът и ползите от тези 
сделки са съществени за емитента и ако 
разкриването на тази информация е 
съществено за оценката на 
финансовото състояние на емитента. 
 
Еврохолд България и дружествата от 
икономическата му група нямат сключени 
сделки водени задбалансово. 
 
7. Информация за дялови участия на 
емитента, за основните му инвестиции 
в страната и в чужбина (в ценни книжа, 
финансови инструменти, нематериални 
активи и недвижими имоти), както и 
инвестициите в дялови ценни книжа 
извън неговата група предприятия по 
смисъла на Закона за счетоводството и 
източниците/начините на 
финансиране. 
 
 
Подробна информация относно дялови 
участия на емитента и основните му 
инвестиции в страната и в чужбина е 
показана в настоящия доклад в секция E6. 
„Основна сфера на дейност. Бизнес 
операции“, както и в секция E8. 
„Капиталови инвестиции“. 
 
8. Информация относно сключените от 
емитента, от негово дъщерно 

дружество или дружество майка, в 
качеството им на заемополучатели, 
договори за заем с посочване на 
условията по тях, включително на 
крайните срокове за изплащане, както 
и информация за предоставени 
гаранции и поемане на задължения. 
 
 

Задължения към банкови и небанкови финансови 
институции-дългосрочни по сегменти 

 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв. хил. лв. 

Застрахователен 
бизнес, в т.ч.: -  6 209  

    Заеми от небанкови 
финансови институции -  6 209  

Автомобили, в т.ч.: 4 918   7 154  

    Заеми от банки 4 918   7 154  

Лизинг, в т.ч.: 46 404   33 049  

    Заеми от банки 46 404   33 049  

Дружество-майка, в 
т.ч.: 21 123   24 643  

    Заеми от банки 21 123   24 643  

Общо 72 445   71 055  

 
 

Задължения към банкови и небанкови финансови 
институции - краткосрочни по сегменти 

 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв. хил. лв. 

Застрахователен 
бизнес, в т.ч.: -  2 957  

    Заеми от банки -  2 957  

Автомобили, в т.ч.: 12 464  11 629  

    Заеми от банки 12 222   11 629  

    Заеми от небанкови 
финансови институции 242  -  

Лизинг, в т.ч.: 1 364   480  

    Заеми от банки 1 364   480  

Дружество-майка, в 
т.ч.: 12 972   18 945  
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    Заеми от банки 5 940   4 694  

    Заеми от небанкови 
финансови институции 7 032   14 251  

Общо 26 800  34 011 

 
Задължения по банкови заеми на Еврохолд 
България 

Кредитор Падеж 
В евро към 
31.12.2017г. 

International Investment 
Bank 12.2021 13,800,000 

 
Заемът e предоставен с цел финансиране на 
застрахователната дейност. 
 

Задължения по небанкови заеми на 
Еврохолд България 

Кредитор Падеж 
В евро към 
31.12.2017г. 

Аксешън Мезанин 04.2018 3,510,000 

 
Други задължения 

Кредитор Падеж 
В лева към 
31.12.2017г. 

Други 3-5.2018 39,267,441 

 
 
Информация за емисиите облигаци към 
31.12.2017 

 Купон Валута  Падеж 
Номинал 

в хил. 

Авто Юнион АД 

Корпоративни 
облигации 

4.50% BGN 12.2022 6 800 

Евролийз Aуто EАД  

Корпоративни 
облигации 

7.00% EUR 11.2019 6 000 

Корпоративни 
облигации 

3.75% EUR 7.2023 1 250 

Корпоративни 
облигации 

5.00% BGN 2.2020 6 000 

Корпоративни 
облигации 

3m. 
Euribor 

 + 3.95% 

EUR 7.2021 5 800 

Дружество-майка 

EMTN 
Programme 

6.50% EUR 12.2022 70 000 

EMTN 
Programme 

8.00% PLN 12.2021 47 000 

 

 
Задължения по облигационни заеми по  сегменти 

 31.12.2017  31.12.2016 

 хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион АД -  
автомобили  

4 769 6 585 

Евролийз Aуто EАД - 
лизингова дейност 

20 863  23 880 

Дружество-майка 125 125  89 051 

Общо 150 757 119 516 

 
Задължения по облигационни заеми 
 
Дружеството е емитент на облигационен 
заем в рамките на програмата си за 
необезпечени средносрочни еврооблигации 
(EMTN Programme) на стойност 200 млн. 
евро, търгувана на Ирландската фондова 
борса. Към 31.12.2017 г. задължението на 
дружеството по емитираните еврооблигации 
съгласно програмата са на стойност 141 542 
хил. лв., както следва: 
 

Евро облигация Падеж 31.12.2017г. 

EMTN Programme в EUR 12.2022 120,700 хил. лв. 

 

Евро облигация Падеж 31.12.2017г. 

EMTN Programme в PLN 12.2021 20,842 хил. лв. 

 
 
Към края на 2017 г. Еврохолд България АД 
и дъщерните му дружества имат сключени 
договори за заем със следните свързани 
лица:  
 
Заеми отпуснати за оборотни средства на 
Еврохолд България от дружества в групата 

Дъщерно 
дружество 
Заемодател 

Лихвен 
% 

Размер в хил. лв. към 
31.12.2017г. 

Евролийз Ауто АД 7.00% 2 576 

 Общо: 2 576     
 
Получени заеми от дъщерните 
дружества:       

Заемополуча
тел 

Заемодател 
Валу
та 

% 

Задължен
ие към 
31.12.2017 
хил.лв. 

