
 

  

S.02.01.01 Счетоводен баланс

Стойност по 

"Платежоспособност II"

Активи
C0010

Нематериални активи R0030

Отсрочени данъчни активи R0040 1,774

Излишък от пенсионни обезщетения R0050

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено 

ползване
R0060 140

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с дялове в 

инвестиционен фонд договори)
R0070 260,064

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) R0080 9,439

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия R0090

Капиталови инструменти R0100

Капиталови инструменти - които се търгуват на фондова борса R0110

Капиталови инструменти - които не се търгуват на фондова борса R0120

Облигации R0130 214,509

Държавни облигации R0140 181,239

Корпоративни облигации R0150 33,270

Структурирани облигации R0160

Обезпечени ценни книжа R0170

Предприятия за колективно инвестиране R0180 36,116

Деривати R0190

Депозити, различни от парични еквиваленти R0200

Други инвестиции R0210

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд 

договори
R0220 14,266

Заеми и ипотеки R0230 505

Заеми по полици R0240 453

Заеми и ипотеки за физически лица R0250 52

Други заеми и ипотеки R0260

Презастрахователни възстановявания по силата на: R0270 -2,502

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане R0280

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане R0290

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане R0300

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, 

с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с 

дялове в инвестиционен фонд

R0310 -2,498

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането R0320 -105

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и 

застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
R0330 -2,393

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд R0340 -4

Депозити към цеденти R0350

Застрахователни вземания и вземания от посредници R0360 1,158

Презастрахователни вземания R0370

Вземания (търговски, не застрахователни) R0380 2,791

Собствени акции (притежавани пряко) R0390

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или начален 

капитал, поискани, но все още неизплатени
R0400

Парични средства и парични еквиваленти R0410 1,758

Всички други активи, които не са посочени другаде R0420 36

Общо активи R0500 279,988



 

Стойност по 

"Платежоспособност II"

Пасиви
C0010

Технически резерви - общо застраховане R0510

Технически резерви - общо застраховане (с изключение на здравно застраховане) R0520

ТР, изчислени съвкупно R0530

Най-добра прогнозна оценка R0540

Добавка за риск R0550

Технически резерви - здравно застраховане (подобно на общото застраховане) R0560

ТР, изчислени съвкупно R0570

Най-добра прогнозна оценка R0580

Добавка за риск R0590

Технически резерви - животозастраховане (с изключение на застраховане, 

обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)
R0600 202,685

Технически резерви - здравно застраховане (подобно на животозастраховането) R0610 -710

ТР, изчислени съвкупно R0620

Най-добра прогнозна оценка R0630 -836

Добавка за риск R0640 125

Технически резерви - животозастраховане (с изключение на здравно застраховане 

и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)
R0650 203,395

ТР, изчислени съвкупно R0660

Най-добра прогнозна оценка R0670 195,702

Добавка за риск R0680 7,693

Технически резерви - застраховане, обвързано с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд
R0690 13,111

ТР, изчислени съвкупно R0700

Най-добра прогнозна оценка R0710 12,011

Добавка за риск R0720 1,100

Условни пасиви R0740

Резерви, различни от технически резерви R0750 23

Задължения по пенсионни обезщетения R0760

Депозити от презастрахователи R0770 0

Отсрочени данъчни пасиви R0780 304

Деривати R0790

Дългове към кредитни институции R0800

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции R0810

Застрахователни задължения и задължения към посредници R0820 4,123

Презастрахователни задължения R0830 590

Задължения (търговски, не застрахователни) R0840 3,363

Подчинени пасиви R0850

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства R0860

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства R0870

Всички други пасиви, които не са посочени другаде R0880

Общо пасиви R0900 224,198

Превишение на активите над пасивите R1000 55,790



 

  

S.23.01.01

Собствени средства в хил. лева

Общо
Първи ред - 

неограничен

Първи ред - 

ограничен
Втори ред Трети ред

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов 

сектор, съгласно предвиденото в чл. 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции) R0010 12,400 12,400

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал R0030 13,725 13,725

Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени 

средства за взаимострахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен 
R0040

Подчинени дялови вноски на съдружници R0050

Излишък от средства R0070

Привилегировани акции R0090

Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции R0110

Резерв за равняване R0130 28,195 28,195

Подчинени пасиви R0140

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи R0160 1,470 1,470

Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени 

средства, които не са посочени по-горе
R0180

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с 

резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като 

собствени средства по "Платежоспособност II"
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва 

за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени 

средства по "Платежоспособност II"

R0220

Приспадания

Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институции R0230

Общо основни собствени средства след приспадания R0290 55,790 54,320 0 0 1,470

Допълнителни собствени средства

Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за 

изплащане при поискване
R0300

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — 

неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция 

от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване 

R0310

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за 

изплащане при поискване
R0320

Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при R0330

Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО R0340

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 

2009/138/ЕО
R0350

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от 

Директива 2009/138/ЕО
R0360

Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, 

първа алинея от Директива 2009/138/ЕО
R0370

Други допълнителни собствени средства R0390

Общо допълнителни собствени средства R0400 0 0

Налични и допустими собствени средства

Общо налични собствени средства за изпълнение на КИП R0500 55,790 54,320 0 0 1,470

Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИ R0510 54,320 54,320 0 0

Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИП R0540 55,790 54,320 0 0 1,470

Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИ R0550 54,320 54,320 0 0

КИП R0580 29,004

МКИ R0600 8,234

Коефициент между допустимите собствени средства и КИП R0620 192.35%

Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ R0640 659.70%

Резерв за равняване

C0060

Резерв за равняване

Превишение на активите над пасивите R0700 55,790

Собствени акции (държани пряко или косвено) R0710 0

Очаквани дивиденти, разпределяния и отчисления R0720 0

Други позиции от основни собствени средства R0730 27,595

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за 

които се прилага изравнителна корекция и обособени фондове
R0740 0

Резерв за равняване R0760 28,195

Очаквани печалби

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) - Животозастрахователна дейност R0770 6,489

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) - Общозастрахователна дейност R0780 0

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) R0790 6,489



 

 

S.25.01.21 в хил. лева

Капиталово изискване за платежоспособност - за предприятия по 

стандартната формула

Брутно капиталово 

изискване за 

платежоспособнос

т

Специфични 

параметри на 

предприятието 

(СПП)

Опростявани

я

C0110 C0090 C0100

Пазарен риск R0010 28,565 0

Риск от неизпълнение от страна на контрагента R0020 467

Подписвачески риск в животозастраховането R0030 8,405 0 0

Подписвачески риск в здравното застраховане R0040 306 0 0

Подписвачески риск в общото застраховане R0050 0 0 0

Диверсификация R0060 -5,785

Риск, свързан с нематериален актив R0070 0

Основно капиталово изискване за платежоспособност R0100 31,958

Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност

C0100

Операционен риск R0130 1,434

Способност на техническите резерви да покриват загуби R0140 -1,165

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби R0150 -3,223

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от 

Директива 2003/41/ЕО
R0160 0

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на R0200 29,004

Вече определен добавен капитал R0210 0

Капиталово изискване за платежоспособност  R0220 29,004

Друга информация относно КИП

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, 

основаващ се на дюрацията
R0400 0

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за 

платежоспособност за останалата част
R0410 0

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за 

платежоспособност за обособени фондове
R0420 0

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за 

платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна 

корекция

R0430 0

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни 

капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за 

член 304

R0440 0


