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Предварително оповестяване на елементи от 

Отчета за платежоспособността и финансовото състояние, отнасящ се 

за края на годината, настъпваща на 31 декември 2019 г. 
на „Групама Животозастраховане Експрес” ЕАД, ЕИК: 175294549 

Дата: 08.04.2020 г. 

 
 

съгласно П Р А К Т И К А на Комисията за Финансов Надзор от 20.03.2020 г. 
по прилагането на Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на 

крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/ 
COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236) 

 

 
S.02.01.02 - Счетоводен баланс (Валута : хил. лв) 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

Стойност по 

„Платежоспособност II“

C0010

Активи

Нематериални активи  R0030 0

Отсрочени данъчни активи  R0040 0

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване  R0060 47

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)  R0070 17 405

Капиталови инструменти  R0100 0

Облигации  R0130 8 297

Държавни облигации  R0140 8 297

Корпоративни облигации  R0150 0

Депозити, различни от парични еквиваленти  R0200 9 108

Други инвестиции  R0210 0

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори  R0220 5 937

Заеми и ипотеки  R0230 0

Презастрахователни възстановявания по силата на:  R0270 337

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд  R0310 337

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд  R0330 337

Депозити към цеденти  R0350 0

Застрахователни вземания и вземания от посредници  R0360 95

Презастрахователни вземания  R0370 268

Вземания (търговски, не застрахователни)  R0380 24

Парични средства и парични еквиваленти  R0410 6 344

Всички други активи, които не са посочени другаде  R0420 25

Общо активи  R0500 30 482
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S.02.01.02 - Счетоводен баланс (пренос от предходна страница) 

 

 
 
S.22.01.21 - Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни 

мерки (Валута : хил. лв) 
 

 
 
 
 

 
 

Стойност по 

„Платежоспособност II“

C0010

Пасиви

Технически резерви - общо застраховане  R0510 1 575

Технически резерви - здравно застраховане (подобно на общото застраховане)  R0560 1 575

Най-добра прогнозна оценка  R0580 1 527

Добавка за риск  R0590 47

Технически резерви - животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)  R0600 6 476

Технически резерви - животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)  R0650 6 476

Най-добра прогнозна оценка  R0670 5 399

Добавка за риск  R0680 1 077

Технически резерви - застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд  R0690 5 624

Най-добра прогнозна оценка  R0710 5 565

Добавка за риск  R0720 60

Резерви, различни от технически резерви  R0750 0

Задължения по пенсионни обезщетения  R0760 89

Депозити от презастрахователи  R0770 333

Отсрочени данъчни пасиви  R0780 92

Застрахователни задължения и задължения към посредници  R0820 2 216

Презастрахователни задължения  R0830 361

Задължения (търговски, не застрахователни)  R0840 251

Подчинени пасиви  R0850 0

Всички други пасиви, които не са посочени другаде  R0880 2

Общо пасиви  R0900 17 019

Превишение на активите над пасивите  R1000 13 463

Размер с 

дългосрочни 

гаранционни мерки и 

преходни мерки

Въздействие на 

преходната мярка 

за технически 

резерви

Въздействие на 

преходната 

мярка за лихвен 

процент

Въздействие от 

задаване на нулева 

стойност на 

корекцията за 

променливост

Въздействие от 

задаване на нулева 

стойност на 

изравнителната 

корекция

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Технически резерви R0010 13 675 -13 675

Основни собствени средства R0020 13 463 -13 463

Допустими собствени средства за покриване на 

капиталовото изискване за платежоспособност
R0050 13 463 -13 463

Капиталово изискване за платежоспособност R0090 7 796 -7 796

Допустими собствени средства за покриване на 

минималното капиталово изискване
R0100 13 463 -13 463

Минимално капиталово изискване R0110 12 400 -12 400
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S.23.01.01 – 01 - Собствени средства (Валута : хил. лв) 

 

 
 
 
 