Евролийз 
Ауто, Румъния 

Старком 
Холдинг АД 

EUR 6.00% 184 

Евролийз 
Ауто, Румъния 

Евролийз Ауто 
ЕАД 

EUR   25 

Евролийз 
Ауто, Румъния 

Евролийз Груп 
ЕАД 

EUR 
1m.Eu

ribor 
+5% 

1,73 
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Евролийз Груп 
ЕАД 

Евролийз Ауто 
ЕАД 

BGN 5.00% 3,908 

Евролийз Груп 
ЕАД 

Авто Юнион 
АД 

BGN 6.00% 390 

Евролийз Груп 
ЕАД 

Евролийз Ауто 
Ритейл ЕАД 

BGN 3.95% 916 

София Моторс 
ЕООД 

Евролийз Ауто 
ЕАД 

BGN 7,50% 269 

Евролийз 
Ауто, 
Македония 

Евролийз Груп 
ЕАД EUR 5.25% 2,001 

Евролийз Рент 
А Кар ЕООД 

Евролийз Груп 
ЕАД 

BGN 5.50% 1,815 

     

Заемополуча
тел 

Заемодател 
Валу
та 

% 

Вземане 
към 
31.12.2017 
хил.лв. 

Авто Юнион 
АД 

Еврохолд 
България АД 

BGN 8,00% 5,815 

Авто Юнион 
АД 

Дару Кар АД BGN 5,50% 6,861 

Авто Юнион 
АД 

Булвария 
Холдинг ЕАД 

BGN 5,50% 135 

Авто Юнион 
АД 

Авто Юнион 
Сервиз ЕООД 

BGN 5,00% 776 

Авто Юнион 
АД 

Мотобул ЕАД BGN 5,50% 410 

Авто Юнион 
АД 

Евролийз Ауто 
ЕАД 

BGN 6,50% 391 

ЕА Пропъртис 
ООД 

Еспас Ауто 
ООД 

BGN 3,00% 2,688 

Мотобул ЕАД 
Старком 
Холдинг АД 

BGN 6,00% 120 

 
9. Информация относно сключените от 
емитента, от негово дъщерно 
дружество или дружество майка, в 
качеството им на заемодатели, 
договори за заем, включително 
предоставяне на гаранции от всякакъв 
вид, в това число на свързани лица, с 
посочване на конкретните условия по 
тях, включително на крайните срокове 
за плащане, и целта, за която са били 
отпуснати. 
 
Към края на 2017 г. Еврохолд България АД 
и дъщерните му дружества имат сключени 
договори за заем със следните свързани 
лица:  
 
Заеми отпуснати от Еврохолд България АД 
на дружества в групата от Еврохолд 
България  
 

Дъщерно 
дружество 

Лихвен 
% 

Размер в хил. лв. към 
31.12.2017г. 

Авто Юнион 
АД 8.00% 5 129 

 Общо:                  5 129     

 
 
Заеми отпуснати от дъщерни дружества 
 
 

Заемода
тел 

Заемополучат
ел 

Валута % 

Вземане 
към 
31.12.2017 
хил.лв. 

Аутоплаза  Старком 
Холдинг АД 

BGN 7.00% 13 

Аутоплаза  
Мега 
Лоджистикс  

BGN 6.50% 84 

Евролийз 
Ауто 
Ритейл  

Евролийз Груп 
ЕАД 

BGN 3.95% 916 

Евролийз 
Ауто  

Еврохолд 
България АД 

BGN 7.00% 2,733 

Евролийз 
Ауто  

Евролийз Груп 
ЕАД 

BGN 5.00% 3,908 

Евролийз 
Ауто 

Евролийз Ауто, 
Румъния 

EUR   25 

Евролийз 
Ауто 

Россгаз Асет 
ЕАД 

BGN 7.50% 903 

Евролийз 
Ауто 

Авто Юнион АД BGN 6,50% 390 

Евролийз 
Ауто  

София Моторс 
ЕООД 

BGN 7.50% 269 

Евролийз 
Ауто  

Лаудспикърс - 
Си Ей ЕООД 

EUR 7.50% 3,182 

Евролийз 
Ауто 

Евроаутосервиз 
ЕООД 

EUR 7.50% 2,899 

Евролийз 
Ауто  

Камалия 
Трейдинг 
Лимитид 

EUR 7.50% 2,834 

Евролийз 
Ауто  

Астерион 
България АД 

EUR 7.50% 2,127 

Евролийз 
Ауто 

Други 
дружества 

    142 

Евролийз 
Груп  

Еврохолд 
България АД 

BGN 6.00% 24 

Евролийз 
Груп  

Евролийз Рент А 
Кар ЕООД 

BGN 5.50% 1,865 

Евролийз 
Груп   

Евролийз Ауто, 
Македония 

EUR 5.25% 2,001 

Евролийз 
Груп 

Евролийз Ауто, 
Румъния 

EUR 
1m.Eurib
or+5% 

1,73 

     

Заемода
тел 

Заемополучат
ел Валута 

Лихвен 
процент 

Вземане 
към 
31.12.2017 
хил.лв. 

Авто 
Юнион АД 

Евролийз Груп 
ЕАД BGN 6,00% 390 

Авто 
Юнион АД 

Старком 
Холдинг АД 

BGN 5,00% 231 

Авто 
Юнион АД 

Ауто Италия 
ЕАД 

BGN 8,10% 8,773 

Авто 
Юнион АД 

Н Ауто София 
ЕАД 

BGN 5,00% 87 

Еспас 
Ауто ООД 

ЕА Пропъртис 
ООД 

BGN 3,00% 2,688 

 
 
10. Информация за използването на 
средствата от извършена нова емисия 
ценни книжа през отчетния период. 
 
