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AB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2008 M. RUGSöJO 30 D. BALANSAS (LITAIS)
Eil. Nr.
A.
IV.
B.
III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.2.
III.2.1.
III.2.2.
III.6.
D.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.2.
III.
E.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
III.
F.
II.
II.1.
III.
IV.

Turtas
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programin÷ įranga
INVESTICIJOS
Kitos finansin÷s 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
Vyriausyb÷s, centrinio banko ir savivaldyb÷s vertybiniai
popieriai
Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai
Ind÷liai kredito įstaigose
GAUTINOS SUMOS
Draudimo veiklos gautinos sumos
Draud÷jai
Tarpininkai
Kiti
Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos
sumos
Perdraudikai
Kitos gautinos sumos
KITAS TURTAS
Materialusis turtas ir atsargos
Transporto priemon÷s
Biuro ir kita įranga
Atsargos
Pinigai sąskaitose ir kasoje
Kitas turtas
SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS
Atid÷tos įsigijimo sąnaudos
Ne gyvyb÷s draudimo atid÷tos įsigijimo sąnaudos
Kitos sukauptos pajamos
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
TURTAS, IŠ VISO

3

Pastabos
numeris

Finansiniai
metai

Pra÷ję finansiniai
metai

1

900,291
900,291
121,352,652
121,352,652

711,898
711,898
105,865,697
105,865,697

2

95,234,788

7,942,282
7,942,282
77,014,605

81,798,286
13,436,502
26,117,864
44,651,158
44,179,767
41,751,870
1,189,657
1,238,240

47,044,579
29,970,026
20,908,810
39,417,073
37,735,454
35,175,500
926,687
1,633,267

409,472
409,472
61,919
16,460,017
2,191,014
1,566,795
504,210
120,009
14,024,444

1,336,482
1,336,482
345,137
5,730,876
2,099,020
1,494,613
494,598
109,809
2,882,953

244,559

748,903

8,550,926
7,097,740
7,097,740
1,453,186
191,915,044

7,403,716
6,376,598
6,376,598
1,027,118
159,129,260

2

3

4
4
5

7
6
7

Eil. Nr.
A.
I.
II.
V.
V.1.
V.3.
VII.
D.
I.
I.1.
I.2.
III.
III.1.
III.2.
IV.
IV.1.
V.
VI.
VI.1.
F.
H.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.2.
IV.
V.
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
I.
I.
II.

Akcininkų nuosavyb÷ ir įsipareigojimai
KAPITALAS IR REZERVAI
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai (nominalios vert÷s perviršis)
Rezervai
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)
TECHNINIAI ATIDöJINIAI
Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys
Bendra suma
Perdraudikų dalis (-)
Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys
Bendra suma
Perdraudikų dalis (-)
Draudimo įmokų grąžinimo techninis atid÷jinys
Bendra suma
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atid÷jinys
Kiti techniniai atid÷jiniai
Bendra suma
ATIDöJINIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla
Įsipareigojimai draud÷jams
Įsipareigojimai tarpininkams
Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai
Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo
veikla
Įsipareigojimai perdraudikams
Skolos kredito įstaigoms
Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti
įsipareigojimai
Mokesčiai
Socialinio draudimo įmokos
Atlyginimai
Kiti įsipareigojimai
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
Sukauptos sąnaudos
Ateinančių laikotarpių pajamos
AKCININKŲ NUOSAVYBö IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ
VISO

Pastabos
numeris

Finansiniai
metai

Pra÷ję finansiniai
metai

8

48,527,125
26,100,000
7,270,513
8,957,111
447,856
8,509,255
6,199,501
118,631,141
62,699,489
66,242,536
(3,543,047)
52,723,805
81,275,025
(28,551,220)
42,633
42,633
2,058,884
1,106,330
1,106,330
24,114,824
8,758,109
2,381,958
6,335,761
40,390

42,327,624
26,100,000
7,270,513
260,695
13,035
247,660
8,696,416
105,528,715
59,436,641
60,192,157
(755,516)
41,437,819
79,057,052
(37,619,233)
78,806
78,806
3,294,214
1,281,235
1,281,235
10,861,852
7,290,581
1,740,266
5,504,427
45,888

3,362,711
3,362,711
-

891,964
891,964
-

11,994,004
1,656,381
569,418

2,679,307
818,118
546,508

1,209,435
8,558,770

1,169,310
145,371

641,954
470,599
171,355

411,069
337,819
73,250

191,915,044

159,129,260

9

10

11

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud÷tin÷ šios finansin÷s atskaitomyb÷s dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(Vardas, pavard÷)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(Vardas, pavard÷)

(parašas)

Ilona Razgūnait÷
(vardas, pavard÷)

Finansų direktorius
Baltijos šalių ir Rusijos aktuarų
departamento vadov÷
4

AB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2008 M. I-III KETV. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIS)
Eil. Nr.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.2.
I.3.
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.

