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Nepriklausomų auditorių išvada UAB „If draudimas“ akcininkui
Išvada apie finansinę atskaitomybę
Mes atlikome toliau pateiktos UAB „If draudimas“, Lietuvos Respublikoje įregistruotos uždarosios akcinės
bendrovės (toliau „Bendrovė“), finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas, susijusios
2006 m. pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos ir reikšmingi apskaitos principai bei
aiškinamosios pastabos, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę
Už šios finansinės atskaitomybės, parengtos pagal 2004 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos nutarimo Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės” bei susijusių nutarimo pakeitimų
reikalavimus, parengimą ir teisingą pateikimą atsakinga Bendrovės vadovybė. Ši atsakomybė apima: vidaus
kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui, užtikrinant, kad nėra
reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos principų
pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkančių ir pagrįstų įvertinimų pasirinkimą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Mes atlikome auditą
vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie
standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip,
kad galėtume deramai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.
Auditas apima finansinės atskaitomybės skaičius ir paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų gavimo procedūrų
atlikimą. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reikšmingų netikslumų
dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į
vidaus bendrovės finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo kontroles ir siekia pasirinkti tinkamas audito
procedūras, tačiau neturi tikslo pareikšti nuomonės apie bendrovės vidinių kontrolių efektyvumą. Auditas taip pat
apima taikytų apskaitos principų ir vadovybės padarytų reikšmingų prielaidų bei bendro finansinės atskaitomybės
pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad suteiktų pagrindą mūsų nuomonei.
Nuomonė
Mūsų nuomone, toliau pateikta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi UAB „If
draudimas“ 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jos 2006 m. finansinės veiklos rezultatus ir pinigų srautus
pagal 2004 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimo Nr. N-7 „Dėl draudimo
įmonių finansinės atskaitomybės” bei susijusių nutarimo pakeitimų reikalavimus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes peržiūrėjome toliau pateiktą Bendrovės 2006 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį
įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Bendrovės 2006 m. finansinei atskaitomybei.

UAB „Ernst & Young Baltic”
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000514

Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003

Auditas buvo baigtas 2007 m. sausio 31 d.

Ramūnas Bartašius
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000362

Metinis pranešimas
2006 metais UAB „If draudimas” (toliau – Bendrovė) sėkmingai augo. 2006 metais Bendrovė
pasirašė 97,3 mln. Lt draudimo įmokų (2005 metais – 74,1 mln. Lt), pasirašytos draudimo
įmokos išaugo 31 proc. lyginant su 2005 metais. Ypatingai stiprėjo Bendrovės pozicijos
sausumos transporto priemonių draudimo rinkoje: Bendrovė pasirašė 41,8 mln. Lt draudimo
įmokų (2005 metais – 30,4 mln. Lt), pasirašytos draudimo įmokos išaugo 38 proc. lyginant su
2005 metais. 2006 metais Bendrovė uždirbo 0,26 mln. Lt grynojo pelno (2005 metais –
0,25 mln. Lt).
Dėl sėkmingos veiklos draudžiant įmones Bendrovė išlaikė tą pačią rinkos dalį kaip ir 2005 m.:
ne gyvybės draudimo rinkos dalis pagal pasirašytas draudimo įmokas 2006 metais yra 9,8 proc.
Bendrovė užėmė 4 vietą tarp visų Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių pagal pasirašytas
draudimo įmokas. Bendrovė sugebėjo sumažinti kombinuotą rodiklį, lyginant su 2005 m. (nuo
101,0 proc. 2005 m. iki 100,4 proc. 2006 m.).
Bendrovei efektyvinant veiklą, pavyko sumažinti sąnaudų rodiklį (nuo 44,1 proc. 2005 m. iki
36,7 proc. 2006 m.). Ruošiant pasiūlymus klientams ir norint geriau patenkinti klientų poreikius,
buvo bendradarbiaujama su AB Sampo bankas.
2006 metais buvo įkurtas Klientų aptarnavimo centras, Bendrovė pradėjo tiek draudimo
liudijimų atnaujinimus, tiek naujus pardavimus telefonu. 2006 metais buvo vykdoma mokymų
programa tarpininkams „If Meistriškumo akademija“, kuri bus tęsiama ir 2007 metais. 2006
metais buvo įdiegti „Klientų aptarnavimo kokybės standartai“, visi Bendrovės darbuotojai buvo
mokomi. 2006 metais buvo vykdoma pelningiausių klientų lojalumo programa, kuri bus tęsiama
kitais metais.
2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 192 (2005 m. gruodžio 31 d. –154).
2006 m. buvo tęsiamos darbuotojų skatinimo sistemos tiek pardavėjams, tiek centrinio biuro
darbuotojams.
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis rizikomis. Bendrovė valdo riziką
pagal Valdybos patvirtintą Rizikų valdymo strategiją.
Atstovybių veikla buvo vertinama pagal jų veiklos rezultatą, kuris skaičiuojamas atsižvelgiant ne
vien tik į draudimo įmokas, bet ir į draudimo išmokas bei atstovybės sąnaudas, bei pagal
pasirašytų draudimo įmokų augimą.
2006 metais Bendrovė gerino draudiminių rizikų portfelio kokybę. Pavyko sumažinti su
sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo
nuostolingumą (nuo 100 proc. 2005 m. iki 90 proc. 2006 m.).
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Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas per 2006 metus buvo padidintas 10 000 000 Lt iki
26 100 000 Lt. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 26 100 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos
akcijos nominali vertė yra 1 000 Lt.
Bendrovė neturi dukterinių įmonių bei 2006 metais Bendrovė nevykdė sandorių su savo
akcijomis. Kitų įmonių akcijų įsigijimą 2006 metais Bendrovė vykdė savo įprastinės investicinės
veiklos ribose.
Bendrovė neturi įregistruotų filialų. Bendrovės centrinė būstinė yra Vilniuje. 2006 metų
pabaigoje Bendrovė turėjo 6 atstovybes bei 8 skyrius 14 Lietuvos miestų. Bendrovės paslaugos
teikiamos ir per draudimo tarpininkus.
Tikslai 2007 metams yra toliau mažinti kombinuotą rodiklį bei augti pagal pasirašytas draudimo
įmokas greičiau negu draudimo rinka. Tai bus galima pasiekti geriau tenkinant klientų poreikius,
automatizuojant procesus Bendrovės viduje, skirtingiems klientų segmentams siūlant jiems
pritaikytus draudimo sprendimus, siūlant klientams daugiau elektroninių paslaugų.

Darius Kamuntavičius
Valdybos pirmininkas
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UAB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2006 m. gruodžio 31 d. BALANSAS
(LITAIS)

Eil. Nr.

Pastabos
numeris

Turtas

1

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

290 255
290 255

140 397
140 397

80 835 687
80 835 687

53 719 931
53 719 931

674 100
674 100
78 911 269
49 193 179
29 718 090
1 250 318

5 043 353
1 319 602
3 723 751
46 099 579
32 191 899
13 907 680
2 576 999

28 814 256
25 507 063
25 138 910
368 153

22 733 533
21 506 114
21 254 010
252 104

A.
IV.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga

B.
III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.2.
III.2.1.
III.2.2.
III.6.

INVESTICIJOS
Kitos finansinės investicijos
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių
fondų vienetai
Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus
Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai
Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai
Indėliai kredito įstaigose

D.
I.
I.1.
I.2.

GAUTINOS SUMOS
Draudimo veiklos gautinos sumos
Draudėjai
Tarpininkai

II.
II.2.

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos
sumos
Perdraudikai

2 378 899
2 378 899

682 327
682 327

III.
E.
I.
I.1.
I.2.
I.3.

Kitos gautinos sumos
KITAS TURTAS
Materialusis turtas ir atsargos
Transporto priemonės
Biuro ir kita įranga
Atsargos

928 294
4 235 283
2 051 459
1 187 985
695 816
167 658

545 092
3 322 695
2 229 549
1 114 050
965 027
150 472

II.

Pinigai sąskaitose ir kasoje
SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
SĄNAUDOS
Atidėtos įsigijimo sąnaudos
Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos

5

2 183 824

1 093 146

7

5 149 956
4 319 348
4 319 348

4 335 686
3 462 838
3 462 838

Kitos sukauptos pajamos
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
TURTAS, IŠ VISO

6
7

830 608
119 325 437

-

F.
II.
II.1.
III.
IV.

2

2

3

4
4

7

872 848
84 252 242
(tęsinys kitame psl.)

Eil.
Nr.
A.
I.
II.

Pastabos
numeris

Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
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KAPITALAS IR REZERVAI
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)

V.
V.1.

Rezervai
Privalomasis rezervas

VI.
VII.

Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
(+/-)
Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

D.
I.
I.1.
I.2.

TECHNINIAI ATIDĖJINIAI
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys
Bendra suma
Perdraudikų dalis (-)

III.
III.1.
III.2.

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys
Bendra suma
Perdraudikų dalis (-)

IV.
IV.1.

Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys
Bendra suma

V.
VI.
VI.1.

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys
Kiti techniniai atidėjiniai
Bendra suma

F.
H.
I.
I.1.
I.2.

ATIDĖJINIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla
Įsipareigojimai draudėjams
Įsipareigojimai tarpininkams

II.
II.2.

Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla
Įsipareigojimai perdraudikams

IV.
V.
V.1.
V.2.
V.4.

Skolos kredito įstaigoms
Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai
Mokesčiai
Socialinio draudimo įmokos
Kiti įsipareigojimai

I.
I.
II.

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS
Sukauptos sąnaudos
Ateinančių laikotarpių pajamos

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai
33 631 208
26 100 000
7 270 513

23 370 513
16 100 000
23 403 199

-

1 121
1 121

260 695
9

10

11

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

(16 388 588)
254 781

77 161 545
42 567 428
44 298 323
(1 730 895)

53 341 972
32 932 721
34 695 286
(1 762 565)

29 071 774
75 177 688
(46 105 914)

15 488 641
18 003 761
(2 515 120)

68 159
68 159

25 131
25 131

4 941 321
512 863
512 863
-

4 586 883
308 596
308 596
-

8 031 120
5 263 664
1 518 393
3 745 271

7 120 980
3 940 488
556 625
3 383 863

875 293
875 293

1 441 883
1 441 883

8 483
1 883 680
196 943
940
1 685 797

72 819
1 665 790
122 688
1 543 102

501 564
299 584
201 980

418 777
185 800
232 977

119 325 437

84 252 242

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavardė)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavardė)

(parašas)

Ilona Razgūnaitė
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius

Baltijos šalių vyriausiasis aktuarijus
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UAB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2006 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(LITAIS)
Eil. Nr.

Pastabos
numeris

Straipsniai

I.

TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS

I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.

UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ
Pasirašytų įmokų suma
Persidraudimo įmokos (-)
Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)
Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas
(+/-)

I.1.4.

I.3.

PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ
NETECHNINĖS DALIES
KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ
DALĮ

I.4.
I.4.1.
I.4.1.1.
I.4.1.2.
I.4.1.3.
I.4.1.4.
I.4.2.
I.4.2.1.
I.4.2.2.

DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)
Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)
Išmokos (-)
Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)
Išieškotos sumos (+)
Perdraudikų dalis (+)
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)
Bendra suma (-)
Perdraudikų dalis (+)

I.5.
I.5.1.

KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS,
NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)
Bendra suma (-)

I.6.
I.6.1.
I.6.1.1.
I.6.2.

GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS
(DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ
(-)
Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)
Bendra suma (-)
Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)

I.6.2.1.

Bendra suma (-)

I.7.
I.7.1.
I.7.2.
I.7.3.
I.7.4.

GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)
Įsigijimo sąnaudos (-)
Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)
Administracinės sąnaudos (-)
Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)

I.8.

KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)

I.2.

I.9.
I.10.
I.11.

12

Finansiniai metai

9

78 926 887
97 261 199
(8 699 605)
(9 603 037)

9

(31 670)

12

9

9

9

14, 15
15
16

TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ
SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ
NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO
ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)
NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS
(NUOSTOLIAI)

9

9

56 538 870
74 060 258
(8 506 494)
(10 169 075)
1 154 181

686 526

918 813

8 578

5 285

(53 605 576)
(40 022 443)
(43 956 636)
(3 316 729)
4 991 393
2 259 529
(13 583 133)
(57 173 927)
43 590 794

(35 173 013)
(29 087 162)
(33 351 309)
(3 012 316)
4 023 266
3 253 197
(6 085 851)
(7 286 412)
1 200 561

(204 267)
(204 267)

(123 507)
(123 507)

(188 656)
(145 628)
(145 628)
(43 028)

5 061
(100 539)
(100 539)
105 600

(43 028)
12

Praėję finansiniai
metai

105 600

(24 502 776)
(18 087 019)
856 510
(7 843 933)
571 666

(21 133 873)
(14 972 432)
741 019
(7 173 880)
271 420

(763 745)

(681 073)

356 971

356 563

(354 438)

(607 002)

2 533

(250 439)
(tęsinys kitame psl.)

Eil. Nr.
III.

Pastabos
numeris

Straipsniai

III.2.
III.3.
III.3.2.
III.3.2.2.
III.3.4.
III.5.
III.5.1.
III.5.3.

INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)
Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)
Investicijų perleidimo nuostoliai (-)

KITOS PAJAMOS
Finansinės veiklos pajamos
Kitos pajamos

III.8.
III.8.1.

KITOS SĄNAUDOS (-)
Finansinės veiklos sąnaudos (-)

III.9.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

III.15.

2 533
1 365 124
800 415
800 415
564 709

PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE
GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĘ DALĮ (-)

III.6.
III.7.
III.7.1.
III.7.2.

III.13.
III.14.

Praėję finansiniai
metai

NETECHNINĖ DALIS
NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS
(NUOSTOLIAI)
GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS
(NUOSTOLIAI)
INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Pajamos iš kitų investicijų
Pajamos iš kitų investicijų
Investicijų perleidimo pelnas

III.1.

Finansiniai metai

13

13

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS
(NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS (-)
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS
(NUOSTOLIAI)

19

(250 439)
1 478 706
1 113 971
1 113 971
364 735

(378 735)
(140 594)
(238 141)

(171 159)
(128 179)
(42 980)

(686 526)
272 752
147 268
125 484

(918 813)
419 805
292 255
127 550

(314 453)
(314 453)

(303 319)
(303 319)

260 695

254 781

260 695
-

254 781
-

260 695

254 781

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavardė)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavardė)

(parašas)

Ilona Razgūnaitė
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius

Baltijos šalių vyriausiasis aktuarijus
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UAB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2006 M. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
(LITAIS)
Įstatymo numatyti
Apmokėtas įstatinis
Akcijų priedai
rezervai
kapitalas
Privalomasis
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.
Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
Perskaičiuotas likutis
2004 m. gruodžio 31 d.
Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas
(žr. 8 pastabą)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.
Panaudoti rezervai
Nuostolių dengimas
Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas
(žr. 8 pastabą)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Iš viso

8 100 000
-

23 403 199
-

1 121
-

(16 388 588)
-

15 115 732
-

8 100 000

23 403 199

1 121

(16 388 588)

15 115 732

8 000 000

-

-

-

-

16 100 000
-

23 403 199
(16 132 686)

1 121
(1 121)
-

254 781
(16 133 807)
1 121
16 132 686

8 000 000
254 781
23 370 513
-

10 000 000

-

-

-

10 000 000

-

-

-

260 695

260 695

26 100 000

7 270 513

-

260 695

33 631 208

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavardė)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius

Baltijos šalių vyriausiasis aktuarijus

Ilona Razgūnaitė
(parašas)
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(vardas, pavardė)

UAB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2006 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(LITAIS)
Eil. Nr.

Straipsniai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

I.
I.1.
I.1.1.

PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS
VEIKLOS (+/-)
Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos
Draudimo įmokos

17 252 478
94 164 721
94 164 721

9 590 016
67 406 930
67 406 930

I.5.
I.5.1.
I.5.2.

Persidraudimo įmokos (-)
Proporcinio persidraudimo įmokos (-)
Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)

(9 665 974)
(5 376 220)
(4 289 754)

(7 747 792)
(3 084 876)
(4 662 916)

I.6.
I.6.1.
I.6.1.1.
I.6.2.

Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)
Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)
Draudimas (-)
Išmokėtos draudimo išmokos (-)

(40 153 104)
(517 469)
(517 469)
(41 310 299)

(32 684 673)
(344 314)
(344 314)
(33 351 309)

I.6.2.1.

(41 310 299)

(33 351 309)

I.6.3.
I.6.3.1.
I.6.5.
I.6.5.1.

Draudimas (-)
Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus
likutinį turtą (+)
Draudimas (+)
Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)
Draudimas (-)

4 991 393
4 991 393
(3 316 729)
(3 316 729)

4 023 266
4 023 266
(3 012 316)
(3 012 316)

I.8.
I.11.
I.12.
I.13.

Kitos sumos, gautos iš perdraudikų
Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)
Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)
Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos

962 736
(27 116 637)
(1 073 326)
134 062

3 253 197
(20 034 155)
(981 469)
377 978

II.
II.1.

PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)
Sumos, gautos iš investicinės veiklos
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai

(26 098 775)
2 680 583

(16 699 627)
1 699 745

387 365
2 216 819
76 399

269 998
1 277 813
151 934

44 045 550

25 363 405

7 421 434
25 993 730
10 630 386

8 736 058
9 132 737
7 494 610

(72 714 904)

(43 733 270)

(3 444 718)
(59 929 800)
(9 340 386)

(11 160 126)
(27 347 747)
(5 225 397)

II.1.2.
II.1.3.
II.1.9.
II.2.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.9.
II.3.

Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
Indėliai kredito įstaigose
Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
Indėliai kredito įstaigose

II.3.2.
II.3.3.
II.3.9.

Sumos, sumokėtos investavus (-)
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai (-)
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)
Indėliai kredito įstaigose (-)

II.4.

Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)

(110 004)
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(29 507)
(tęsinys kitame psl.)

Eil. Nr.

Straipsniai

Finansiniai metai

III.
III.1.
III.9.
III.10.

PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)
Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas
Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos
Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)

IV.
V.
VI.

Praėję finansiniai
metai

9 936 975
10 000 000
121 539
(184 565)

7 391 748
8 000 000
(608 252)

PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)
PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

1 090 678
1 093 146

282 137
811 009

PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

2 183 824

1 093 146

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavardė)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavardė)

(parašas)

