
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Показатели Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна 
година

а б 1 2
I.  Технически отчет - общо застраховане
1.  Спечелени премии, нетни от презастраховане 24100

Брутни начислени (записани) премии 24110
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, 
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии) 24111

Отстъпени премии на презастрахователи 24120
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-) 24130

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове 24131
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-) 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 висящи 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
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, 
сключени през предходни отчетни периоди 24801

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
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии) 25111

Отстъпени премии на презастрахователи 25120
Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-) 25130
Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-) 25140

2.  Приход от инвестиции 25200
Приход от дялови участия 25210

в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия 25211
Приход от други инвестиции 25220

в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия 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.  Друг технически приход, нетен от презастраховане 25400
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4.  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

5.  Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в  
     други позиции 25600

Математически резерв, нетен от презастраховане 25610
Брутна сума (+/-) 25611
Дял на презастрахователите (+/-) 25612

Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-) 25620
Брутната сума (+/-) 25621
Дял на презастрахователите  (+/-) 25622

6.  Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастрахо-
ване 25700
7.  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

8.  Разходи по инвестиции 25900
Разходи по управление на инвестициите, включително лихви 25910
Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите 25920
Загуби от реализацията на инвестиции 25930

9. 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

10. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400) 25970
10а. Прехвърляне към или от Фонда за бъдещо разпределение 25980
11.  Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8-9-10+10a) 25000
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, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия 26311

 Приход от други инвестиции 26320
  в т.ч. приход, 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 животозастра-
ховане  (код 25970) 26400
  5.  Разходи по инвестиции 26500

Разходи по управление на инвестициите, включително лихви 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 застрахо 
ване (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

Показатели Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ЗА 2021 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)

Показатели Код на 
реда

Сума - хил. лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2
Административни разходи  (код 24730) 24750

Материали и външни услуги 24751

в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал 24758

Възнаграждения 24752

Осигуровки 24753

Амортизация 24754

Други административни разходи 24755

в т.ч. разходи за командировки 24759

Раздел ІІ. Технически отчет - животозастраховане  (код на реда 25830)

Показатели Код на 
реда

Сума - хил. лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Административни разходи  (код 25830) 25850
Материали и външни услуги 25851

в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал 25858

Възнаграждения 25852

Осигуровки 25853

Амортизация 25854

Други административни разходи 25855

в т.ч. разходи за командировки 25859

Самостоятелни позиции:
Приход от лихви 25860

в това число:

Приход от лихви от резидентни търговски банки 25865

Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи) 25861

Приход от лихви по търговски вземания 25862

Разходи за лихви 25870

в това число:

Начислени лихви към резидентни търговски банки 25875

Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи) 25871

Начислени лихви по търговски задължения 25872

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 25880

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 25890

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет 

Показатели Код на 
реда

Сума - хил. лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2
Приход от лихви 26960

в това число:

Приход от лихви от резидентни търговски банки 26965

Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи) 26961

Приход от лихви по търговски вземания 26962

Разходи за лихви 26970

в това число:

Начислени лихви към резидентни търговски банки 26975

Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи) 26971

Начислени лихви по търговски задължения 26972

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 26980

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 26990



Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Раздел ІV. Разходи за активи с право на ползване по оперативен лизинг

Показатели Код на 
реда

Сума - хил. лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2
Разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг 27001

 Разходи за лихви по оперативен лизинг 27002