В рамките на 2017 г. са осъществени две 
увеличения на капитала на компанията, 
приключили съответно месец февруари и 
месец декември като набраните средства от 
номиналната стойност на емитираните нови 
акции е в размер на 70,181 хил.лв., а 
внесеният нов премиен резерв от емисиите 
е в размер на 10,854 хил.лв. 
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Набраните средства от всички извършени 
увеличения на Еврохолд България АД на 
капитала включително и приключилите две 
увеличения през отчетния период са 
използвани за подпомагане на дъщерните 
компании и за намаляване дългосрочната 
им задлъжнялост. 
 
 
11. Анализ на съотношението между 
постигнатите финансови резултати, 
отразени във финансовия отчет за 
финансовата година, и по-рано 
публикувани прогнози за тези 
резултати. 
 
Еврохолд България АД и дружествата от 
икономическата му структура не са 
публикували прогнози за отчетната 2017 г. 

 
12. Анализ и оценка на политиката 
относно управлението на финансовите 
ресурси с посочване на възможностите 
за обслужване на задълженията, 
евентуалните заплахи и мерки, които 
емитентът е предприел или предстои да 
предприеме с оглед отстраняването им. 
 
Основната дейност на Еврохолд България 
АД, като холдингова компания е да 
управлява ефективно паричните  ресурси, 
акумулирани в цялата структура и 
съответно да ги разпределя в зависимост от 
нуждите на отделните дъщерни компании. 
Политиката на компанията в тази област е 
финансирането да се извършва единствено 
по направлението – „дъщерни компании – 
майка”, а не „дъщерна компания – дъщерна 
компания”. Управлението на свободните 
финансови ресурси на дъщерните компании 
се извършва съобразно регулаторните 
изисквания и с цел постигане на добра 
доходност при разумно поемане на риск. 
 
Инвестиционната програма на Еврохолд 
България АД през 2017 г. е реализирана 
чрез собствени и заемни средства. 
 
 
13. Оценка на възможностите за 
реализация на инвестиционните 
намерения с посочване на размера на 
разполагаемите средства и отразяване 
на възможните промени в структурата 
на финансиране на тази дейност. 
 
Информация по тази точка е предоставена в 
настоящия доклад в секция E13 
„Допълнителна информация, нормативно 

изискуема“, I. Информация по чл. 247 от ТЗ, 
по т. 11. 
 
 
14. Информация за настъпили 
промени през отчетния период в 
основните принципи за управление на 
емитента и на неговата група 
предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството. 
 
Не е настъпила промяна и в основните 
принципи на управление на дружеството. 
 
 
15. Информация за основните 
характеристики на прилаганите от 
емитента в процеса на изготвяне на 
финансовите отчети система за 
вътрешен контрол и система за 
управление на рискове. 
 
 
В Еврохолд България АД и дружествата от 
икономическата група има изградена и 
функционираща система за управление на 
риска и вътрешен контрол, която гарантира 
ефективното функциониране на системите 
за счетоводство и финансова отчетност и за 
разкриване на информация. Системата за 
вътрешен контрол се изгражда и 
функционира и с оглед идентифициране на 
рисковете, съпътстващи дейността на 
Групата и подпомагане тяхното ефективно 
управление.  
Основните характеристики на системата за 
вътрешен контрол са следните: 
▪ Контролна среда: 
 –  изградена на базата на почтеност и 
етично поведение;   
- наличие на опитно ръководство с пряко 
участие в бизнес процесите на дружеството 
и критичен преглед на дейността; 
- организационната структура е 
съобразена с естеството на бизнеса и 
осигурява разделение на отговорностите; 
- нивата на компетентност са съобразени с 
конкретните позиции; 
- йерархичност и ясни правила, права, 
задължения и нива на докладване;  
- политиката на делегиране на 
правомощия и отговорности;  
- политиките и практиките по отношение 
на човешките ресурси е адресирана  към 
назначаване на компетентни и надеждни 
служители. 
▪ Управление на риска – процес за 
идентифициране, оценяване и 
контролиране на потенциалните събития 
или ситуации, които могат да повлияят 
негативно върху постигането на целите на 
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Дружеството чрез пряко участие на 
Ръководството в дейността; 
▪ Контролни дейности – контролни 
дейности,  насочени към минимизирането на 
риска и увеличаване на вероятността 
целите и задачите на Групата да бъдат 
постигнати. Такива са процедурите за: 
-  одобрение и разрешение при вземане на 
решения (оторизация); 
- предварителен контрол за 
законосъобразност, осъществяван от 
изпълнителния директор непосредствено 
преди полагане на подпис за взето 
решение; 
- пълно, вярно, точно и своевременно 
осчетоводяване на всички операции 
(обработка на информацията); 
- оперативен контрол и преглед на 
резултатите от работата, осъществяван 
ежедневно от изпълнителния директор при 
възлагането и изпълнението на работата. 
-  разделение на задълженията; 
▪ Информация и комуникация – наличие на 
ефективни и надеждни информационни и 
комуникационни системи, осигуряващи 
събиране и разпространение на пълна, 
надеждна и достоверна информация, 
хоризонтална и вертикална комуникация от 
и до всички нива, както и навременна 
система за отчетност. 
▪ Мониторинг – има изградена система за 
текущо наблюдение и оценка на 
контролите, като при констатирани 
отклонения се предприемат оздравителни и 
корективни мерки.  
 
 
16. Информация за промените в 
управителните и надзорните органи 
през отчетната финансова година. 
 
През 2017 г. са настъпили следните промени 

в Надзорния и Управителния съвет на 
Еврохолд България 

 
Надзорен съвет 
На 27.07.2017 г. в ТР са вписани следните 
промени: 

o прекратяване на изпълнение на 
длъжноста, член на НС на Разван 
Лефтер; 

o вписване като независим член на НС на 
Кустаа Айма; 

o вписване като независим член на 
Любомир Стоев. 

 
Управителен съвет 
На 22.08.2017 г. в ТР е вписана следната 
промяна: 

o Вписва като независим член на УС Развен 
Лефтер. 