I.5.
I.5.1.

I.6.
I.6.1.
I.6.1.1.
I.6.2.
I.6.2.1.
I.7.
I.7.1.
I.7.2.
I.7.3.
I.7.4.
I.8.

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

Straipsniai
TECHNINö DALIS - NE GYVYBöS DRAUDIMAS
UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ
DALĮ
Pasirašytų įmokų suma
Persidraudimo įmokos (-)
Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio pasikeitimas (-/+)
Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio perdraudikų dalies
pasikeitimas (+/-)
PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ,
PERKELTAS IŠ NETECHNINöS DALIES
KITOS TECHNINöS PAJAMOS, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ
DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)
Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)
Išmokos (-)
Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)
Išieškotos sumos (+)
Perdraudikų dalis (+)
Numatomų išmok÷jimų techninio atid÷jinio
pasikeitimas (-/+)
Bendra suma (-)
Perdraudikų dalis (+)
KITŲ TECHNINIŲ ATIDöJINIŲ PASIKEITIMAS,
NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)
Bendra suma (-)
GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS
(DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ
DALĮ (-)
Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)
Bendra suma (-)
Draudimo įmokų grąžinimo techninio atid÷jinio pasikeitimas
(-/+)
Bendra suma (-)
GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)
Įsigijimo sąnaudos (-)
Atid÷tų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)
Administracin÷s sąnaudos (-)
Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)
KITOS TECHNINöS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS
PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)
TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT
NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ
ATIDöJINĮ
NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO
ATIDöJINIO PASIKEITIMAS (-/+)
NE GYVYBöS DRAUDIMO TECHNINöS DALIES
PELNAS (NUOSTOLIAI)
5

Pastabos
numeris

Finansiniai
metai

Pra÷ję finansiniai
metai

9

97,831,198
110,736,037
(9,641,991)
(6,050,379)

71,656,946
92,239,579
(8,256,332)
(13,298,010)

9

2,787,531

971,709

2,627,583

1,442,199

636,016

518,399

12

(62,281,570)
(50,995,584)
(64,674,826)
(3,677,588)
6,020,845
11,335,985

(44,766,340)
(35,941,005)
(54,287,921)
(2,198,151)
5,112,333
15,432,734

9

(11,285,986)
(2,217,973)
(9,068,013)

(8,825,335)
1,913,487
(10,738,822)

9

174,905
174,905

(60,302)
(60,302)

(70,558)
(106,731)
(106,731)

(154,056)
(160,387)
(160,387)

36,173
36,173
(29,119,501)
(24,522,636)
721,142
(5,753,748)
435,741

6,331
6,331
(23,713,634)
(17,850,816)
1,338,014
(7,739,740)
538,908

(1,753,851)

(1,449,017)

8,044,222

3,474,195

1,235,330

1,235,330

9,279,552

4,709,525

12

9
12
14, 15
15
16

9

Eil. Nr.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.3.2.
III.3.2.2.
III.3.4.
III.5.
III.5.1.
III.5.2.
III.5.2.2.
III.5.3.

III.6.
III.7.
III.7.1.
III.7.2.
III.8.
III.8.1.
III.9.
III.13.
III.14.
III.15.

Pastabos
numeris

Straipsniai
NETECHNINö DALIS
NE GYVYBöS DRAUDIMO TECHNINöS DALIES
PELNAS (NUOSTOLIAI)
GYVYBöS DRAUDIMO TECHNINöS DALIES PELNAS
(NUOSTOLIAI)
INVESTICINöS VEIKLOS PAJAMOS
Pajamos iš kitų investicijų
Pajamos iš kitų investicijų
Investicijų perleidimo pelnas
INVESTICINöS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)
Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)
Investicijų vert÷s sumaž÷jimas (-)
Nuostolis d÷l vert÷s sumaž÷jimo (-)
Investicijų perleidimo nuostoliai (-)
PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ,
PERKELTAS Į NE GYVYBöS DRAUDIMO TECHNINĘ
DALĮ (-)
KITOS PAJAMOS
Finansin÷s veiklos pajamos
Kitos pajamos
KITOS SĄNAUDOS (-)
Finansin÷s veiklos sąnaudos (-)
ĮPRASTINöS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS (-)
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS PELNAS (NUOSTOLIAI)

13

13

Finansiniai
metai

Pra÷ję finansiniai
metai

9,279,552

4,709,525

5,513,453
5,243,570
5,243,570
269,883
(4,696,377)
(218,000)
(1,862,288)
(1,862,288)
(2,616,089)