Ilona Razgūnaitė
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius

Baltijos šalių vyriausiasis aktuarijus

13

UAB „If draudimas“
2006 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
(litais, jei nenurodyta kitaip)
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Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
Bendroji informacija
UAB „If draudimas“ (toliau „Bendrovė“) – uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota
1999 m. gruodžio 29 d. Tuo metu Bendrovės pavadinimas buvo UAB „Sampo draudimas“,
kuris 2002 m. sausio 3 d. buvo pakeistas į UAB „If draudimas“. Bendrovei draudimo veiklos
licencija išduota 1999 m. gruodžio 21 d. 2006 metų pabaigoje Bendrovė buvo perregistruota
adresu Žalgirio g. 88, Vilnius.
2006 m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo If
P&C Insurance Holding Ltd. (publ.), adresas Barksväg 15, Stokholmas, Švedija.
Per 2005 metus Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas buvo padidintas 8 000 000 Lt ir
2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 16 100 000 Lt. Per 2006 metus Bendrovės įstatinis akcinis
kapitalas buvo padidintas 10 000 000 Lt ir 2006 m. gruodžio 31 d. siekė 26 100 000 Lt.
Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas buvo didinamas siekiant užtikrinti Bendrovės augimą.
Bendrovė nebuvo įsigijusi savų akcijų.
Bendrovė vykdo šių ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių veiklą:
• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų bei draudimas ligos atveju;
• sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones,
draudimas;
• laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas;
• vežamų krovinių draudimas;
• turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų;
• turto draudimas nuo kitų rizikų;
• su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės
draudimas;
• su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės
draudimas;
• bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;
• finansinių nuostolių draudimas;
• transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;
• statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;
• rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;
• pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas;
• muitinės tarpininkų civilinės atsakomybės draudimas (galiojo iki 2005 m. liepos 1 d.).
Bendrovė neturi dukterinių, asocijuotų bendrovių, filialų. Bendrovės centrinė būstinė yra
Vilniuje. 2006 metų pabaigoje Bendrovė turėjo 6 atstovybes bei 8 skyrius (2005 m. –
atitinkamai 6 ir 8). 2006 metais Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 176 (2005 m.
– 149).
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Bendroji informacija (tęsinys)
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus metinę ataskaitą, įskaitant ir finansinę atskaitomybę,
paruoštą Bendrovės vadovybės, tvirtina metinis Visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkai turi teisę nepatvirtinti metinės ataskaitos ir reikalauti naujos metinės ataskaitos
paruošimo.
Apskaitos principai
Pagrindiniai principai
Bendrovės apskaita ir finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis pajamų ir sąnaudų
kaupimo principu.
2006 m. gruodžio 31 d. bei 2005 m. gruodžio 31 d. balansas, 2006 m. bei 2005 m. pelno
(nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos parengtos pagal LR
draudimo priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių
finansinės atskaitomybės“ bei susijusius šio nutarimo pakeitimus. Bendrovė taip pat
vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais (VAS) ir kitais
teisės aktais, jei minėtas LR draudimo priežiūros komisijos nutarimas nenustato kitaip.
Sudarant finansinę atskaitomybę išimčių nebuvo.
Bendrovė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos
Respublikos nacionaline valiuta, litais (Lt).
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito
kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją.
Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.
Amortizacija skaičiuojama taikant 3 metų amortizacijos laikotarpį.
Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose „Grynosios veiklos
sąnaudos“.
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė
Tikroji vertė atitinka sumą, už kurią turtas gali būti parduotas ar įsipareigojimas įvykdytas
taikant rinkos kainas. Kai, vadovybės nuomone, tikrosios finansinio turto ir įsipareigojimų
vertės reikšmingai skiriasi nuo balansinės vertės, tikrosios jų vertės yra papildomai
atskleidžiamos finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastabose.
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Nekilnojamasis turtas
2006 m. bei 2005 m. Bendrovė neturėjo nekilnojamojo turto.
Investicijos į dukterines ir asocijuotas bendroves
2006 m. bei 2005 m. Bendrovė neturėjo investicijų į dukterines ir asocijuotas bendroves.
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius apskaitomos rinkos verte. Investicijų į
nuosavybės vertybinius popierius rinkos vertės pokyčiai yra atvaizduojami pelno (nuostolių)
ataskaitoje.
Investicijos į skolos vertybinius popierius
Investicijos į skolos vertybinius popierius apskaitomos rinkos verte. Investicijų į skolos
vertybinius popierius rinkos vertės pokyčiai yra atvaizduojami pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Indėliai kredito įstaigose
Indėliai kredito įstaigose yra apskaitomi nominalia verte su sukauptomis palūkanomis.
Suteiktos paskolos
2006 m. bei 2005 m. Bendrovė nebuvo suteikusi paskolų trečiosioms šalims.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukaupto nusidėvėjimo
ir įvertinto vertės sumažėjimo sumą.
Iki 2006 m. gegužės 31 d. ilgalaikiam materialiajam turtui buvo priskiriamas materialusis
turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė viršija
3 500 Lt. Nuo 2006 m. birželio 1 d. ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas
materialusis turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė
viršija 7 500 Lt. Nusidėvėjimas apskaičiuojamas naudojant tiesinį metodą per įvertintą turto
naudingo tarnavimo laikotarpį. Pagrindinėms ilgalaikio materialaus turto rūšims
nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tokius nusidėvėjimo laikotarpius:
• biuro įranga – 4 metai;
• transporto priemonės – 6 metai;
• baldai – 8 metai.
Nusidėvėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnyje „Grynosios veiklos
sąnaudos“.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės,
labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą.
Atsargos
Atsargos Bendrovėje – tai įvairus trumpalaikis turtas, kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms
uždirbti per vienerius metus.
Apskaitoje atsargos registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje rodomos įsigijimo
savikaina, naudojant FIFO metodą. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo
kainos pridedami su pirkimu susijusios gabenimo sąnaudos bei mokesčiai (kurie nebus
grąžinti). Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną
galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo
kursu.
Gautinos sumos
Gautinas sumas sudaro sumos, gautinos iš draudimo, perdraudimo bei kitos veiklos.
Gautinos sumos apskaitomos grynąja verte, atėmus abejotinas sumas. Abejotinos sumos
apskaičiuojamos remiantis gautinų sumų senėjimo analize.
Atidėtos įsigijimo sąnaudos
Bendrovės patirtos įsigijimo sąnaudos yra atidedamos, formuojant atidėtas įsigijimo
sąnaudas balanse turto pusėje. Šios sąnaudos atidedamos, kadangi jos patiriamos ankstesniu
ataskaitiniu laikotarpiu nei bus uždirbamos pajamos. Atidėtąsias įsigijimo sąnaudas sudaro
komisiniai už sudarytas draudimo sutartis. Atidėtos įsigijimo sąnaudos amortizuojamos
proporcingai pasirašytų įmokų uždirbimui.
Akcinis kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas ir rezervai parodyti nominalia verte. Sumokėta suma, kuria išleistų akcijų
pardavimo kaina viršija nominalią jų vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Rezervai
sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu,
laikantis LR įstatymų, poįstatyminių aktų bei Bendrovės įstatų.
Vienai akcijai tenkantis pelnas
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas Bendrovės ataskaitinio laikotarpio grynąjį
pelną (nuostolius) padalijus iš vidutinio svertinio per ataskaitinį laikotarpį išleistų akcijų
skaičiaus.
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Draudimo techniniai atidėjiniai
Draudimo techniniai atidėjiniai 2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. apskaičiuoti remiantis
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. N117 „Dėl metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti patvirtinimo“
(toliau – metodikos) nuostatomis, įsigaliojusiomis nuo 2004 m. lapkričio 1 d.
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys sudaro tą pasirašytų draudimo įmokų dalį, kuri bus
priskirta Bendrovės pajamoms ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Perkeltų įmokų
techninis atidėjinys ir perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis pagal
perdraudimo sutartis skaičiuojami kiekvienai draudimo bei perdraudimo sutarčiai atskirai,
proporcingai paskirstant pasirašytą draudimo įmoką draudimo rizikos galiojimo laikotarpiui.
Skaičiavimuose taikomas dienos metodas.
Skaičiuojant perkeltų įmokų techninį atidėjinį vėluojančių sutarčių (t.y. balanso sudarymo
dieną nepristatytų sutarčių) prognozuojamoms pasirašytoms įmokoms taikomas 1/24-osios
metodas.
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio sumą sudaro visi numatomi išmokėjimai,
įskaitant žaloms sureguliuoti reikalingas sumas, pagal visas jau įvykusias žalas, taip pat ir
nepraneštas, ir išskaitant subrogacijos ar regreso tvarka numatomas gauti sumas.
Atidėjinio dalis, tenkanti praneštoms, bet dar nesureguliuotoms žaloms (metodikoje R1),
apskaičiuojama individualiai įvertinant kiekvieną praneštą žalą. R1 dalis, kurią sudaro žalos,
dėl kurių vyksta teisminis ginčas, vertinama individualiai remiantis atsargumo principu.
Atidėjinio dalis, tenkanti praneštoms, sureguliuotoms ir apmokamoms rentos forma žaloms
(metodikoje R3), apskaičiuojama susumavus mokamų ir mokėtinų pagal sureguliuotus
draudiminius įvykius rentų (anuitetų) dabartines vertes, būsimų įsipareigojimų įvertį
diskontuojant aktuariškai atidėjinio sudarymo momentui. Palūkanų norma diskontuojant
negali būti didesnė kaip maksimali techninė palūkanų norma, kuri yra nustatoma pagal
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos reikalavimus.
Atidėjinio dalis, tenkanti praneštoms, sureguliuotoms, bet dar neapmokėtoms žaloms
(metodikoje R4), apskaičiuojama susumavus sureguliuotų įvykių dar neišmokėtas išmokas.
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Draudimo techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinės (tęsinys)
Atidėjinio dalis, tenkanti įvykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms (metodikoje R2),
apskaičiuojama atskirai draudimo grupei taikant vieną iš keleto metodikos nurodytų metodų:
•

Draudimo grupėms, kurių veikla vykdoma trumpiau nei 3 metus arba nesant
pakankamai statistinių duomenų, R2 įvertinamas taikant „Draudiminio
nuostolingumo“ metodą ir laikantis metodikos nustatyto minimalaus reikalavimo –
bet kokiu atveju R2 tokioms draudimo grupėms yra ne mažesnis kaip 5 proc.
paskutinių keturių ketvirčių uždirbtų įmokų.

•

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupėse (pogrupiuose), kurios
vykdomos (kurie vykdomi) mažiau nei 3 metus arba nėra pakankamai statistinių
duomenų, arba jie nepakankamai patikimi, skaičiuojant R2 „Draudiminio
nuostolingumo“ metodu laikoma, kad draudiminis nuostolingumas yra lygus
metodikoje nustatytam minimumui – 40 proc.

•

Kitose nei bendrosios civilinės atsakomybės ir laidavimo draudimo grupėse
(pogrupiuose) analogiškoje situacijoje laikoma, kad minimalus draudiminis
nuostolingumas yra lygus metodikoje nustatytam minimumui – 35 proc.