 
Други промени в състава на НС и УС не са 
извършвани през 2017 г. 
 
17. Информация за размера на 
възнагражденията, наградите и/или 
ползите на всеки от членовете на 
управителните и на контролните органи 
за отчетната финансова година и 
негови дъщерни дружества, 
независимо от това, дали са били 
включени в разходите на емитента или 
произтичат от разпределение на 
печалбата, включително: 
а) получени суми и непарични 
възнаграждения; 
б) условни или разсрочени 
възнаграждения, възникнали през 
годината, дори и ако възнаграждението 
се дължи към по-късен момент; 
в) сума, дължима от емитента или 
негови дъщерни дружества за 
изплащане на пенсии, обезщетения при 
пенсиониране или други подобни 
обезщетения. 
 
Информация по тази точка е предоставена в 
настоящия доклад в секция Е13 
„Допълнителна информация, нормативно 
изискуема“, I. Информация по чл. 247 от ТЗ, 
по т. 5. 
 
18. За публичните дружества - 
информация за притежавани от 
членовете на управителните и на 
контролните органи, прокуристите и 
висшия ръководен състав акции на 
емитента, включително акциите, 
притежавани от всеки от тях поотделно 
и като процент от акциите от всеки 
клас, както и предоставени им от 
емитента опции върху негови ценни 
книжа - вид и размер на ценните 
книжа, върху които са учредени 
опциите, цена на упражняване на 
опциите, покупна цена, ако има такава, 
и срок на опциите. 
 
Информация по тази точка е предоставена в 
настоящия доклад в секция Е13 
„Допълнителна информация, нормативно 
изискуема“, I. Информация по чл. 247 от ТЗ, 
по т. 6. 
 
 
Членовете на Съвета на директорите не 
притежават опции върху издадените ценни 
книжа на дружеството. 
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19. Информация за известните на 
дружеството договорености 
(включително и след приключване на 
финансовата година), в резултат на 
които в бъдещ период могат да 
настъпят промени в притежавания 
относителен дял акции или облигации 
от настоящи акционери или 
облигационери. 
 
Към отчетния период и след приключването 
на финансовата година на дружеството не 
са известни договорености, от които могат 
да настъпят промени в притежавания 
относителен дял акции от настоящи 
акционери.  
 
 
20. Информация за висящи съдебни, 
административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения 
или вземания на емитента в размер 
най-малко 10 на сто от собствения му 
капитал; ако общата стойност на 

задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани 
производства надхвърля 10 на сто от 
собствения му капитал, се представя 
информация за всяко производство 
поотделно. 
 
Дружеството не е страна по висящи 
съдебни, административни или арбитражни 
производства, които имат или могат да имат 
съществено влияние върху финансовото му 
състояние или неговата рентабилност. Няма 
решения или искане за прекратяване и 
обявяване в ликвидация на дружеството. 
 
 
21. Промени в цената на акциите на 

Еврохолд България АД 
 
Всички акции на Еврохолд България АД са 
регистрирани за търговия на Основен пазар 
на БФБ-София АД, Сегмент акции Standard, 
с борсов код - 4EН. 
 

 
 
 
 
 
Пазарна цена на акциите на Еврохолд България АД 

 
Източник: БФБ-София 
 
Графиката показва движението на цените 
на акциите на Еврохолд България АД на 
БФБ-София за периода 05.01.2017 г. – 
30.12.2017 г. (съответно първа и последна 
борсова котировка за отчетната 2017 г.). 

 Начална цена: BGN 0.62 
(03.01.2017) 

 Последна цена: BGN 1.47 
(29.12.2017) 

 Максимална цена: BGN 1.48 
(29.12.2017) 

 Минимална цена: BGN 0.59 
(24.01.2017) 

 Стойностно изменение: - BGN +0.84  
 Относително изменение: +134.9% 
 Средна цена: BGN 1.05 
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След реализираното двойно листване през 
2011 г.  акциите на Еврохолд България АД 
се търгуват и на Варшавската фондова 

борса, Основен пазар на акции, с борсов 
код – EHG. 

 

Графиката показва движението на цените 
на акциите на Еврохолд България АД на 
Варшавската фондова борса за периода 
03.01.2017 г. – 29.12.2017 г.  
 Начална цена: 0.66 лв./1.49 PLN 

(03.01.2017) 
 Последна цена: 0.86 лв./1.90 PLN 

(29.12.2017)   

 Максимална цена: 1.53 лв./3.42 PLN 
(14.09.2017)  

 Минимална цена: 0.66 лв./1.49 PLN 
(03.01.2017) 

 Стойностно изменение: +0.20 лв./+0.41 
PLN 

 Относително изменение: +30.3%  
 Средна цена: 0.76 лв./1.70 PLN 
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ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД 
ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ 
ОТЧЕТ 
 
Със свое решение от 17 януари 2018 
Комисията за финансов надзор в Румъния 
(Autoritatea de Supraveghere Financiară) 
одобри окончателно придобиването на 
застрахователния портфейл на румънското 
общозастрахователно дружество АТЕ 
Иншурънс. Той се състои единствено и само 
от немоторен бизнес и тази сделка всъщност 
е част от дългосрочната стратегия на 
Евроинс Румъния за увеличаване именно на 
немоторния бизнес на компанията. 
 
На 25.09.2017 СД на ЕИГ АД взима Решение 
за придобиване на 14.144% от капитала на 
Евроинс Русия. На 16.10.2017  СД на ЕИГ АД 
взима Решение за участие в процедура за 
увеличение на капитала на Евроинс Русия. 
На 21.12.2017 са преведени 80,000 
хил.рубли в изпълнение на това решение. 
Увеличението е регистрирано на 13 
февруари 2018, като в последствие 
участието на ЕИГ става 32.195%. 