4,763,423
4,137,661
4,137,661
625,762
(3,147,627)
(209,990)
(1,393,979)
(1,393,979)
(1,543,658)

(2,627,583)
139,201
15,856
123,345
(75,949)
(75,949)
7,532,297

(1,442,199)
151,591
9,710
141,881
(106,683)
(106,683)
4,928,030

7,532,297
(1,332,796)

4,928,030
-

6,199,501

4,928,030

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud÷tin÷ šios finansin÷s atskaitomyb÷s dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavard÷)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavard÷)

(parašas)

Ilona Razgūnait÷
(vardas, pavard÷)

Finansų direktorius
Baltijos šalių ir Rusijos aktuarų
departamento vadov÷
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AB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2008 M. I-III KETV. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (LITAIS)

Apmok÷tas įstatinis
kapitalas

Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.
Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
Perskaičiuotas likutis
2006 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai
Sudaryti rezervai
Likutis 2007 m. rugs÷jo 30 d.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai
Sudaryti rezervai
Likutis 2008 m. rugs÷jo 30 d.

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti rezervai

Privalomasis

Rezervas įstatiniam
kapitalui didinti ir
nuostoliams dengti

Akcijų priedai

Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

Iš viso

26,100,000
-

7,270,513
-

-

-

260,695
-

33,631,208
-

26,100,000

7,270,513

-

-

260,695

33,631,208

26,100,000

7,270,513

13,035
13,035

247,660
247,660

4,928,030
(260,695)
4,928,030

4,928,030
38,559,238

26,100,000

7,270,513

13,035

247,660

3,768,386
8,696,416

3,768,386
42,327,624

26,100,000

7,270,513

434,821
447,856

8,261,595
8,509,255

6,199,501
(8,696,416)
6,199,501

6,199,501
48,527,125

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud÷tin÷ šios finansin÷s atskaitomyb÷s dalis.

Generalinis direktorius

(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavard÷)

Finansų direktorius

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavard÷)

Baltijos šalių ir Rusijos aktuarų departamento
vadov÷

(parašas)

Ilona Razgūnait÷
(vardas, pavard÷)
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AB „If draudimas“
111686815, Žalgirio g. 88, Vilnius
2008 M. I-III KETV. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIS)
Eil. Nr.

I.
I.1.
I.1.1.
I.5.
I.5.1.
I.5.2.
I.6.
I.6.1.
I.6.1.1.
I.6.2.
I.6.2.1.
I.6.3.
I.6.3.1.
I.6.5.
I.6.5.1.
I.8.
I.11.
I.12.
I.13.
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.9.
II.2.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.9.
II.3.
II.3.2.
II.3.3.
II.3.9.
II.4.

Finansiniai
metai

Straipsniai
PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONöS PAGRINDINöS
VEIKLOS (+/-)
Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos
Draudimo įmokos
Persidraudimo įmokos (-)
Proporcinio persidraudimo įmokos (-)
Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)
Sumos, išmok÷tos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)
Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)
Draudimas (-)
Išmok÷tos draudimo išmokos (-)
Draudimas (-)
Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus
likutinį turtą (+)
Draudimas (+)
Apmok÷tos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)
Draudimas (-)
Kitos sumos, gautos iš perdraudikų
Apmok÷tos veiklos sąnaudos (-)
Sumok÷ti tipin÷s veiklos mokesčiai (-)
Sumos, gautos iš draudimo įmon÷s kitos pagrindin÷s veiklos
PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINöS VEIKLOS (+/-)
Sumos, gautos iš investicin÷s veiklos
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
Ind÷liai kredito įstaigose
Sumos, gautos su÷jus investicijų terminui arba perleidus
investicijas
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
Ind÷liai kredito įstaigose
Sumos, sumok÷tos investavus (-)
Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų
vienetai (-)
Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)
Ind÷liai kredito įstaigose (-)
Sumok÷ti investicin÷s veiklos mokesčiai (-)

8

Pra÷ję finansiniai
metai

17,411,220
105,458,122
105,458,122
(7,171,244)
(3,898,753)
(3,272,491)
(62,975,581)
(644,012)
(644,012)
(64,674,826)
(64,674,826)

18,543,169
83,748,164
83,748,164
(5,717,485)
(3,660,035)
(2,057,450)
(49,067,611)
(573,062)
(573,062)
(66,841,465)
(66,841,465)

6,020,845
6,020,845
(3,677,588)
(3,677,588)
12,262,995
(29,715,843)
(1,081,468)
634,239
(6,180,491)
4,878,978

20,545,067
20,545,067
(2,198,151)
(2,198,151)
17,157,542
(26,909,972)
(1,030,209)
362,740
(5,845,497)
2,422,490

3,692,577
1,186,401

17,346
2,214,463
190,681

164,508,552

226,949,841

6,558,601
57,543,037
100,406,914
(175,402,521)

662,274
193,137,567
33,150,000
(235,051,496)

(69,639,312)
(105,763,209)
(165,500)

(3,849,872)
(190,051,624)
(41,150,000)
(166,332)

Eil. Nr.
III.
III.1.
III.9.
III.10.
IV.
V.
VI.

