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новни параметри – брой лица с разсрочени плащания, лица с новоотпуснати плащания, размер
на нетната стойност на активите, постъпления във фонда по източници, доход от инвестиции,
среден размер на плащанията.
9. Оценка на информационната база, използвана в актюерския доклад.
9.1. Източници на данни, използвани за допусканията в актюерския доклад.
9.2. Оценка на възможността за грешки в използваната база данни.
9.3. Използван софтуер при изготвяне на актюерския доклад.
10. Заключения и препоръки относно финансовата стабилност на фонда.“
§ 11. Създават се приложения № 21 – 25 към чл. 24, ал. 9:
„Приложение
№ 21
„Приложение
№ 21
чл.924, ал. 9
към чл.към
24, ал.

Актюерски баланс
на
……………………………………………….
(фонд за разсрочени плащания)

Актив
І. Обща стойност на активите
1. Дялови
2. Дългови
- с матуритет до 1 година
- с матуритет от 1 до 3 години
- с матуритет над 3 години
3. Хеджиращи инструменти

към 31.12. ................ г.
Сума в
Сума в
Пасив
левове
левове
І. Задължения към лицата с разсрочени
плащания – общо, в т.ч.
с остатъчен период до 1 година
с остатъчен период от 1 до 3 години
с остатъчен период над 3 години

4. Влогове и парични средства
ІІ. Недостиг/(Излишък) по
счетоводен баланс
ІІІ. Общо (І + ІІ)

ІІ. Задължения към наследници
ІII. Задължения, различни от посочените в
раздели I и II
IV. Общо (І + ІІ)

Активи за финансиране на аналитичната сметка и недостига по раздел II
1. Салдо на аналитичната сметка по чл.
192б, ал.3, т. 2 КСО

1. Излишък по раздел II

2.
Средства
от
резерва
за
гарантиране на брутния размер на
2. Недостиг по раздел II
вноските
3. Собствени средства
Забележки:
1. Оценката на задълженията се извършва за всяко лице поотделно, след което се
обобщава.
2. При необходимост може да се добавят редове.
3. Актюерският баланс се подписва от отговорния актюер и управляващите и
представляващите пенсионноосигурителното дружество, като се посочва датата на
изготвянето.

Изготвил:
…....................
(..................................)

Представляващи:

….................................

…......................….

(...................................)

(..........................)