 
На 09.03.2018 г. Евролийз Груп ЕАД издаде 
корпоративна облигация с ISIN код на 
емисията BG2100004188, на стойност  1,500  
хил. лв., с падеж м.03.2022 г. и фиксирана 
годишна лихва в размер на 4,25%, платима 
на всеки шестмесечен  период. 
Погасяването по главница се извършва на 6 
(шест) равни вноски, започващи от 
м.09.2019г. Облигационният заем е издаден 
с цел подпомагане дейността на дъщерните 
дружества. 
 
Евролийз Ауто ЕАД и Евролийз - Рент А Кар 
ЕООД продават вземания общо в размер на 
4 888 хил.лв. на Дружеството АйЛърн 
Лимитид, рег. № 606522 срещу заплащане 
на цена от 4 400 хил.лв. За сделките са 
сключени договори през м.02.2018 г. 
 
На Управителния съвет на Еврохолд 
България АД не са известни други важни 
или съществени събития настъпили след 
датата на приключване на отчетния период. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С 
ИНВЕСТИТОРИТЕ 
 
Милена Стоянова Стоянова 
гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 43. 
Тел.:  (+359 2) 965 16 53; +359 89 999 
2753. 
e-mail: milena_stoyanova@eurohold.bg 
           investors@eurohold.bg 
 
 
Еврохолд България АД, София 
11 Април 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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СЕКЦИЯ  F -  
Декларация за корпоративно 
управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация за корпоративно управление за 2017 г. 
съгласно чл. 100н, ал.8 във връзка с ал. 7, т.1 от ЗППЦК 
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НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ОСНОВАВА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИНЦИПИ И НОРМИ ЗА 
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗПОРЕДБИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, 
ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЗАКОНА ЗА 
СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ДРУГИ ЗАКОНОВИ И 
ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ.

 

 

 I. Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.1 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

Еврохолд България АД е приело и спазва 
Националния кодекс за корпоративно 
управление. Еврохолд България АД се 
придържа към препоръките, дадени в 
Националния кодекс за корпоративно 
управление, като се ръководи от най-
добрите практики в областта на 
корпоративното управление. Доброто 
корпоративно управление е съвкупност от 
взаимоотношения между управителния 
орган на дружеството, неговите акционери 
и всички заинтересовани страни – 
служители, търговски партньори, кредитори 
на компанията, потенциални бъдещи 
инвеститори и обществото като цяло. Ако 
принципите за добро корпаративно 
управление не се прилагат или има 
опасност да не бъдат спазени, компанията 
се задължава да оповествява своевремено 
информация за това.  

Като следствие от последователната 
политика на Управителния съвет на 
Еврохолд България АД относно въвеждане, 
подобряване и усъвършенстване на 
корпоративното управление, в компанията 
са въведени и работят процедури, 
осигуряващи спазването на всички 
принципи, залегнали в Националния кодекс 
за добро корпоративно управление. В тази 
връзка и след като направи оценка на 
постигнатите резултати в тази насока, през 
2011 година Управителният съвет взе 
решение компанията да се присъедини към 
Националния кодекс за корпоративно 
управление. С това свое действие Еврохолд 
България АД декларира готовността си да 
поддържа и развива и занапред въведените 

през последните пет години процедури и 
корпоративни управленски практики. 

Създадената система за управление 
гарантира оцеляването и просперитета на 
дружеството като задава рамката, в която 
управителните органи да работят в най-
добрия интерес на дружеството, в 
съответствие с разумните очаквания на 
неговите акционери и всички 
заинтересовани страни. Детайлна 
информация относно корпоративната 
политика на Еврохолд България и 
процедурите по прилагането й се съдържа в 
Устава и другите устройствени актове на 
компаният. 

Управителният съвет на Еврохолд България 
АД полага всички усилия за максимизиране 
изгодата на акционерите като обезпечава 
равнопоставеното им третиране, 
включително миноритарните и 
чуждестранните акционери. 

Акциите на Еврохолд България АД са 
регистрирани за търговия на БФБ-София, а 
от 15 декември 2011 година се търгуват и на 
Варшавската фондова борса. Всички 
настоящи акционери и потенциални 
инвеститори могат свободно да извършват 
сделки по покупко-продажба на ценните 
книжа на дружеството. Компанията има 
сключен договор с Централен депозитар за 
водене на акционерна книга, която 
отразява актуалното състояние и 
регистрира настъпилите промени в 
собствеността. 

Ръководството на Еврохолд България АД 
гарантира равнопоставеното третиране на 
всички акционери, включително 
миноритарните и чуждестранните 
акционери. Ръководството се задължава да 
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защитава техните права, както и да 
улеснява упражняването им в границите, 
допустими от действащото законодателство 
и в съответствие с разпоредбите на 
устройствените актове на дружеството. 
Ръководството осигурява навременна 
информираност на всички акционери 
относно техните права. 

Стратегическите цели на корпоративното 
управление са: 

• равноправно третиране на всички 
акционери, гарантиране и защита на 
техните права;  

• подобряване нивото на 
информационна обезпеченост на 
акционерите и прозрачност;  

• постигане на прозрачност и 
публичност на процесите по предоставяне 
на информация от страна на дружеството;  

• осигуряване на механизъм за добро 
управление на дружеството от страна на 
управителните органи и  

• възможност за ефективен надзор 
върху управлението от страна на 
акционерите и регулаторните органи. 

Като резултат от прилагане принципите на 
корпоративното управление е 
балансираното взаимодействие между 
акционерите, ръководството и 
заинтересованите лица. 

Декларацията за корпоративно управление 
на „Еврохолд България“ АД е подчинена на 
принципа „спазвай или обяснявай".  

II. Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.2 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

 

Еврохолд България АД е с  двустепенна  
система  на  управление. Органите на 
управление на дружеството съгласно чл. 19 
от Устава на Еврохолд България АД са общо 
събрание на акционерите, Надзорен и 
Управителен съвет. Дружеството има и 
прокурист. 

Ефективното взаимодействие между 
Управителния и Надзорния съвет гарантира 
високо ниво на компетентност на 
управление на дружеството в интерес на 
акционерите и съобразявайки се със 
заинтересованите лица.  

Управителният съвет се състои от пет 
физически лица съответно в състав 
Председател на УС и представляващ 
дружеството, Изпълнителен член на УС, и 
трима члена на УС.  

Надзорният съвет се състои от четири 
физически лица съответно в състав 
Председател на Надзорния съвет, 
Заместник- председател, двама независими 
члена и един член на НС. 

Еврохолд България АД се представлява само 
заедно от един изпълнителен член на 
управителния съвет и прокуриста на 
дружеството. 

Изборът и освобождаването на членове на 
управителния и надзорния съвет и на 
прокуриста са регламентирани в Устава на 
дружеството. 

Еврохолд България има разработена от 
надзорния съвет и утвърдена от общото 
събрание на акционерите политика по 
възнагражденията. 

Политиката за възнагражденията на 
членовете на надзорния съвет и 
управителния съвет на Еврохолд България 
АД регламентира основните правила за 
определяне на възнагражденията на 
лицата, които заемат длъжност като 
членове на надзорния и на управителния 
съвет на публичното дружество по повод 
изпълнението на техните правомощия при 
упражняването на управленски и надзорни 
функции в дружеството. Възнаграждението 
на членовете на Управителния и Надзорния 
съвет и прокуриста се определя в договор 
за управление. Към момента 
възнаграждението е фиксирано и няма 
променлив характер. Размерът на 
възнагражденията се формират в 
зависимост от определени принципи 
заложени в политиката по 
възнагражденията. По решение на общото 
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събрание и при постигнати определени 
финансови резултати членовете на 
управителния и надзорния съвет могат да 
получат допълнителни стимули. 

В съответствие с международно приетите 
принципи за корпоративно управление с 
най-добрите практики за разкриване на 
информация в дружеството е разработен от 
управителния съвет и приет от надзорния 
съвет Етичен кодекс.  

Етичният кодекс е приет и се спазва от 
членовете на Надзорния и Управителния 
съвет като в дейността си се ръководят от 
общоприетите принципи за почтенност, 
управленска и професионална 
компетентност. Създадени са и се спазват 
вътрешни етични правила за стандартите на 
бизнес поведение на мениджърите от 
холдинговата структура и за 
предотвратяване на злоупотреба с 
вътрешна информация. Спазването на 
Етичния кодекс има за цел утвърждаването 
на ефективно и прозрачно корпоративно 
управление на публичните и останалите 
дъщерни дружества в структурата на   

Еврохолд България АД в интерес на техните 
акционери.  

Общото събрание на акционерите на 
Еврохолд България АД на 26.05.2009 г. 
избира одитен комитет на дружеството. В 
състава му с мандат от 3 години влизат 
трима члена. С решение на общото 
събрание на дружеството, считано от 
26.05.2012 г. членовете на одитния комитет 
са избрани за нов мандат със срок 5 години. 

В съответствие със Закона за независимия 
финансов одит (ЗНФО), Одитният комитет 
ежегодно отчита дейността си пред общото 
събрание на акционерите при приемането 
на годишния финансов отчет на 
дружеството. Докладът на Одитния комитет 
се изготвя и представя на акционерите 
заедно с всички други материали, във 
връзка с редовното годишно заседание на 
общото събрание на акционерите на 
дружеството за приемане на годишните 
неконсолидирани и консолидирани 
финансови отчети. 

На проведеното на 30 юни 2017 г. редовно 
заседание на общото събрание на „Еврохолд 
България“АД поради изтичане на мандата 
на Одитния комитет и с цел привеждане в 
съответствие с промените в нормативната 
уредба беше избран нов Одитен комитет в 
състав: Димитър Димитров, Иван Мънков и 
Росица Пенчева. 

Акционерите приеха и Правилник за 
дейността на Одитния комитет. 

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО, 
Одитният комитет на Еврохолд България АД 
има следните функции: 

• информира управителните и 
надзорните органи на предприятието за 
резултатите от задължителния одит и 
пояснява по какъв начин задължителният 
одит е допринесъл за достоверността на 
финансовото отчитане, както и ролята на 
одитния комитет в този процес; 

• наблюдава процеса на финансово 
отчитане и представя препоръки и 
предложения, за да се гарантира неговата 
ефективност; 

• наблюдава ефективността на 
вътрешната контролна система, на 
системата за управление на риска и на 
дейността по вътрешен одит по отношение 
на финансовото отчитане в одитираното 
предприятие; 

• наблюдава задължителния одит на 
годишните финансови отчети, включително 
неговото извършване, като взема предвид 
констатациите и заключенията на 
Комисията по прилагането на чл. 26, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014; 

проверява и наблюдава независимостта на 
регистрираните одитори в съответствие с 
изискванията на глави шеста и седма от 
закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 
537/2014, включително целесъобразността 
на предоставянето на услуги извън одита на 
одитираното предприятие по чл. 5 от същия 
регламент; 

• отговаря за процедурата за подбор 
на регистрирания одитор и препоръчва 
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назначаването му с изключение на 
случаите, когато одитираното предприятие 
разполага с комисия за подбор; 

• уведомява Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори, както и 
управителните и надзорните органи на 
предприятието за всяко дадено одобрение 
по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен 
срок от датата на решението; 

• отчита дейността си пред органа по 
назначаване; 

• изготвя и предоставя на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните 
одитори в срок до 30 юни годишен доклад 
за дейността си.  