Draudimo grupėms, kurių veikla vykdoma daugiau nei 3 metus, ir duomenų pakanka, R2
apskaičiavimui taikytas „Chain-ladder“ metodas. Apskaičiuojant privalomojo draudimo R2,
pogrupis buvo išskaidytas į dvi dalis pagal įvykio riziką (žalos asmeniui ar turtui).
Finansinių nuostolių, Laivų ir Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės
atsakomybės savanoriškame draudime R2 buvo sumažintas iki 5 proc. paskutinių keturių
ketvirčių uždirbtų įmokų, įvertinus, kad ateityje žalų pranešta nebus. Tai nėra reikšmingos
draudimo grupės, praėjusiais vykdymo metais pasižymėję mažu žalų skaičiumi ir
nereikšmingu vėlavimu. Bendrosios civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pogrupių
bei Darbdavio civilinės atsakomybės pogrupio R2 apskaičiuojamas kaip 5 proc. paskutinių
keturių ketvirčių uždirbtų įmokų, kadangi Bendrovės įvykių statistika nėra pakankama.
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis apskaičiuojama kiekvienai
atskirai žalai, pagal perdraudimo sutarčių sąlygas. Perdraudikų dalis įvykusiose, bet dar
nepraneštose žalose vertinama proporcingai įvykusių, bet nepraneštų įvykių atidėjinio
sumoms.
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Draudimo techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys
Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys sudaromas sumoms, kurios yra paskirstytos
arba numatomos vėliau paskirstyti atskiroms draudimo sutartims pelno priedais ar
nuolaidomis draudimo įmokoms ateityje. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys
sudaromas kiekvienai draudimo sutarčiai, kurioje numatomas dalies įmokų grąžinimas ir (ar)
įmokų sumažinimas. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys apskaičiuojamas
metodikoje aprašytu metodu, įvertinant visus šio tipo įsipareigojimus pagal esamą situaciją.
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys (toliau – NSITA) yra sudaromas
draudimo grupės (pogrupio) draudiminio nuostolingumo svyravimui išlyginti. NSITA yra
sudaromas kiekvienai draudimo grupei (pogrupiui) atskirai. NSITA ataskaitinių metų
pabaigai apskaičiuojamas prie NSITA dydžio ataskaitinių metų pradžiai pridedant 50 proc.
ataskaitinio laikotarpio draudimo grupės (pogrupio) techninio pelno, bet ne mažiau kaip
5 proc. ataskaitinio laikotarpio uždirbtų įmokų, išskyrus perdraudikų dalį. Maksimalus ir
siektinas NSITA dydis yra lygus 100 proc. didžiausios per metus pasirašytų įmokų sumos
per 3 paskutinius kalendorinius metus.
Draudimo grupės (pogrupio) techninis pelnas apskaičiuojamas iš uždirbtų įmokų, išskyrus
perdraudikų dalį, atėmus išmokų sąnaudas, išskyrus perdraudikų dalį, grąžintas įmokas bei
draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimų sąnaudas, išskyrus perdraudikų
dalį, kitų techninių atidėjinių, išskyrus perdraudikų dalį, grynąsias veiklos sąnaudas,
atskaitymų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui sąnaudas.
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys sumažinamas, jei ataskaitinio
laikotarpio draudiminis nuostolingumas, išskyrus perdraudikų dalį, yra didesnis nei vidutinis
draudiminis nuostolingumas, išskyrus perdraudikų dalį, per trejus paskutinius kalendorinius
metus (nuo grupės (pogrupio) draudimo veiklos pradžios, jei ši veikla vykdoma trumpesnį
laikotarpį).
NSITA sudaromas (gali būti didinamas) šioms draudimo grupėms, kaip numatyta
metodikoje: geležinkelio transporto priemonių draudimas, skraidymo aparatų draudimas,
laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas, turto draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų
komercinio draudimo pogrupis, turto draudimo nuo kitų rizikų komercinio draudimo
pogrupis, su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės
draudimas, su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas, su
laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas,
bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, laidavimo draudimas. Kitose draudimo
grupėse, kuriose NSITA laikotarpio pradžiai yra nelygus nuliui, didėjant nuostolingumui
NSITA mažinamas pagal aukščiau aprašytą formulę.
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Draudimo techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys (tęsinys)
Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. rugsėjo 12 d.
nutarimu Nr. N-86 “Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos
2004 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. N-117 „Dėl metodikos draudimo techninių atidėjinių
dydžiams apskaičiuoti patvirtinimo“ pakeitimo“, įsigaliojusiu 2007 m. sausio 1 d., NSITA
nuo 2007 m. sausio 1 d. bus tolygiai (tiesiškai) mažinamas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį
taip, kad iki 2009 m. gruodžio 31 d. NSITA taptų lygus nuliui.
Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys
Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys (toliau – NRTA) yra skirtas įmokos
nepakankamumui pagal visas galiojančias draudimo rizikas padengti. Esant draudimo
grupės (pogrupio) techniniam pelnui ir nebuvus reikšmingų pokyčių šioje grupėje
(pogrupyje), įmokos nepakankamumas nebuvo skaičiuotas. NRTA buvo skaičiuojamas
kiekvienai draudimo grupei (pogrupiui), kuriose patirtas techninis nuostolis. NRTA dydis
yra lygus dydžiui, kuriuo įmokos yra nepakankamos: jei gauta, kad ateinančių ataskaitinių
laikotarpių pajamų pagal visas galiojančias draudimo rizikas (perkeltų įmokų techninio
atidėjinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pasirašytų įmokų sumos, kitų techninių pajamų,
investicijų grąžos, generuotos atidėjinių lėšų) nepakaks ateinančių ataskaitinių laikotarpių
išmokoms, įskaitant žalos sureguliavimo sąnaudas ir išieškotas sumas pagal pateiktas
pretenzijas dėl įvykių, įvyksiančių ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais pagal visas
galiojančias draudimo rizikas, bei grynosioms veiklos ir kitoms techninėms sąnaudoms
pagal visas galiojančias draudimo rizikas padengti.
Investicinės pajamos buvo vertinamos taikant nedidesnę nei maksimali techninė palūkanų
norma, kas ketvirtį tvirtinama Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos.
Išmokos pagal įvykius, įvyksiančius ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, buvo
vertinamos atsižvelgiant į statistinį svertinį draudiminio nuostolingumo vidurkį. Didžiausias
svoris draudiminio nuostolingumo apskaičiavime teko paskutinių keturių ketvirčių tos
draudimo grupės (pogrupio) nuostolingumui, tačiau skaičiavimuose atsižvelgta ir į praėjusių
metų tos draudimo grupės (pogrupio) nuostolingumą.
Apskaičiuojant administracines sąnaudas pagal visas galiojančias draudimo rizikas naudotas
draudimo liudijimų (polisų) administravimo sąnaudų koeficientas, kuris apskaičiuotas kaip
santykis tarp draudimo liudijimų (polisų) administravimo sąnaudų ir uždirbtų draudimo
įmokų, išskaičiavus perdraudikų dalį.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimų (kitų nei draudimo techniniai atidėjiniai) sumas sudaro įsipareigojimai
draudėjams, tarpininkams, perdraudikams, kredito institucijoms, mokesčiai biudžetui bei kiti
įsipareigojimai verslo partneriams. Įsipareigojimai apskaitomi nominalia verte.
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Atidėjimai kitiems įsipareigojimams padengti
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams ir reikalavimams padengti yra formuojami gavus
pagrįstą informaciją apie Bendrovės įsipareigojimo atsiradimą tam, kad būtų užtikrintas
tokių įsipareigojimų vykdymas.
Finansinė nuoma – Bendrovė nuomininkė
Bendrovė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra
lygi nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės
nuomos įmokų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių
finansinės nuomos įmokų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos
įmokų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės bendra
skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę.
Finansinės nuomos įmokos yra padalinamos tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų
įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto
finansinės nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą
finansinės nuomos laikotarpį.
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to dėl finansinės
nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos. Nusidėvėjimo
skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam
turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal
lizingo sutartį sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei.
Veiklos nuoma – Bendrovė nuomininkė
Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per
visą nuomos laikotarpį. Tai – negyvenamųjų patalpų bei automobilių nuomos sąnaudos.
Išsinuomoto turto eksploatacijos išlaidos pripažįstamos nuomininko veiklos sąnaudomis.
Skolinimosi kaštai
Palūkanos už finansinę nuomą yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis
kaupimo principu.
Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos
Pasirašyta per ataskaitinį laikotarpį draudimo įmoka laikoma visam ne gyvybės draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiui apskaičiuota įmoka, jei sutarties galiojimo laikotarpis yra ne
ilgesnis nei vieneri metai, arba vienerius draudimo metus atitinkanti sutartyje nurodytos
įmokos dalis, jei sutarties galiojimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. Iš pasirašytų
įmokų atimamos nutrauktų bei pasibaigusių sutarčių įmokos ar jų dalys, grąžintos
(grąžintinos) draudėjams, neįmokėtos įmokos pagal tokias sutartis, taip pat abejotinos
pasirašytos įmokos, vertinant pagal tokių įmokų vėlavimo ir nesumokėjimo statistiką.
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Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos (tęsinys)
Pasirašytų įmokų įvertis vėluojančioms sutartims apskaičiuojamas remiantis protingos
trukmės praeities laikotarpio vėluojančių įmokų statistika, atsižvelgiant į sezoniškumą, taip
pat ir kitus svarbius žinomus veiksnius.
Uždirbtas draudimo įmokas sudaro draudimo įmokos, priskirtos ataskaitiniam laikotarpiui
(sumažintos perkeltu įmokų techniniu atidėjiniu ir perdraudimams tenkančia uždirbtų įmokų
dalimis).
Persidraudimo įmokos apima sumokėtą arba mokėtiną perdraudikams pasirašytų įmokų dalį
pagal perdraudimo sutartis, kuriose Bendrovė yra perdraudėjas.
Draudimo išmokų sąnaudos
Draudimo išmokos apima per ataskaitinį laikotarpį faktiškai išmokėtas sumas dėl
draudiminių įvykių. Išmokų perdraudikų dalis apima išmokų sumas, kurias pagal
perdraudimo sutartis turi apmokėti perdraudikai.
Žalų sureguliavimo sąnaudas sudaro su žalų sureguliavimu dirbančių darbuotojų darbo
užmokestis bei kitų sąnaudų dalis, priskirta žalų sureguliavimo sąnaudoms pagal sąnaudų
pobūdį. Žalų sureguliavimo sąnaudos priskiriamos draudimo grupei (pogrupiui), remiantis
darbuotojų darbo laiko analize.
Subrogacijos tvarka išieškotos (išieškotinos) sumos
Subrogacijos tvarka išieškotomis (išieškotinomis) sumomis laikomos sumos, kurios
išieškotos per ataskaitinį laikotarpį, taip pat įvertis sumų, kurios nėra išieškotos ataskaitiniu
laikotarpiu, tačiau bus išieškotos ateinančias ataskaitiniais laikotarpiais iš patikimų
draudimo bendrovių. Subrogacijos tvarka išieškotos (išieškotinos) sumos mažina
ataskaitinio laikotarpio draudimo išmokų sąnaudas.
Investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Visos su investicijomis susijusios pajamos ir sąnaudos yra apskaitomos investicinių pajamų
ir sąnaudų straipsnyje pelno (nuostolių) ataskaitoje laikantis kaupimo principo.
Pelnas iš investicijų, perkeltas į ne gyvybės draudimo techninę dalį iš netechninės dalies,
apskaičiuojamas remiantis santykiu tarp ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių vidurkio
per ataskaitinį laikotarpį ir ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių ir akcininkų
nuosavybės sumos vidurkio per ataskaitinį laikotarpį.
Įsigijimo ir administracinės sąnaudos
Įsigijimo sąnaudas sudaro komisinis atlyginimas tarpininkams, skaičiuojamas nuo pasirašytų
draudimo įmokų, bei kitos sąnaudos, susijusios su draudimo sutarčių sudarymu. Su
vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijusios komisinių sąnaudos parodomos balanse kaip
atidėtos įsigijimo sąnaudos.
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Įsigijimo ir administracinės sąnaudos (tęsinys)

