Приложение 13

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички застрахователи, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в
съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2016 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2015 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2015 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2015 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2015 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2015 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2015 година

Стр.

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

5

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2015 г.)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 2
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 2
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни

единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол
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В Приложение 1 се попълват и дейност по КИД-2008, заети и оборот на предприятията в чужбина. (до 2014 г. информацията е предоставяна на БНБ,
като част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия).
За брой заети лица се посочва средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой лица, които работят в предприятието
в чужбина (включително работещите собственици, партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на семейството),
както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и получават възнаграждение от нея (например търговски представители,
персонал по доставките, екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време (например отпуск по болест, платен
отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във
ведомостта, както и сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка,
предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и
тези, които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на стоки
и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието в чужбина,
с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови
тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на върнатата опаковка
трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват
от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни
осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в
графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките на отчетния период
по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери
и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по средния за
отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Код

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други

22130

Общо за раздел А

22100

Б. Инвестиции
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди

22210
22211

II. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които
застрахователното предприятие има дялово участие
Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22221

Дългови ценни книжа, издадени от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, както
и предоставените им заеми

22222

Други дялови участия

22223

Дългови ценни книжа, издадени от други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие, както и предоставените им заеми

22224

Общо за група II

22220

III. Други финансови инвестиции
Акции и други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни фондове

22231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

в т.ч. ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата

22239

Участие в инвестиционни пулове

22233

Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

Други заеми

22235

Депозити в банки

22236

Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд
Инвестиции в земя и сгради

22310

Други финансови инвестиции

22320

Общо за раздел В

22300

Г. Вземания
I. Вземания от директни застрахователни операции
Вземания от застраховани/застраховащи лица

22411

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22418

Вземания от посредници

22412

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22413

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22414

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22421

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22422

III.Други вземания
Вземания по регреси и абандони

22431

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22437

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22438

Други вземания

22432

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22434

Данъци за възстановяване

22435

от тях: от общините

22436

Общо за група IІІ

22430

Общо за раздел Г

22400

Д. Други активи
I.Други материални активи
Машини, съоръжения и оборудване

22511

Други

22512

Общо за група I

22510

II.Парични наличности и парични еквиваленти
Парични наличности по банкови сметки

22521

в т.ч. блокирани парични средства

22525

Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти

22522
22526
22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

Е. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
I.Натрупана лихва и рента /наем/

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Капитал и резерви
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове

23110

в това число:
Невнесен капитал

23111

Изкупени собствени акции

23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

VІІІ. Общо капитал на групата

23101

IX. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

23102

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв
Брутна сума

23311

Дял на презастрахователите

23312

Пренос-премиен резерв, нетен от презастраховане
2. Резерв за неизтекли рискове

23310
23320

3. Математически резерв
Брутна сума

23331

Дял на презастрахователите

23332

Математически резерв, нетен от презастраховане

23330

4. Резерв за предстоящи плащания
Брутна сума

23341

Дял на презастрахователите

23342

Резерв за предстоящи плащания, нетен от презастраховане
5. Запасен фонд

23340
23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите
Брутна сума

23361

Дял на презастрахователите

23362

Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане

23360

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви
Брутна сума

23391

Дял на презастрахователите

23392

Други технически резерви, нетни от презастраховане
Общо за раздел В, нето от презастраховане

23390
23300

Г. Резерви по застраховка "ЖИВОТ", свързани с инвестиционен фонд
Брутна сума

23410

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Дял на презастрахователите

23420

Сума, нетна от презастраховане

23400

Д. Депозити, получени от презастрахователи

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23611

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23612

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23621

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23622

III. Облигационни заеми

23630

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23631

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23632

IV. Задължения към кредитни институции

23640

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23641

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23642

V. Други задължения

23650

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към социалното осигуряване

23652

Данъчни задължения

23653

от тях: към общините

23655

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

23700

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)

24100
24110
24111

Отстъпени премии на презастрахователи

24120

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-)

24130

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)

24131
24140

2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (код 26600)

24200

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24300

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

24400

Изплатени претенции, нетни от презастраховане

24410

Брутна сума

24411

Дял на презастрахователите

24412

Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)