Управителният орган на „Еврохолд 
България“ АД осигурява достатъчни ресурси 
на одитния комитет за ефективно 
изпълнение на задълженията му. 

Членовете на управителните и надзорните 
органи и служителите са длъжни да оказват 
съдействие на одитния комитет при 
изпълнение на дейността му, включително 
да предоставят в разумни срокове 
поисканата от него информация. 

Целта на Одитния комитет е да подпомага 
ръководството на компанията при 
изпълнение на задълженията й за целостта 
на индивидуалните и консолидираните 
финансови отчети, оценяването на 
ефективността на системите за вътрешен 
финансов контрол и наблюдаване 
ефективността и   

обективността на вътрешните и външните 
одитори. 

Дружеството спазва добрите практики по 
отношение на разкриването на информация 
като всяка промяна в процеса на 
разкриване на информация, която се налага 
поради възникнали конкретни 
обстоятелства и причини, подлежи 
задължително на предварително одобрение 
от ръководството на компанията.  

През 2017 г. няма промяна в процеса на 
разкриване на информация. 

Всяка съществена периодична и инцидентна 
информация се разкрива незабавно. 
Дружеството е съобразило дейността си с 
действащата национална нормативна 
уредба, както и с европейската правна 
рамка с директно приложение в 
националното законодателство.  

Ръководството на дружеството се стреми да 
се доближи максимално до изискванията на 
добрите корпоративни практики, в тази 
връзка компанията е разработи правила, 
съобразно които да се извършва преценка 
на съществеността на всяка информация, 
съответно на необходимостта от 
разкриването й.  

В дружеството няма създадени писмени 
правила за организирането и провеждането 
на общите събрания, тъй като нормативната 
уредба е достатъчно изчерпателна и 
подробна. Ръководството на дружеството 
следва стриктно изискванията и 
разпоредлите на действащата нормативна 
уредба и устава на дружеството относно 
срокове и съдържание на материалите към 
дневния ред за заседание на ОСА. Поканата 
за ОСА се изготвя съобразно нормативните 
изисквания и максимално изчерпателно и 
детайлно като в нея се посочват всички от 
предлаганите решения с цел всеки 
акционер да може да се запознае 
предварително от момента на нейното 
публично оповестяване. 

Членовете на Управителния и Надзорния 
съвет на Еврохолд България АД в дейността 
си се ръководят от приети правила и 
процедури за избягване и разкриване на 
конфликти на интереси при сделки със 
заинтересовани лица, регламентирани в 
устройствените актове на дружеството. 
Съгласно тези правила и процедури 
Управителния и Надзорния съвет одобряват 
всички сделки със свързани лица, като те се 
осъществяват по начин, обезпечаващ 
надлежно управление на интересите на 
дружеството и неговите акционери. 

Годишните и междините отчети се изготвят 
под контрола на ръководството на 
дружеството, което следи пряко системите 
за счетоводство и финансова отчетност. 
Ежемесечно ръководството на Еврохолд 
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България АД получава мениджмънт отчети 
от всички дъщерни подхолдинги за 
развитието на компаниите и постигнатите 
финансови резултати. За своята дейност 
Управителния съвет изготвя годишен отчет 
за дейността, който се приема от Общото 
събрание на акционерите. 

Еврохолд България АД има изработена  
политика за социална отговорност на 
групово ниво. Компаниите от 
икономическата група са социално 
ангажирани към служителите си и 
подпомагане на различни обществено 
значими дейности.  

III. Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.3 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

В Еврохолд България АД има изградена и 
функционираща система за управление на 
риска и вътрешен контрол, която гарантира 
ефективното функциониране на системите 
за счетоводство и финансова отчетност и за 
разкриване на информация. Системата за 
вътрешен контрол се изгражда и 
функционира и с оглед идентифициране на 
рисковете, съпътстващи дейността на 
Дружеството и подпомагане тяхното 
ефективно управление. 

Вътрешният контрол и управлението на 
риска имат за цел да осигурят разумна 
степен на сигурност по отношение на 
постигане на стратегическите цели на 
холдинга в посока постигане на 
ефективност и ефикастност на операциите, 
надежност на финансовите отчети, спазване 
и прилагане на съществуващите законови и 
регулаторни рамки. Вътрешният контрол и 
управлението на риска се осъществява от 
управителните и надзорните органи, както 
и от ръководителите на структурните 
подразделения на холдинга и 
изпълнителните директори на дъщерните 
дружества.  

Еврохолд България АД е приела и прилага 
правила и процедури, регламентиращи 
ефективното функциониране на системите 
за счетоводство и финансова отчетност и 
разкриване на информация от   

дружеството. В правилата детайлно са 
описани различните видове информация, 
създавани и разкривани от дружеството, 
процесите на вътрешнофирмения 
документооборот, различните нива на 
достъп до видовете информация на 
отговорните лица и сроковете за обработка 
и управление на информационните потоци. 

Създадената система за управление на 
рисковете осигурява ефективното 
осъществяване на вътрешен контрол при 
създаването и управлението на всички 
фирмени документи в т.ч. финансовите 
отчети и другата регулирана информация, 
която Дружеството е длъжно да разкрива в 
съответствие със законовите разпоредби. 

Една от основните цели на въведената 
система за вътрешен контрол и управление 
на риска е да подпомага мениджмънта и 
други заинтересовани страни при оценка 
надежността на финансовите отчети на 
дружеството. 

Годишният индивидуален финансов отчет и 
годишния консолидиран финансов отчет на 
Еврохолд България АД подлежат на 
независим финансов одит, чрез който се 
постига обективно външно мнение за 
начина, по който те са изготвени и 
представени. Дружеството изготвя и 
поддържа счетоводната си отчетност в 
съответствие с Международните стандарти 
за финансово отчитане, приети в ЕС. 