Tarpininkų komisinio atlyginimo įvertis vėluojančioms sutartims apskaičiuojamas pagal
draudimo grupes, pasirašytų įmokų įvertį dauginant iš vidutinio kiekvienos draudimo grupės
komisinio dydžio.
Komisinis atlyginimas tarpininkams priskiriamas draudimo grupei (pogrupiui) priklausomai
nuo to, už kokios draudimo grupės (pogrupio) sutartis jis yra mokamas. Kitos įsigijimo
sąnaudos ir administracinės sąnaudos (personalo sąnaudos, ryšių sąnaudos, amortizacija ir
nusidėvėjimas ir kt.) yra priskiriamos draudimo grupei (pogrupiui), remiantis darbuotojų
darbo laiko analize.
Perdraudimo komisiniai
Uždirbti perdraudimo komisiniai – tai per ataskaitinį laikotarpį pagal perdraudimo sutartis
priskaityti komisiniai, pakoreguoti atidėtųjų perdraudimo komisinių pajamų pokyčiu.
Atidėtieji perdraudimo komisiniai apskaičiuojami proporciniu metodu kiekvienai
perdraudimo sutarčiai atskirai.
Kitos techninės sąnaudos
Kitas technines sąnaudas, išskyrus perdraudikų dalį, sudaro Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biurui mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių savininkų ir
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų patirtos sąnaudos.
Kitos techninės pajamos
Kitoms techninėms pajamoms yra priskiriamas komisinis atlyginimas už parduotus kitų
draudimo bendrovių draudimo polisus.
Kitos pajamos ir sąnaudos
Kitas pajamas ir sąnaudas sudaro pajamos bei sąnaudos, susijusios su kita nei draudimo,
persidraudimo ar investavimo veikla. Visos reikšmingos kitos pajamos ir sąnaudos
pripažįstamos remiantis kaupimo principu.
Mokesčiai
2006 m. bei 2005 m. standartinis Lietuvos Respublikos bendrovėms taikomas pelno
mokesčio tarifas buvo 15 proc. Nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo
laikinasis socialinio mokesčio įstatymas, kuris numato, kad, greta bendrovių mokamo pelno
mokesčio, 2006 m. sausio 1 d. prasidedančiais mokestiniais metais bendrovės turės mokėti
papildomą 4 proc. mokestį, apskaičiuotą remiantis pelno mokesčio principais, o nuo 2007 m.
sausio 1 d. – 3 proc. mokestį. Po 2007 m. Lietuvos Respublikos bendrovėms taikomas pelno
mokesčio tarifas išliks standartinis, t.y. 15 proc.
Bendrovė moka PVM nuo iš Lietuvos Respublikoje neįregistruotų PVM mokėtojais užsienio
apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje įsigytų prekių ar paslaugų pagal Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.
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Mokesčiai (tęsinys)
Nuo 2006 m. Bendrovė moka nekilnojamojo turto mokestį už iš fizinių asmenų ilgesniam
kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
Pagrindinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 1 proc. nuo nekilnojamojo turto
mokestinės vertės.
Nuo su darbo santykiais susijusių asmenų darbo užmokesčio Bendrovė moka socialinio
draudimo įmokas.
Atskaitymų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai išlaikyti dydis 2006 m. yra
0,3178 proc. nuo pasirašytų draudimo įmokų (2005 m. – 0,3405 proc. nuo pasirašytų
draudimo įmokų).
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narių atskaitymų nuo transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasirašytų draudimo
įmokų dydis 2006 ir 2005 metais buvo apskaičiuotas vadovaujantis LR Vyriausybės
nustatyta tvarka:
• Iki 2005 m. balandžio 1 d. – taikant 5 proc. atskaitymų dydį nuo pasirašytų draudimo
įmokų sumos;
• Nuo 2005 m. balandžio 1 d. – taikant 4,5 proc. atskaitymų dydį nuo pasirašytų
draudimo įmokų sumos.
Atidėtieji mokesčiai
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniesiems
skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės
vertės finansinėje atskaitomybėje. Jo tarifas toks, koks jis būtų tais ataskaitiniais
laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl kurių atsirado atidėtasis mokestis, išnyks.
Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus mokestinio nuostolio
perkėlimas būsimų laikotarpių apmokestinamojo pelno mažinimui yra leidžiamas 5 metams,
išskyrus realizuotą nuostolį iš vertybinių popierių perleidimo, kurį leidžiama perkelti
3 metus. Atidėtųjų mokesčių turtas nebuvo apskaitytas, nes nėra tikėtina, kad jis bus
realizuotas.
Užsienio valiutos
Visas piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra perskaičiuoti į litus
pagal metų pabaigoje galiojusį kursą. Pelnas arba nuostoliai, patirti dėl šio perskaičiavimo,
yra įtraukti į pelno (nuostolių) ataskaitą.
Visos operacijos užsienio valiuta yra apskaitomos pagal operacijos dieną galiojantį kursą.
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Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita sudaryta naudojant tiesioginį metodą. Sumokėtos palūkanos už
lizingą priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius parodomos
investicinėje veikloje.
Įvertinimų naudojimas rengiant finansinę atskaitomybę
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal 2004 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos draudimo
priežiūros komisijos nutarimo Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės“
reikalavimus, vadovybė daro tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas
turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šios
finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima
nusidėvėjimą, vertės sumažėjimo, subrogacijos tvarka atgautinų sumų įvertinimus, taip pat
techninių atidėjinių įvertinimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas,
naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas
finansinėje atskaitomybėje, kai pakeitimas bus atliktas.
Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra aprašomi
finansinėje atskaitomybėje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą
duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas
finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė
nauda.
Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso
sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi.
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra
reikšminga.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinę atskaitomybę turtas ir įsipareigojimai bei pajamos nėra užskaitomi
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas tokio užskaitymo
reikalauja.
Kur buvo reikalinga ir įmanoma tiksliai įvertinti, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti,
kad atitiktų einamųjų metų pateikimo pokyčius.
Segmentai
Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos draudimo
paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas
skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.
Išskiriami tokie geografiniai segmentai: Lietuvos Respublika, kitos Europos Sąjungos
valstybės narės, užsienio valstybės. Bendrovės informacija pagal geografinius segmentus
pateikta 12 pastaboje.
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Segmentai (tęsinys)
Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję
produktai ar teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir
pelningumas skiriasi nuo kitų Bendrovės verslo dalių. Išskiriami tokie verslo segmentai –
draudimo grupės: sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto
priemones, draudimas; turto draudimas; transporto priemonių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės draudimas, kitas draudimas. Bendrovės informacija pagal verslo
segmentus pateikta 12 pastaboje.
Rizikos valdymas
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis rizikomis. Už rizikos valdymo
užtikrinimą atsakinga Valdyba. Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės rizikos
valdymo procedūros:
Kredito rizika
Kredito rizika yra rizika, kad partneriai negalės įvykdyti savo įsipareigojimų sumokėti
skolas: perdraudikai – draudimo išmokų perdraudikų dalį, o finansinėse investicijose –
išpirkti skolos vertybinius popierius.
Bendrovėje yra laikomasi patvirtintų perdraudimo ir finansinių lėšų investavimo strategijų,
pagal kurias yra nustatyti reikalavimai perdraudikams bei ūkio subjektams, į kurių
vertybinius popierius yra investuojama.
Valiutos kurso rizika
Valiutos kurso rizika yra rizika patirti nuostolius dėl neatitikimo tarp turto ir įsipareigojimų
tam tikra valiuta, keičiantis tos valiutos kursui.
Daugumoje Bendrovės draudimo sutarčių draudimo įmokos yra litais arba eurais. Kai
kuriose draudimo sutartyse draudimo įmokos yra JAV doleriais, todėl Bendrovė turi
atitinkamą kiekį piniginių lėšų JAV doleriais.
Likvidumo rizika
Likvidumo rizika reiškia riziką neturėti pakankamai grynųjų pinigų padengti iškilusius
įsipareigojimus.
Likvidumo rizika Bendrovėje yra maža, kadangi Bendrovė draudimo įmokas gauna iš
anksto, ir didelės draudimo išmokos yra žinomos iš anksto. Be to, Bendrovės finansinį turtą
valdanti bendrovė pagal sudarytą sutartį pareikalavus, privalo, pardavusi finansines
investicijas, pervesti lėšas per trumpą laikotarpį.
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Rizikos valdymas (tęsinys)
Palūkanų normos rizika
Palūkanų normos rizika yra rizika, kad pakitus rinkos palūkanų normoms Bendrovės
pajamos iš investicijų sumažės.
Bendrovės pajamos iš draudimo veiklos iš esmės yra nepriklausomos nuo rinkos palūkanų
normų pokyčių. Bendrovė investuodama į skolos vertybinius popierius keičia vertybinių
popierių laikotarpį iki išpirkimo priklausomai nuo situacijos rinkoje.
Techninė draudimo rizika
Smarkiai pakitus Bendrovės nuostolingumui gali būti patiriami nuostoliai dėl didesnių nei
prognozuota draudimo išmokų.
Techninės draudimo rizika valdoma, kadangi draudimo sutartis pasirašyti gali tik
darbuotojai, turintys tam įgaliojimus, jie privalo vadovautis „Bendraisiais draudimo
nurodymais“, kiekvienos draudimo rūšies draudimo nurodymais, draudimo įmokų tarifų
lentelėmis, kurias nustatant atsižvelgiama į draudimo įvykių istoriją bei įvairius rizikos
faktorius.
Techninė draudimo rizika taip pat yra sumažinama perdraudimo dėka. Perdraudimo sutartys
sudarytos tiek su If Grupės įmone, tiek dalyvaujama If perdraudimo programoje, kas
užtikrina aukštą perdraudikų mokumo lygį.
Techninė rizikos materializacijos atveju Bendrovės pelnas iš prisiimamos draudimo rizikos
sumažėtų; nuostolingumui išaugus 1 proc., Bendrovės pelnas sumažėtų 0,6 mln. Lt,
akcininkų nuosavybė sumažėtų 2 proc. Didžiausią įtaką vidutinio nuostolingumo
pasikeitimui turi transporto priemonių draudimo nuostolingumas, kadangi transporto
priemonių draudimas sudaro didžiausią dalį Bendrovės draudimo įmokų.
Draudimo įmokų bei techninių atidėjinių pakankamumo rizika
Klaidingos prielaidos apie draudiminių įvykių tikimybes ir dydį, Bendrovės išlaidas, rinkos
palūkanų normas, infliaciją ir kt. gali sąlygoti per mažų tarifų nustatymą ar nepakankamų
techninių atidėjinių suformavimą.
Draudimo įmokų pakankamumo rizika yra valdoma tuo būdu, kad kuriant naujus produktus
yra stengiamasi numatyti ir įvertinti visas potencialias rizikas, o visos prielaidos daromos
vadovaujantis atsargumo principu. Techniniai atidėjiniai yra formuojami griežtai laikantis
teisės aktų (Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d.
nutarimo Nr. N-117 „Dėl metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti
patvirtinimo”).
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Rizikos valdymas (tęsinys)
Draudimo įmokų bei techninių atidėjinių pakankamumo rizika (tęsinys)
Draudimo įmokų nepakankamumo rizikos realizavimas neigiamai paveiktų Bendrovės
planuojamą pelną. Esant per mažoms įmokoms, pelnas gali būti mažesnis nei buvo
laukiama. Draudimo įmokų nepakankamumui sušvelninti pagal Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisijos reikalavimus yra formuojamas nepasibaigusios rizikos
techninis atidėjinys. Jei draudimo įmokų lygis būtų 1 proc. didesnis (mažesnis), tai
Bendrovės pelnas padidėtų (sumažėtų) 0,5 mln. Lt, akcininkų nuosavybė padidėtų
(sumažėtų) 3 proc.
Techninių atidėjinių nepakankamumo rizikos materializavimasis yra mažai tikėtinas, nes
atidėjiniai formuojami naudojant konservatyvias ir pagrįstas prielaidas, laikantis atsargumo
principo. Techniniai atidėjiniai būtų nepakankami Bendrovės draudiminiams
įsipareigojimams vykdyti tik sunkiai prognozuojamais ir mažai tikėtinais itin didelių
svyravimų atvejais. Jei techninių atidėjinių lygis būtų nepakankamas (per didelis) 1 proc., tai
Bendrovės pelnas sumažėtų (padidėtų) 0,6 mln. Lt, akcininkų nuosavybė sumažėtų
(padidėtų) 2 proc.
Draudimo rizikos koncentracija
Pagal turimą Bendrovės portfelį galima teigti, kad jokio pobūdžio draudimo rizikos
koncentracijos nėra. Draudimo sutarčių rizika yra tarpusavyje nesusijusi, apdraustieji nėra
koncentruoti geografiškai. Vienoje įmonėje dirbančių apdraustųjų koncentracijos riziką
galima laikyti minimalia ir negalinčia turėti jokios ženklesnės įtakos Bendrovės
finansiniams rezultatams. Be to, Bendrovė turi sudariusi perdraudimo sutartis, kurios
sumažintų nuostolius dėl akumuliuojančių įvykių (potvynio, žemės drebėjimo, audrų).
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1 pastaba. Nematerialusis turtas
Turto grupės
Straipsniai
Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigytas turtas
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Sukaupta amortizacija
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Apskaičiuota amortizacija
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Programinė
įranga