Общо
Първи ред - 

неограничен
Първи ред - ограничен Втори ред Трети ред

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции) R0010 7 200 7 200

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал R0030 766 766

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

взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип
R0040 0 0

Подчинени дялови вноски на съдружници R0050

Излишък от средства R0070 0 0

Привилегировани акции R0090

Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции R0110

Резерв за равняване R0130 5 497 5 497

Подчинени пасиви R0140 0 0 0 0

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи R0160 0 0

Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са 

посочени по-горе
R0180

Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институции R0230

Общо основни собствени средства след приспадания R0290 13 463 13 463 0 0 0

Общо налични собствени средства за изпълнение на КИП R0500 13 463 13 463 0 0 0

Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИ R0510 13 463 13 463 0 0

Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИП R0540 13 463 13 463 0 0 0

Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИ R0550 13 463 13 463 0 0

КИП R0580 7 796

МКИ R0600 12 400

Коефициент между допустимите собствени средства и КИП R0620 173%

Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ R0640 109%

Приспадания

Налични и допустими собствени средства

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор, съгласно предвиденото в член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
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S.23.01.01 – 02 - Собствени средства (Валута : хил. лв) 

 
 

C0060

Превишение на активите над пасивите R0700 13 463

Собствени акции (държани пряко или косвено) R0710 0

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления R0720 0

Други позиции от основни собствени средства R0730 7 966

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и обособени фондовеR0740 0

Резерв за равняване R0760 5 497

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) - Животозастрахователна дейност R0770 1 890

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

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) R0790 1 890

Резерв за равняване

Очаквани печалби
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S.25.01.21 - Капиталово изискване за платежоспособност - за предприятия по 

стандартната формула (Валута : хил. лв) 
 

 
 
 

„Групама Животозастраховане Експрес” ЕАД разглежда настоящата ситуация на 
обявена пандемия от СЗО, Извънредно положение в страната и прогнозираната 

икономическа криза като „значително събитие“, както е посочено в член 54, параграф 
1 от Директивата „Платежоспособност II“, и ще публикува едновременно с 
публикуването на информацията, отнасяща се до края на годината, настъпваща на 31 

декември 2019 г. 
 

или след това, всяка подходяща информация за ефекта на корона вируса/COVID-19 в 
публикуваната информация. 
 

Към 20.04.2020 г. дружеството е задействало кризисния си план за сценарий на 
световна пандемия и е предприело мерки за осигуряване безопасността на 

служителите, клиентите и партньорите си и гарантиране непрекъснатост на бизнес 
процесите си и обслужването на клиентите си. 
 

 

Брутно капиталово 

изискване за 

платежоспособност

Опростявания

Специфични 

параметри на 

предприятието (СПП)

C0110 C0120 C0090

Пазарен риск R0010 2 184

Риск от неизпълнение от страна на контрагента R0020 1 122

Подписвачески риск в животозастраховането R0030 5 398 Няма

Подписвачески риск в здравното застраховане R0040 1 466 Няма

Подписвачески риск в общото застраховане R0050 0 Няма

Диверсификация R0060 -2 832

Риск, свързан с нематериален актив R0070 0

Основно капиталово изискване за платежоспособност R0100 7 337

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност C0100

Операционен риск R0130 551

Способност на техническите резерви да покриват загуби R0140 0

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби R0150 -92

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от 

Директива 2003/41/ЕО
R0160 0

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал R0200 7 796

Вече определен добавен капитал R0210 0

Капиталово изискване за платежоспособност R0220 7 796

Подход към данъчната ставка C0109

Подход въз основа на средната данъчна ставка R0590 2

Изчисляване на корекцията за способността на отсрочените 

данъци да покриват загуби
C0130

СОТПЗ R0640 0
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Ръководството заедно с функцията по съответствие и функцията по управление на 

рисковете наблюдават промяната на обстановката и оценяват различни сценарии и 
предприемат действия за минимизиране на финансовите, подписваческите и 
оперативните рискове с цел запазване на стабилността на коефициентите собствени 

средства спрямо минимално капиталово изискване и собствени средства спрямо 
капиталово изискване за платежоспособност в рамките на рисковия апетит одобрен 

от акционера. 