Политиката по управлението на рисковете 
се прилага интегрирано и съобразно с 
всички останали политики и принципи, 
регламентирани във вътрешните актове на 
Еврохолд България АД. 

Подробно описание на рисковете, 
характерни за дейността на Еврохолд 
България АД и дъщерните и компании, е 
представено в Секция В7.„Описание на 
основните рискове“ (стр. 50) от Годишния 
неконсолидиран доклад за дейността за 
2017 г., който може да бъде намерен на 
интернет страницата на дружеството 
www.eurohold.bg. 
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IV.  Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.4 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

Членовете на НС и УС на Еврохолд България 
АД предоставят информация по член 10, 

параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от 
Директива 2004/25/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 
относно предложенията за поглъщане:  

 

Пар.1, б“в“ Значими преки или косвени 
акционерни участия 
(включително косвени 
акционерни участия чрез 
пирамидални структури и 
кръстосани акционерни 
участия) по смисъла на член 
85 от Директива 2001/34/ЕО. 

Еврохолд България АД притежава значими преки 
или косвени акционерни участия, които са 
подробно описани в „Секция В., „Основна 
сфера на дейност. Бизнес операции“  от 
Доклада за дейността на дружеството за 2017 г. 
 

Пар.1, б“г“ Притежателите на всички 
ценни книжа със специални 
права на контрол и описание 
на тези права 

Няма акции, които да дават специални права на 
контрол. 

Пар.1, б“е“ Всички ограничения върху 
правата на глас, като 
например ограничения върху 
правата на глас на 
притежателите на определен 
процент или брой гласове, 
крайни срокове за 
упражняване на правата на 
глас или системи, 
посредством които чрез 
сътрудничество с дружеството 
финансовите права, 
предоставени на ценните 
книжа, са отделени от 
притежаването на ценните 
книжа; 

Не са налични ограничения върху правата на 
глас на притежателите на определен процент 
или брой гласове, крайни срокове за 
упражняване правата на глас или системи, 
посредством които чрез сътрудничество с 
дружеството финансовите права, предоставени 
на ценните книжа, са отделени от 
притежаването на ценните книжа. 

Пар.1, б“з“ Правилата, с които се 
регулира назначаването или 
смяната на членове на съвета 
и внасянето на изменения в 
учредителния договор 

Правилата, с които се регулира назначаването 
или смяната на членове на Управителния съвет 
и Надзорния съвет и внасянето на изменения в 
Устава са определени в устройствените актове 
на Еврохолд България АД, и приетите 
правилници  за  работата  на  двата  органа. 

Пар.1, б“и“ Правомощията на членовете 
на съвета, и по-специално 
правото да се емитират или 
изкупуват обратно акции; 

Правомощията на членовете на Управителния 
съвет и Надзорния съвет са уредени в Устава на 
Еврохолд България АД и приетите правилници  
за  работата  на  двата  органа. 
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V.  Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.5 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

Еврохолд България АД е с двустепенна 
система на управление.  

Дружеството се управлява и представлява 
от Управителния съвет като към датата на 
изготвяне на настоящата декларация е в 
следния състав: 

Кирил Иванов Бошов – Председател; 

Асен Минчев Минчев – Изпълнителен 
директор; 

Велислав Милков Христов – Член; 

Асен Емануилов Асенов – Член; 

Димитър Кирилов Димитров – Член; 

Разван Стефан Лефтер –  Независим Член.  

Надзорният съвет контролира дейността на 
Управителния съвет като дава насоки на 
Управителния съвет в съответствие с 
установените цели и стратегии на 
дружеството и интересите на акционерите. 
Надзорният съвет е в следния състав:  

Асен Милков Христов – Председател; 

Димитър Стоянов Димитров – Заместник-
председател; 

Ради Георгиев Георгиев – Член; 

Любомир Стоев – Независим член; 

Кустаа Лаури Айма – Независим член. 

Управителният съвет и Надзорният съвет на 
Еврохолд България АД са приели и прилагат  
правилници  за  работата  на  двата  органа, 
които  определят правомощията и начина им 
на работа с цел обезпечаване на 
ефективната им дейност в рамките на 
двустепенната система на управление на 
дружеството, осигуряваща управлението и 
представителството на  дружеството,  
съгласно  вътрешните  устройствени актове, 
изискванията на закона и защита 
интересите на акционерите. 

Общото събрание на акционерите е висш 
ръководен орган на дружеството и се състои 
от всички акционери с право на глас. В 
компетенциите на общото събрание на 
акционерите (ОСА) са ключови решения за 
дейността на холдинга като: вземане на 
решение за изменяне и допълване на 
устава; преобразуване и прекратяване на 
дружеството; увеличаване и намаляване на 
капитала; избиране на членове на 
Надзорния съвет и др.  

Общото събрание на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на 
Управителния съвет, както и други 
имуществени въпроси /допълнителни 
стимули/ във връзка с дейността му. 
Информация за получените от членовете на 
Управителния съвет възнаграждения и 
допълнителни стимули се разкрива 
ежегодно в годишния доклад за дейността 
на дружеството. 

V.  Информация по чл. 100н, ал. 8, 
т.6 от Закона за публично предлагане 
на ценни книжа 

Еврохолд България АД не е изготвила и 
одобрила политика на многообразие по 
отношение на управителните и надзорните 
органи, но на практика при избора на 
членовете на органите на управление не се 
въвеждат ограничения отностно възраст, 
пол, националност и образование. Водещи 
фактори са квалификация, управленски 
умения, компетентност, професионален 
опит в дадената сфера на дейност и други. 

Настоящата декларация за корпоративно 
управление на Еврохолд България АД е 
съставена и подписана на 23.03 2018 г. 
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СЕКЦИЯ  G -  
Декларация на отговорните лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