Kitas
nematerialus
turtas

Iš viso

864 922
268 277
1 133 199

-

864 922
268 277
1 133 199

724 525
118 419
842 944

-

724 525
118 419
842 944

140 397
290 255

-

140 397
290 255

2006 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo Bendrovėje nematerialaus
turto įsigijimo vertė sudarė 510 250 Lt (2005 m. gruodžio 31 d. – 573 268 Lt).
Kito nematerialaus turto Bendrovė 2006 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

30

UAB „If draudimas“
2006 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
(litais, jei nenurodyta kitaip)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

2 pastaba. Nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai

Straipsniai

Nuosavybės
vertybiniai popieriai

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigytas turtas
Perleistas turtas (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Perkainojimas
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Vertės padidėjimas
Vertės sumažėjimas (-)
Nurašytas perkainojimo rezultatas
perleidus turtą (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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Skolos vertybiniai
popieriai

4 638 989
3 444 718
(7 421 434)
662 273

45 067 857
59 929 800
(25 993 730)
79 003 927

404 364
10 835
-

1 031 722
1 011 492
(2 011 166)

(403 372)
11 827

(124 706)
(92 658)

5 043 353
674 100

46 099 579
78 911 269
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3 pastaba. Gautinos sumos

Gautinos sumos
Draudimo veiklos gautinos sumos:
iš draudėjų:
dukterinių bendrovių
asocijuotų bendrovių
kitų asmenų
iš tarpininkų:
dukterinių bendrovių
asocijuotų bendrovių
kitų asmenų
Perdraudimo ir persidraudimo
veiklos gautinos sumos:
iš perdraudimų:

Abejotinos
gautinos sumos

Bendra suma

Balansinė
vertė

26 806 119
26 304 739
26 304 739
501 380
501 380

1 299 056
1 165 829
1 165 829
133 227
133 227

25 507 063
25 138 910
25 138 910
368 153
368 153

2 378 899
2 378 899

-

2 378 899
2 378 899

dukterinių bendrovių

-

-

-

asocijuotų bendrovių

-

-

-

2 378 899

-

2 378 899

Kitos gautinos sumos:

928 294

-

928 294

dukterinių bendrovių

-

-

-

asocijuotų bendrovių

-

-

-

928 294
30 113 312

1 299 056

928 294
28 814 256

kitų asmenų

kitų asmenų*
Iš viso
Gautinos sumos
Sumos, gautinos iš Bendrovės vadovų
Sumos, gautinos iš kitų susijusių
šalių**
Iš viso

Bendra suma

Abejotinos sumos Balansinė vertė
-

1 425 989
1 425 989

-

1 425 989
1 425 989

* Kitas gautinas sumas sudaro 670 393 Lt subrogacijos tvarka gautinos sumos bei įvairios
kitos gautinos sumos.
** Žr. 22 pastabą.
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3 pastaba. Gautinos sumos (tęsinys)
Abejotinos sumos
Straipsniai

Ataskaitiniai finansiniai
metai

Balansas
Abejotinos sumos ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Abejotinų sumų sumažėjimas per
metus
Abejotinų sumų padidėjimas per
metus
Abejotinos sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Pelno (nuostolių) ataskaita
Per ataskaitinį laikotarpį
sudarytos abejotinos sumos
Abejotinų sumų pokytis per
metus

Praėję finansiniai metai

1 232 070

1 383 419

-

(151 349)

66 986

-

1 299 056

1 232 070

66 986

(151 349)

66 986

(151 349)

Rengiant 2006 m. finansinę atskaitomybę abejotinos sumos apėmė abejotinas skolas pagal
visas draudimo sutartis.
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4 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus investicijas

Straipsniai
Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Įsigytas turtas
Perleistas turtas (-)
Nurašytas turtas (-)
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Sukauptas nusidėvėjimas
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Apskaičiuotas nusidėvėjimas
Nurašytas nusidėvėjimas
perleidus turtą (-)
Nurašytas nusidėvėjimas
nurašius turtą (-)
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Turto grupės
Transporto
Biuro
priemonės
įranga

Iš viso

Kitas
turtas

2 070 442
500 668
(284 452)
-

4 252 115
185 784
(12 797)
(87 562)

451 142
13 688
(21 074)

6 773 699
700 140
(297 249)
(108 636)

2 286 658

4 337 540

443 756

7 067 954

956 392
349 729

3 409 277
377 208

328 953
59 243

4 694 622
786 180

(207 448)

(8 448)

-

(215 896)

-

(66 305)

(14 448)

(80 753)

1 098 673

3 711 732

373 748

5 184 153

1 114 050

842 838

122 189

2 079 077

1 187 985

625 808

70 008

1 883 801

2006 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar Bendrovėje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, išskyrus investicijas, įsigijimo vertė sudaro 3 170 373 Lt (iš jų transporto
priemonių – 185 179 Lt, biuro įrangos – 2 746 340 Lt, kitos įrangos – 238 854 Lt).
2005 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar Bendrovėje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, išskyrus investicijas, įsigijimo vertė sudaro 1 536 457 Lt (iš jų biuro
įrangos – 1 491 092 Lt, kitos įrangos – 45 365 Lt).
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus investicijas, likutine
verte 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 37 924 Lt. Finansinės nuomos būdu įsigytas ilgalaikis
materialusis turtas apima tik transporto priemones.
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus investicijas, likutine
verte 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 103 200 Lt (iš jų transporto priemonių – 75 042 Lt,
biuro įrangos – 28 158 Lt).
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5 pastaba. Pinigai sąskaitose ir kasoje

Pinigai bankų sąskaitose 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 183 824 Lt (2005 m. gruodžio
31 d. – 1 093 146 Lt). 2006 m. bei 2005 m. kasoje grynųjų pinigų nebuvo.
6 pastaba. Sukauptos pajamos
2006 m. gruodžio 31 d. bei 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo sukauptų pajamų.
7 pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos
2006 m. gruodžio 31 d. atidėtas įsigijimų sąnaudas sudaro atidėtas komisinis atlyginimas
tarpininkams: 4 319 348 Lt (2005 m. gruodžio 31 d. – 3 462 838 Lt).
2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė:
Ataskaitiniai
finansiniai metai

Straipsniai
Atidėtos Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biurui mokamų
atskaitymų sąnaudos
Nuosavo turto draudimo ateinančių
laikotarpių sąnaudos
Įvairios prenumeratos, aptarnavimo,
nuomos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Avansu apmokėtos sumos už paslaugas
Iš viso
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Praėję finansiniai
metai

338 801

261 801

34 782

37 003

170 897
286 128
830 608

152 157
421 887
872 848
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8 pastaba. Kapitalas ir rezervai
2006 m. rugsėjo 22 d. vienintelis Bendrovės akcininkas draudimo bendrovė If P&C
Insurance Holding Ltd. (publ.) priėmė sprendimą išleisti 10 000 akcijų emisiją, už kurias ji ir
apmokėjo. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 000 Lt. Susiję Bendrovės įstatų pakeitimai
buvo užregistruoti 2006 m. lapkričio 10 d.
2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 26 100 paprastųjų vardinių akcijų.
Vienos akcijos nominali vertė yra 1 000 Lt. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra
apmokėtos. 2006 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas: If P&C Insurance
Holding Ltd. (publ.), registruota Švedijoje.
Įstatymo numatyti rezervai – tai privalomasis rezervas, kuris pagal Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Bendrovės privalo pervesti į
privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc.
Bendrovės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės
nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio kapitalo, gali
būti perskirstyta, skirstant kitų finansinių metų pelną (žr. 25 pastabą).
Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo nuostatomis, kiti rezervai gali būti naudojami Bendrovės nuostoliams
padengti bei įstatiniam kapitalui didinti.
Akcijų priedai yra lygūs Bendrovės išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės
skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir
nuostoliams dengti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, jeigu
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių finansinių
metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų
susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius − į paskirstytinąjį rezultatą
pervedamas sumas įtraukti tokia seka:
a) pervedimai iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
b) pervedimas iš privalomojo rezervo;
c) pervedimas iš akcijų priedų.
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys (PITA):

Straipsniai
PITA laikotarpio pradžioje
PITA pasikeitimas per laikotarpį
PITA laikotarpio pabaigoje

Bendra suma

Perdraudikų
dalis

34 695 286
9 603 037
44 298 323

(1 762 565)
31 670
(1 730 895)

Suma,
išskyrus
perdraudikų
dalį
32 932 721
9 634 707
42 567 428

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (NITA):

Straipsniai
NITA laikotarpio pradžioje
NITA pasikeitimas per laikotarpį*
NITA laikotarpio pabaigoje*

Bendra suma
18 003 761
57 173 927
75 177 688

Perdraudikų
dalis
(2 515 120)
(43 590 794)
(46 105 914)

Suma,
išskyrus
perdraudikų
dalį
15 488 641
13 583 133
29 071 774

* NITA augimą ženkliai įtakojo viena 100 proc. perdrausta žala.
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio struktūra:
Straipsniai

Ataskaitiniai
finansiniai metai

Praneštų, bet dar nesureguliuotų žalų
suma
Įvykusių, bet dar nepraneštų žalų
suma
Praneštų, sureguliuotų ir apmokamų
rentos forma žalų suma
Praneštų, sureguliuotų, bet dar
neapmokėtų žalų suma
Žalos sureguliavimo sąnaudų suma
Subrogacijos ar regreso tvarka
numatoma gauti suma (-)
Iš viso
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Praėję finansiniai
metai

69 117 010

13 616 320

5 486 316

3 483 245

153 638

130 751

135 643
2 785 615

128 454
1 595 052

(2 500 534)
75 177 688

(950 061)
18 003 761
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio struktūra (tęsinys):
NITA pakankamumo įvertinimas įvykiams, įvykusiems iki ataskaitinio laikotarpio pradžios
(2005 m. gruodžio 31 d.), neišskaičiavus perdraudikų dalies:

Draudimo grupė

NITA
2005 m.
gruodžio
31 d.

Žalos
suregulia- Išieškotos
Išmokos
vimo
sumos (-)
sąnaudos

Bendrosios civilinės
atsakomybės
draudimas
3 469 225 1 071 142
Medicininių išlaidų
draudimas
79 171
120 648
Nelaimingų
atsitikimų
draudimas
1 039 527
845 692
Finansinių nuostolių
draudimas
67 521
4 770
Laivų draudimas
5 469
Transporto
priemonių
valdytojų civilinės
atsakomybės
draudimas
6 736 247 3 450 546
Transporto
priemonių
draudimas
4 683 397 4 429 490
Turto draudimas
1 474 618
709 325
Krovinių draudimas
448 586
506 033
Iš viso
18 003 761 11 137 646
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136 782
30 005

NITA
2006 m.
gruodžio
31 d.

