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ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Наименование на разходите Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи

Разходи за материали 42110
Разходи за външни услуги, в т.ч.: 42120

За реклама 42121
За банка попечител 42122
За инвестиционни посредници 42123
За осигурителни посредници 42124
За плащания на агенции за набиране на персонал 42125

Разходи за амортизации 42130
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг 42131

Разходи за възнаграждения 42140
Разходи за осигуровки 42150
Разходи за командировки 42160
Други разходи, в т.ч.: 42170

Обезценка на активи 42171
Провизии 42172

Общо за група І 42100
ІІ. Суми с корективен характер

Балансова стойност на продадени активи 42210
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 42220
Други суми с корективен характер 42230

Общо за група ІІ 42200
ІІІ. Разходи за управление на средствата на ПОД, извън специализираните резерви

Разходи за лихви, в т.ч.: 42310
За лихви към резидентни търговски банки 42311
Разходи за лихви по оперативен лизинг (от код 42310) 42312

Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: 42320
От преоценка 42321
Комисионни на инвестиционни посредници 42322

Разходи по операции с чуждестранна валута 42330
Други разходи, в т.ч.: 42340

За инвестиционни имоти 42341
За обезценка 42342

Общо за група ІІІ 42300
ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви

Разходи за лихви 42410
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки 42411

Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: 42420
От преоценка 42421
Комисионни на инвестиционни посредници 42422

Разходи по операции с чуждестранна валута 42430
Други разходи, в т.ч.: 42440

За инвестиционни имоти 42441
За обезценка 42442

Общо за група ІV 42400

V. Заделени специализирани резерви

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии 42501

Пенсионен резерв 42502



Наименование на разходите Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ 42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ 42540

Резерв за гарантиране на брутните вноски 42503

Общо за група V 42500

VI. Разходи по чл. 193, ал. 10, по чл. 192а, ал. 16 и по чл. 192б, ал. 7 от КСО

Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ 42551

Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ 42552

Покриване на недостиг във ФИПП 42553

Покриване на недостиг във ФРП 42554

Общо за група VI 42550

Общо разходи за дейността А (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI) 42000

Б. Печалба от дейността 43100

VІI. Данъчен разход/приход 44500

В. Печалба (Б - VІI) 44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VII + В) 44000

Наименование на приходите Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Приходи от дейността

І. Приходи от такси и удръжки

От УПФ 45110

От ППФ 45120

От ДПФ 45130

От ДПФПС 45140

От ФИПП 45150

От ФРП 45160

Общо за група І 45100

ІІ. Приходи от управление на средствата на ПОД, извън специализираните резерви

Приходи от лихви 45210

в т.ч. лихви от резидентни търговски банки 45211

Приходи от дялово участие 45220

в т.ч. дивиденти 45221

Приходи от операции с финансови инструменти 45230

в т.ч. от преоценка 45231

Приходи от операции с чуждестранна валута 45240

Други приходи, в т.ч.: 45250

От инвестиционни имоти 45251

Възстановена обезценка 45252

Общо за група ІІ 45200

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви

Приходи от лихви 45310

в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки 45311

Приходи от дялово участие 45320

в т.ч. дивиденти 45321

Приходи от операции с финансови инструменти 45330

в т.ч. от преоценка 45331



Наименование на приходите Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Приходи от операции с чуждестранна валута 45340

Други приходи, в т.ч.: 45350

От инвестиционни имоти 45351

Възстановена обезценка 45352

Общо за група ІІІ 45300

ІV. Освободени специализирани резерви

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ 45410

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ 45420

Резерв за гарантиране на брутните вноски 45430

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии 45440

Пенсионен резерв 45450

Общо за група ІV 45400

Общо приходи от дейността А (І+ІІ+III+IV) 45000

Б. Загуба от дейността 46100

В. Загуба (Б+VII) 47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В) 47000

 Дата:

 Ръководител:
 Съставител:
 (име, презиме, фамилия) (подпис)
 Лице за контакт:
 (име, презиме, фамилия) (телефон)


