
Didžiuojuosi, galėdama ir šiais metais pristatyti tvarius mūsų veiklos re-
zultatus Baltijos šalyse. Šiuos rezultatus mums garantavo dvi esminės 
strateginės kryptys: tikslus ir protingas rizikos vertinimas bei nuoširdus 
dėmesys mūsų klientams. Stabilūs finansiniai rodikliai garantuoja, kad 
galime kokybiškai atlikti pagrindinį savo darbą – padėti mūsų klientams 
nelaimės atveju. Praėjusiais metais net 9 iš 10 klientų „If“ žalų regulia-
vimą įvertino labai gerai arba gerai – tai įrodo, kad gebame tesėti šį savo 
pažadą, o nuostolius iš tiesų įvertiname tiksliai ir atlyginame greitai. Mūsų 

nuolatines pastangas užtikrinti aukščiausio lygio klientų aptarnavimą pripažįsta ne tik mūsų 
klientai ir partneriai, bet ir nepriklausoma tyrimų bendrovė „Dive Lietuva“, kuri pernai jau 
antrus metus iš eilės paskelbė, jog „If“ yra geriausiai klientus aptarnaujanti ne gyvybės drau-
dimo bendrovė Lietuvoje. Taip pat ir Lietuvos brokerių rūmai, kurie „If“ Lietuvoje įvardino 
kaip vieną iš geriausių ne gyvybės draudimo kompanijų. Šie įvertinimai yra ne tik ženklas, jog 
einame teisingu keliu, bet ir didžiulis įpareigojimas eiti pirmyn. 

Žaneta Stankevičienė
Draudimo bendrovės „If“ filialo Lietuvoje direktorė, „If P&C Insurance AS“ valdybos narė

Nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintas konsoliduotas  
finansines ataskaitas „If P&C Insurance AS“ savininkams
Čia pateikiamos sutrumpintos konsoliduotos finansinės ataskaitos, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės 
ataskaita, tą dieną besibaigusių metų konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita ir susijusi pastaba, buvo parengtos remiantis pilnomis 
audituotomis „If P&C Insurance AS“ (toliau – Bendrovė), kartu su dukterine įmone (toliau – Grupė) 2013 m. gruodžio 31 d. konsoli-
duotomis finansinėmis ataskaitomis. Savo 2014 m. vasario 25 d. išvadose apie šias konsoliduotas finansines ataskaitas mes pareiš-
kėme besąlyginę nuomonę. Sutrumpintose konsoliduotose finansinėse ataskaitose nėra pateikiami visi atskleidimai, kurie pateikiami 
audituotose konsoliduotose finansinėse ataskaitose, parengtose pagal Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, priimtų taikyti 
Europos Sąjungoje, reikalavimus. Todėl sutrumpintos konsoliduotos finansinės ataskaitos turėtų būti skaitomos kartu su audituotomis 
Grupės konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis. VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖ UŽ SUTRUMPINTAS FINANSINES ATASKAITAS. 
Bendrovės Vadovybė yra atsakinga už sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą pagal audituotas konsoliduotas fi-
nansines ataskaitas, remiantis 1 pastaboje aprašytais principais. AUDITORIŲ ATSAKOMYBĖ. Mūsų atsakomybė – pareikšti nuomonę 
apie sutrumpintas konsoliduotas finansines ataskaitas, remiantis atliktu auditu pagal Tarptautinį audito standartą (TAS) 810 „Užduotys 
pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos“. NUOMONĖ. Mūsų nuomone, sutrumpintos konsoliduotos finansinės ataskaitos, 
parengtos pagal audituotas „If P&C Insurance AS“ Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2013 gruodžio 
31 d., remiantis 1 pastaboje aprašytais principais, visais reikšmingais atžvilgiais atitinka audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas.

Ivar Kiigemagi, Licencijuoto Auditoriaus pažymėjimo Nr. 527 Talinas, 2014 m. vasario 25 d.
„Ernst&Young Baltic AS“, Audito įmonės pažymėjimo Nr. 58

1 pastaba. Sutrumpintų konsoliduotų  
finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Sutrumpintos grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos ren-
giamos remiantis Grupės Vadovybės sprendimu. Sutrumpintos 
konsoliduotos finansinės ataskaitos apima Grupės konsoliduotas 
finansinės būklės ir bendrųjų pajamų ataskaitas už metus, pasi-
baigusius 2013 m. gruodžio 31 d., parengtas pagal audituotose 
konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją už tą 
pačią datą pasibaigusius metus.

Pilnos audituotos Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos už 
metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d., buvo parengtos pa-
gal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus 
taikyti Europos Sąjungoje, ir yra pateikiamos oficialioje Bendro-
vės internetinėje svetainėje.

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita (tūkst. EUR)

TURTAS 2013.12.31 2012.12.31

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 812 2 114
Finansinis turtas 198 805 184 710
Investicijos į dukterinę įmonę 88 88
Draudimo veiklos gautinos sumos 11 063 15 686
Sukauptos pajamos ir išankstiniai apmokėjimai 3 772 3 857
Turtas  susijęs su perdraudimo veikla 3 383 3 408
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 123 123
Nematerialusis turtas 4 649 4 758
Ilgalaikis materialusis turtas 681 571

IŠ VISO TURTO 225 376 215 315

ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ 2013.12.31 2012.12.31

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla 4 830 4 703
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 3 957 3 570
Įsipareigojimai, atsirandantys dėl draudimo sutarčių 119 425 115 765

Iš viso įsipareigojimų 128 212 124 038

Įstatinis kapitalas 6 391 6 391
Akcijų priedai 3 679 3 679
Privalomasis rezervas 2 362 2 362
Pervertinimo rezervas -29 326
Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas 71 519 57 844
Ataskaitinių metų pelnas 13 242 20 675

Iš viso akcininkų nuosavybės 97 164 91 277

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖS 225 376 215 315

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita (tūkst. EUR)

PAJAMOS 2013 m. 2012 m.

UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ

Uždirbtos įmokos 116 389 114 253

Persidraudimo įmokos -3 513 -3 299

Iš viso 112 876 110 954

KITOS PAJAMOS

Perdraudimo komisiniai 244 222

Pajamos iš investicinės veiklos 1 320 7 170

Kitos pajamos 140 132

Iš viso 1 704 7 524

IŠ VISO PAJAMŲ 114 580 118 478

DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS 2013 m. 2012 m.

DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ

Draudimo išmokų sąnaudos -68 539 -65 211

Draudimo išmokų sąnaudų perdraudikų dalis 291 88

Iš viso -68 248 -65 123

GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įsigijimo sąnaudos -20 882 -20 704

Administracinės sąnaudos -11 666 -11  158

Iš viso -32  548 -31  862

IŠ VISO SĄNAUDŲ -100 796 -96 985

PELNAS 2013 m. 2012 m.

Pelnas prieš pelno mokestį 13 784 21 493

Pelno mokestis -542 -818

Ataskaitinių metų pelnas 13 242 20 675

KITOS BENDROSIOS PAJAMOS

Turto, skirto pardavimui, vertės pokytis -360 328

Valiutų kursų pokyčiai 5 -46

Iš viso -355 282

IŠ VISO PELNO 12 887 20 957

Draudimo bendrovės „If“ 2013 metų sutrumpinta konsoliduota finansinė ataskaita