24420

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания (+/-)

24430

5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции

24500

Промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-)

24510

Промяна в дела на презастрахователите в други застрахователни резерви (+/-)

24520

6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

24600

7. Нетни оперативни разходи

24700

Аквизиционни разходи

24710

в т.ч. аквизационни комисионни

24711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

24720

Административни разходи

24730

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

24740

Общозастрахователни дружества

24741

Презастрахователни дружества

24742

8. Други технически разходи, нетни от презастраховане

24800

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

24900

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)

24000

ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане

25100

Брутни начислени (записани) премии

25110

Отстъпени премии на презастрахователи

25120

Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-)

25130

Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-)

25140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Показатели

Код на
реда

а

б

2. Приход от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Нереализирани печалби от инвестиции

25300

4. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

25500

Изплатени суми и обезщетения

25510

Брутна сума

25511

Дял на презастрахователите

25512

Промяна в резерва за предстоящи плащания

25520

Брутна сума (+/-)

25521

Дял на презастрахователите (+/-)

25522

6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане

25600
25610

Брутна сума (+/-)

25611

Дял на презастрахователите (+/-)

25612

Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-)

25620

Брутната сума (+/-)

25621

Дял на презастрахователите (+/-)

25622

7. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

25700

8. Нетни оперативни разходи

25800

Аквизиционни разходи

25810

в т.ч. аквизационни комисионни

25811

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

25820

Административни разходи

25830

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

25840

9. Разходи по инвестиции

25900

Разходи по управление на инвестициите

25910

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25920

Загуби от реализацията на инвестиции

25930

10. Нереализирани загуби от инвестиции

25950

11. Други технически разходи, нетни от презастраховане

25960

в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди

25961

12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)

25970

13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)

25000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Показатели

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІII. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (код 24000)

26100

2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (код 25000)

26200

3. Приходи от инвестиции

26300

Приход от дялови участия

26310

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции

26311
26320

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

26325

Приход от земя и сгради

26321

Приход от други инвестиции

26322

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26330

Печалби от реализацията на инвестиции

26340

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане (код 25970)

26400

5. Разходи по инвестиции

26500

Разходи по управление на инвестициите

26510

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26520

Загуби от реализацията на инвестиции

26530

6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане (код 24200)

26600

7. Друг приход

26700

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

26800

9. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2+3+4-5-6+7-8)

26900

10. Извънредни приходи

26910

11. Извънредни разходи

26920

12. Извънредна печалба или загуба (+/-) (10-11)

26930

13. Корпоративен данък

26940

14. Други данъци

26950

15. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9+12-13-14)

26000

16. Печалба или загуба за групата

26001

17. Печалба или загуба, непринадлежаща на групата

26002
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели
а
Баланс към 1 януари
Преоценка на ДМА
Увеличение
Намаление
Преоценка на инвестиции
Увеличение
Намаление
Отчетена печалба (загуба) за периода
Разпределение на печалба през годината
Дивиденти
Записан капитал
Резерви
Други
Покриване на загуби през годината
Изменение на капитала за сметка на
собствениците
Увеличение
Намаление
Изкупени собствени акции (-)
Промени в счетоводната политика
Други изменения в собствения капитал
Баланс към 31 декември

Записан акционерен
Код на
капитал и еквивалентни Премии от емисии
реда
фондове

б
71540
71550
71551
71552
71560
71561
71562
71570
71580
71581
71582
71583
71584
71590

1

2

Натрупана печалба/загуба
Преоценъчен
резерв

Резерви

3

4

Печалба

Загуба

5

6

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата
7

Общо капитал и
резерви

8

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2015 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

Сума - хил.лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания за доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

Други парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от оперативна дейност (А)

0565
0500

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажби на акции

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

Други парични потоци от инвестиционна дейност

0670

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

1

2

3

4

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Отчетна стойност на нетекущите активи

5

увеличение
7

Лице за контакт:

Съставител:

8

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Ръководител:

6

намаление

Последваща
оценка

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(телефон)

Преоценена
амортизация в
края на периода
(11+12-13)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