NITA
pakankamumas

(6 632) 1 499 554

768 379

(2 828)

13 149

(81 803)

75 103

-

372 785

(254 053)

2 291
-

-

3 095
-

57 365
5 469

(312 334) 3 995 740

(593 661)

195 956

240 728
109 961
102 332
893 158

(2 058 085) 904 333 1 166 931
(298 634) 950 692
3 274
(63 892)
13 085 (108 972)
(2 742 405) 7 752 433 962 929
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai (tęsinys)

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio struktūra (tęsinys):
NITA pakankamumo įvertinimas įvykiams, įvykusiems iki ataskaitinio laikotarpio pradžios
(2005 m. gruodžio 31 d.), išskaičiavus perdraudikų dalį:

Draudimo grupė

NITA
2005 m.
gruodžio
31 d.

Žalos
suregulia- Išieškotos
Išmokos
vimo
sumos (-)
sąnaudos

Bendrosios civilinės
atsakomybės
draudimas
2 783 229
826 028
Medicininių išlaidų
draudimas
79 171
120 648
Nelaimingų
atsitikimų
draudimas
1 006 220
823 854
Finansinių nuostolių
draudimas
67 123
4 770
Laivų draudimas
5 469
Transporto priemonių
valdytojų civilinės
atsakomybės
draudimas
5 670 693 3 063 767
Transporto priemonių
draudimas
4 572 814 4 368 987
Turto draudimas
1 108 552
777 953
Krovinių draudimas
195 370
189 796
Iš viso
15 488 641 10 175 803
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136 782

NITA
2006 m.
gruodžio
31 d.

NITA
pakankamumas

(6 632) 1 287 493

539 558

30 005

(2 828)

13 149

(81 803)

75 103

-

363 660

(256 397)

2 291
-

-

3 095
-

56 967
5 469

(312 334) 2 635 948

87 356

240 728 (2 058 085) 887 855
109 961 (298 634) 579 013
102 332
(63 892)
12 874
893 158 (2 742 405) 5 783 087

1 133 329
(59 741)
(45 740)
1 378 998

195 956
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys (DĮGTA):
Ataskaitiniai
Praėję
Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai
finansiniai
finansiniai
finansiniai
Straipsniai
metai, išskyrus
metai, išskyrus
metai, bendra
metai, bendra
perdraudikų
perdraudikų
suma
suma
dalį
dalį
DĮGTA laikotarpio pradžioje
25 131
25 131
130 731
130 731
Iš jo grąžinamoms įmokoms
21 851
21 851
104 853
104 853
Iš jo nuolaidoms ateityje
3 280
3 280
25 878
25 878
DĮGTA pasikeitimas per
laikotarpį
43 028
43 028
(105 600)
(105 600)
DĮGTA laikotarpio pabaigoje
68 159
68 159
25 131
25 131
Iš jo grąžinamoms įmokoms
64 491
64 491
21 851
21 851
Iš jo nuolaidoms ateityje
3 668
3 668
3 280
3 280
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys (NSITA):
Straipsniai
NSITA laikotarpio pradžioje
NSITA pasikeitimas per laikotarpį
NSITA laikotarpio pabaigoje

Ataskaitiniai finansiniai Praėję finansiniai metai
metai
4 586 883
3 979 881
354 438
607 002
4 941 321
4 586 883

NSITA 2006 metų pabaigai yra sukaupta šioms draudimo grupėms: bendrosios civilinės
atsakomybės, finansinių nuostolių, laivų, sausumos transporto priemonių, išskyrus
geležinkelio transporto priemones, komercinio ir nekomercinio turto, transporto priemonių
savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės savanoriško ir privalomojo draudimo
pogrupiams.
Kitus techninius atidėjinius sudaro nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys (NRTA):
Straipsniai
NRTA laikotarpio pradžioje
NRTA pasikeitimas per laikotarpį
NRTA laikotarpio pabaigoje

Ataskaitiniai finansiniai Praėję finansiniai metai
metai
308 596
185 089
204 267
123 507
512 863
308 596

NRTA per metus sumažėjo vežėjų ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo
pogrupyje, padidėjo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų bei transporto priemonių savininkų
ir valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo grupėse.
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10 pastaba. Įsipareigojimai

Kreditoriai

Skolos, apmokėtinos
po vienerių
per vienerius
metų, bet ne
po penkerių
metus
vėliau kaip per
metų
penkerius metus

Įsipareigojimai, susiję su draudimo
veikla:
įsipareigojimai tarpininkams
dukterinėms bendrovėms
asocijuotoms bendrovėms
kitiems asmenims
įsipareigojimai draudėjams
dukterinėms bendrovėms
asocijuotoms bendrovėms
kitiems asmenims
Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo
ir persidraudimo veikla:
įsipareigojimai perdraudikams
dukterinėms bendrovėms
asocijuotoms bendrovėms
kitiems asmenims
Skolos kredito įstaigoms:
dukterinėms bendrovėms
asocijuotoms bendrovėms
kitiems asmenims
Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos
ir kiti įsipareigojimai:
mokesčiai
socialinio draudimo įmokos
kitiems asmenims*
Iš viso

5 263 664
3 745 271
3 745 271
1 518 393
1 518 393

-

-

875 293
875 293
875 293
8 483
8 483

-

-

1 883 680
196 943
940
1 685 797
8 031 120

-

-

* Įsipareigojimus kitiems asmenims sudaro 918 778 Lt nepanaudotų atostogų rezervas bei
kiti įvairūs įsipareigojimai.
Straipsnyje „Skolos kredito įstaigoms“ parodyta skola UAB „Sampo banko lizingas“ už
finansinės nuomos būdu įsigytą turtą. Finansinės nuomos būdu įsigytą turtą sudaro ilgalaikis
materialusis turtas, išskyrus investicijas (transporto priemonės).
Vidutinė metinė palūkanų norma 2006 metais pagal finansinės nuomos sutartis - 4,372 proc.
(2005 m. – 3,66 proc.). Paskutinė pagal finansinės nuomos sutartis mokamos įmokos data
2007 m. spalio 15 d.
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10 pastaba. Įsipareigojimai (tęsinys)
Kreditoriai
Įsipareigojimai dukterinėms ir asocijuotoms bendrovėms
Įsipareigojimai draudimo Bendrovės vadovams
Įsipareigojimai kitiems susijusiems asmenims*
Iš viso

Skolos
98 932
98 932

* Žr. 22 pastabą.
11 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Ataskaitiniai
finansiniai metai

Straipsniai
Atidėtas perdraudikų komisinis
atlyginimas
Kitos sukauptos sąnaudos
Iš viso

Praėję finansiniai
metai

201 980
299 584
501 564

232 977
185 800
418 777

12 pastaba. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai

Straipsniai
Draudimas
Perdraudimas
Iš viso

Persidraudimo
veiklos
rezultatas
97 261 199 87 658 162 99 455 899 25 074 442 37 690 714
97 261 199 87 658 162 99 455 899 25 074 442 37 690 714

Pasirašytos
įmokos

Uždirbtos
įmokos
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Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

UAB „If draudimas“
2006 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
(litais, jei nenurodyta kitaip)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

12 pastaba. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai (tęsinys)
Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes (verslo
segmentus):

Draudimo grupės
Sausumos transporto
priemonių, išskyrus
geležinkelio transporto
priemones, draudimas
Turto draudimas
Transporto priemonių
savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės
draudimas
Kitos draudimo grupės
Iš viso

Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

Persidraudimo veiklos
rezultatas

Pasirašytos
įmokos

Uždirbtos
įmokos

41 781 499
21 175 354

36 770 955 23 055 925
19 090 962 27 112 981

8 369 219
6 475 134

(123 025)
14 797 172

18 682 391
15 621 955
97 261 199

16 950 517 15 824 586 5 118 607
14 845 728 33 462 407 5 111 482
87 658 162 99 455 899 25 074 442

564 913
22 451 654
37 690 714

Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal geografinius segmentus:

97 261 199

Persidraudimo veiklos
rezultatas
87 658 162 99 455 899 25 074 442 37 690 714

97 261 199

87 658 162 99 455 899 25 074 442

Valstybė, kurioje sudaryta Pasirašytos
draudimo sutartis
įmokos
Lietuvos Respublika
Europos sąjungos
valstybės
Kitos valstybės
Iš viso

Uždirbtos
įmokos

Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

37 690 714

13 pastaba. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Ataskaitiniai
Praėję finansiniai metai
finansiniai metai
147 268
292 255
9 834
9 417
137 434
282 838
(314 453)
(303 319)
(116 505)
(92 632)
(197 948)
(210 687)
(167 185)
(11 064)

Rodikliai
Finansinės veiklos pajamos, iš jų:
Banko palūkanos
Pajamos iš valiutų kursų pasikeitimo
Finansinės veiklos sąnaudos, iš jų:
Sumokėti bankams komisiniai
(Sąnaudos) iš valiutų kursų pasikeitimo
Finansinės veiklos rezultatas
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14 pastaba. Komisiniai
Ataskaitiniai
Praėję finansiniai metai
finansiniai metai
10 044 401
7 745 998

Komisinių rūšys
Komisinis atlyginimas tarpininkams
Komisinio atlyginimo tarpininkams
atidėjimo pasikeitimas
Draudimo veiklos komisiniai:
Įsigijimo komisiniai
Perdraudimo veiklos komisiniai
Iš viso

(856 510)
9 187 891
9 187 891
9 187 891

(741 019)
7 004 979
7 004 979
7 004 979

15 pastaba. Įsigijimo sąnaudos
Ataskaitiniai
Praėję finansiniai metai
finansiniai metai
10 044 401
7 745 998

Sąnaudų straipsniai
Komisinis atlyginimas tarpininkams
Komisinio atlyginimo tarpininkams
atidėjimo pasikeitimas
Darbo užmokesčio sąnaudos
Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos
Biuro patalpų nuomos sąnaudos
Biuro eksploatacijos sąnaudos
Informacinių sistemų sąnaudos
Ryšio ir pašto paslaugos
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Transporto priemonių išlaikymo sąnaudos
Konsultacinės paslaugos
Kitos įsigijimo sąnaudos
Iš viso

(856 510)
3 853 380
742 717
665 145
287 929
457 117
277 779
385 405
329 967
81 667
961 512
17 230 509
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(741 019)
3 481 985
642 889
629 345
216 007
438 320
237 589
592 037
247 422
101 915
638 925
14 231 413
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16 pastaba. Administracinės sąnaudos
Ataskaitiniai finansiniai
Praėję finansiniai metai
metai
Darbo užmokesčio sąnaudos
3 600 501
3 253 478
Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos
693 976
600 699
Biuro patalpų nuomos sąnaudos
621 495
588 044
Biuro eksploatacijos sąnaudos
269 034
201 832
Informacinių sistemų sąnaudos
427 119
409 555
Ryšio ir pašto paslaugos
259 550
221 997
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
360 112
553 185
Mokesčiai
309 582
400 396
Transporto priemonių išlaikymo sąnaudos
308 313
231 185
Konsultacinės paslaugos
76 308
95 227
Kitos administracinės sąnaudos
917 943
618 282
Iš viso
7 843 933
7 173 880
Sąnaudų straipsniai

17 pastaba. Darbo užmokesčio sąnaudos
2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 192 (2005 m. gruodžio 31 d. –
154). Darbo užmokesčio sąnaudos 2006 m. sudarė 9 042 994 Lt (2005 m. – 8 171 413 Lt).
Išskaidymas pagal darbuotojų grupes:
Darbuotojų grupės
Valdyba
Centrinis biuras
Atstovybės
Iš viso

Bazinė alga

Priedai

682 470
2 769 042
3 176 070
6 627 582
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70 658
101 072
104 791
276 521

Darbdavio soc.
draudimas
233 319
889 161
1 016 411
2 138 891

Iš viso
986 447
3 759 275
4 297 272
9 042 994
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18 pastaba. Pinigų srautai
Bendrovės įprastinei veiklai priskiriamos gautos draudimo įmokos, išmokėtos draudimo
išmokos, apmokėtos veiklos sąnaudos, sumokėti mokesčiai, sumos gautos ir sumokėtos
perdraudikams bei sumos gautos ir sumokėtos vykdant kitą Bendrovės veiklą. Finansinei
veiklai priskiriamas valiutų kursų pasikeitimo rezultatas, palūkanos už lėšų likučius bankų
sąskaitose.
Investicinei veiklai priskiriamos investicijų realizuotos pajamos ir sąnaudos, sumos,
sumokėtos investavus, bei sumokėti mokesčiai, susiję su investicine veikla ir investicijų
valdymu.
19 pastaba. Pelno mokestis
Straipsniai

Ataskaitiniai
finansiniai metai

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Skirtumai
Beviltiškų skolų suma
Įvairių atidėjimų sąnaudos
Kiti neleidžiami atskaitymai
Pajamos iš kitų investicijų
Kitos neapmokestinamos pajamos
Ataskaitinių metų apmokestinamas
pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų pelno mokestis

Praėję finansiniai
metai

260 695
(479 676)
149 425
254 107
3 079 083
(3 106 805)
(855 486)

254 781
(824 493)
89 012
742 441
1 062 488
(1 747 907)
(970 527)

(218 981)
-

(569 712)
-

20 Pastaba. Pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai
Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai finansiniai
metai
metai
260 695
254 781
26 100
16 100
17 497
12 593
14,90
20,23

Grynasis pelnas, skirstomas akcininkams
Akcijų skaičius gruodžio 31 d.
Svertinis akcijų skaičius
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)
Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2006 m.

2005 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius
2006 m. lapkričio 10 d.
2006 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

Apyvartoje
Akcijų Nominali
/ 365
Svertinis
skaičius
vertė (dienomis) vidurkis
16 100
1 000 365/ 365
16 100
10 000
1 000
51/ 365
1 397
26 100
1 000
17 497
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20 Pastaba. Pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai (tęsinys)
Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2005 m.

2004 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius
2005 m. birželio 09 d.
2005 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

Apyvartoje
/ 365
Svertinis
Akcijų Nominali
skaičius
vertė (dienomis) vidurkis
8 100
1 000 365/ 365
8 100
8 000
1 000 205/ 365
4 493
16 100
1 000
12 593

21 pastaba. Mokumo atsarga
Eil.
Nr.

Turimos mokumo atsargos
elementai
Dydžiai, didinantys turimą
1.
mokumo atsargą
Apmokėtas įstatinis kapitalas
1.1
Akcijų priedai
1.2.
Rezervai, sudaryti iš
1.4.
paskirstytojo pelno
1.4.1. Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas
1.5.
(nuostoliai)
Dydžiai, mažinantys turimą
2.
mokumo atsargą
Nematerialusis turtas
2.1.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
2.2.
Uždelsti debitoriniai
2.4.
įsipareigojimai
Turima mokumo atsarga (1)-(2)
3.
Garantinis fondas
4.

Ataskaitiniai
finansiniai metai

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodikliai
Įmokų rodiklis
Išmokų rodiklis
Perdraudimo rodiklis
Būtinoji mokumo atsarga:
[max {(1), (2)}] x 3
Būtinoji mokumo atsarga po
koregavimo

Praėję
finansiniai metai

33 631 208
26 100 000
7 270 513

23 370 513
16 100 000
23 403 199

-

1 121
1 121

260 695

(16 133 807)

5 441 817
290 255
5 149 956

4 538 221
140 397
4 397 824

1 606
28 189 391
4 051 271

18 832 292
4 051 271

Ataskaitiniai
finansiniai metai
17 999 610
8 323 420
0,5763

Praėję
finansiniai metai
13 692 893
5 401 092
0,8876

10 373 175

12 153 812

12 153 812

12 153 812

Pagal mokumo atsargos skaičiavimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisijos, turima mokumo atsarga turi būti ne mažesnė už būtinąją
mokumo atsargą ir garantinis fondas turi būti ne mažesnis už minimalų garantinį fondą.
2006 m. ir 2005 m. Bendrovė vykdė šiuos reikalavimus.
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22 pastaba. Susijusių šalių sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali
daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.
2006 m. Bendrovė sudarė nuostolių ekscedentinio perdraudimo sutartis ir fakultatyvinio
perdraudimo sutartis su If P&C Insurance Limited (publ.), registruota Švedijoje bei
fakultatyvinio perdraudimo sutartis su If P&C Insurance Company Ltd., registruota
Suomijoje.
Reikšmingos sandorių su susijusiomis šalimis sumos:
Straipsniai
Uždirbtų įmokų perdraudikų dalis
Draudimo išmokų sąnaudų perdraudikų dalis
Gauti perdraudimo komisiniai
Investicijų valdymo sąnaudos
Finansinės nuomos palūkanų sąnaudos
Investicinės pajamos
Gauti komisiniai už sudarytas gyvybės draudimo
sutartis

Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai metai finansiniai metai
4 328 910
5 040 325
4 255 940
3 848 854
4 296
12 116
128 783
98 672
1 902
8 389
298 072
302 300
8 578

5 285

2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. sumos, gautinos iš susijusių šalių:
Ataskaitiniai
finansiniai metai

Debitoriai
Gautinos sumos iš If P&C Insurance Company
Ltd. (Suomija), susijusios su perdraudimu
Gautinos sumos iš If P&C Insurance Limited
(publ.) (Švedija), susijusios su perdraudimu
Gautinos sumos iš If P&C Insurance Company
Ltd. (Suomija), susijusios su draudimo išmokų
reguliavimu
Gautinos sumos iš NUF If Skadeforsikring
(Norvegija), susijusios su draudimo išmokų
reguliavimu
Gautinos sumos iš AAS If Latvia, susijusios su
draudimo išmokų reguliavimu
Gautinos sumos iš AS If Eesti Kindlustus,
susijusios su draudimo išmokų reguliavimu
Gautinos sumos iš UAB „Sampo banko
lizingas“, susijusios su draudimo veikla
Kitos gautinos sumos iš If P&C Insurance
Limited (publ.) (Švedija)
Iš viso
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Praėję
finansiniai metai
-

2 694

1 111 813

653 731

1 145

-

175

-

10 860

7 112

82 042

1 200

186 952

150 792

33 002
1 425 989

815 529
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22 pastaba. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)
2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. sumos, mokėtinos susijusioms šalims:
Ataskaitiniai
finansiniai metai

Kreditoriai
Mokėtinos sumos If P&C Insurance Limited
(publ.) (Švedija), susijusios su perdraudimu
Mokėtinos sumos AAS If Latvia, susijusios su
draudimo išmokų reguliavimu
Mokėtinos sumos UAB „Sampo banko lizingas“
dėl lizinguojamo turto
Iš viso

Praėję
finansiniai metai
-

82 489

90 449

-

8 483
98 932

72 819
155 308

23 pastaba. Finansiniai ryšiai su draudimo Bendrovės vadovais
Bendrovės vadovams 2006 metais buvo priskaičiuota 986 447 Lt, susijusių su darbo
santykiais pajamų (2005 m. – 727 757 Lt). 2006 m. bei 2005 m. Bendrovės vadovams
nebuvo suteikta bei iš jų gauta paskolų. 2006 m. bei 2005 m. Bendrovės vadovams nebuvo
neatlygintinai perduoto turto ir dovanų, parduoto turto. 2006 m. bei 2005 m. Bendrovės
vadovams nebuvo suteikta garantijų Bendrovės vardu.
2006 m. bei 2005 m. kitų reikšmingų sumų, priskaičiuotų Bendrovės vadovams, ar kitų
reikšmingų vadovų įsipareigojimų Bendrovei, nebuvo. Vidutinis vadovų skaičius per
2006 m. – 5 (2005 m. – 5).
24 pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai
Bendrovė yra pasirašiusi patalpų nuomos sutartis. Patalpos yra nuomojamos tiek iš fizinių,
tiek iš juridinių asmenų. Pagal nuomos sutartis nuomos mokesčio suma sudaro 2 821 352 Lt,
kurie būtų sumokėti iki 2011 m. balandžio mėnesio. Bendrovė turi teisę nutraukti nuomos
sutartis pranešusi apie tai prieš tris mėnesius.
Bendrovė yra pasirašiusi transporto priemonių veiklos nuomos sutartis su UAB „Sampo
banko lizingas“ bei UAB „Vilniaus Vista“. Pagal veiklos nuomos sutartis nuomos mokesčio
suma sudaro 108 514 Lt, kurie būtų sumokėti iki 2009 m. lapkričio mėnesio.
Kitų nebalansinių įsipareigojimų Bendrovė neturi.
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25 pastaba. Pobalansiniai įvykiai
Pagal 2007 m. sausio mėnesį įvykusį įvykį, Bendrovės draudimo išmokos dalis, išskaičiavus
perdraudikų dalį, neturėtų viršyti 800 tūkst. Lt (įmonių turto draudimas – 350 tūkst. Lt,
gyventojų turto draudimas – 100 tūkst. Lt bei rangovų civilinės atsakomybės privalomasis
draudimas – 350 tūkst. Lt).
Kitų esminių įvykių po balanso sudarymo Bendrovėje nebuvo.
Pateikiamas pelno paskirstymo projektas:
Straipsniai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš privalomojo rezervo
Pervedimai iš akcijų priedų
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
Bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus

Darius Kamuntavičius
Generalinis direktorius

Suma
260 695
260 695
13 035
247 660
-

...................................................................

Aleksandr Prochorov
Finansų direktorius

...................................................................

Ilona Razgūnaitė
Baltijos šalių vyriausiasis
aktuarijus

...................................................................
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