Finansiniai
metai

Straipsniai
PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINöS VEIKLOS (+/-)
Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas
Sumos, gautos iš kitos finansin÷s veiklos
Sumos, sumok÷tos vykdant kitą finansinę veiklą (-)
PINIGŲ SRAUTŲ PADIDöJIMAS (SUMAŽöJIMAS) (+/-)
PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE
PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

(89,238)
15,856
(105,094)
11,141,491
2,882,953
14,024,444

Pra÷ję finansiniai
metai
(103,317)
9,711
(113,027)
12,594,355
2,183,824
14,778,179

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sud÷tin÷ šios finansin÷s atskaitomyb÷s dalis.
Generalinis direktorius
(parašas)

Darius Kamuntavičius
(vardas, pavard÷)

(parašas)

Aleksandr Prochorov
(vardas, pavard÷)

(parašas)

Ilona Razgūnait÷
(vardas, pavard÷)

Finansų direktorius
Baltijos šalių ir Rusijos aktuarų
departamento vadov÷
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AB „If draudimas“
2008 m. I-III ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas
(litais, jei nenurodyta kitaip)
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Finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas
Bendroji informacija
AB „If draudimas“ (toliau „Bendrovė“) – 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“. 2008 m. rugsėjo 16 d. Bendrovė buvo
reorganizuota į akcinę bendrovę. Bendrovei draudimo veiklos licencija išduota 1999 m.
gruodžio 21 d. 2008 metų rugsėjo pabaigoje Bendrovė buvo įregistruota adresu Žalgirio g.
88, Vilnius.
2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 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. Per 2007 metus bei 2008 metų I-III ketvirčius
Bendrovės apmokėtas įstatinis kapitalas keistas nebuvo.
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. 2008 m. III ketv. pabaigoje Bendrovė turėjo 6 atstovybes bei 8 skyrius (2007 m. III
ketv. pabaigoje – atitinkamai 6 ir 8). 2008 m. I-III ketv. Bendrovės vidutinis darbuotojų
skaičius buvo 204 (2007 m. I-III ketv. – 193).
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Apskaitos principai
Pagrindiniai principai
Bendrovės apskaita ir finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis pajamų ir sąnaudų
kaupimo principu.
2008 m. rugsėjo 30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. balansas, 2008 m. I-III ketv. bei 2007 m.
I-III ketv. 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.
2008 m. I-III ketv. Bendrovės apskaitos politika keičiama nebuvo. Bendrovėje taikoma
apskaitos politika pilnai aprašoma 2007 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.
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“ bei „Žalos sureguliavimo 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.
Nekilnojamasis turtas
2008 m. rugsėjo 30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nekilnojamojo turto.
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Investicijos į dukterines ir asocijuotas bendroves
2008 m. rugsėjo 30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. 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
2008 m. rugsėjo 30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. 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 2008 m. balandžio 30 d. ilgalaikiam materialiajam turtui buvo priskiriamas materialusis
turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė viršija
7 500 litų. Nuo 2008 m. gegužės 1 d. ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas
materialusis turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, ir kurio įsigijimo vertė
viršija: kompiuterinė įranga – 1 000 litų; kita biuro įranga – 7 500 litų; transporto priemonės
– 7 500 litų; baldai – 7 500 litų.
Nusidėvėjimas apskaičiuojamas naudojant tiesinį metodą per įvertintą turto naudingo
tarnavimo laikotarpį.
Pagrindinėms ilgalaikio materialiojo turto rūšims nusidėvėjimo skaičiavimui taikomi tokie
nusidėvėjimo laikotarpiai: kompiuterinė įranga – 3 metai; kita biuro įranga – 5 metai;
transporto priemonės – 6 metai; baldai – 6 metai.
Nusidėvėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnyje „Grynosios veiklos
sąnaudos“ bei „Žalos sureguliavimo 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, persidraudimo 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.
Draudimo techniniai atidėjiniai
Draudimo techniniai atidėjiniai 2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. apskaičiuoti
remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimo
Nr. N-117 „Dėl metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti
patvirtinimo“ (toliau – metodikos) nuostatomis, įsigaliojusiomis nuo 2004 m. lapkričio 1 d.
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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Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams padengti
Atidėjiniai 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.
Pasirašytų įmokų įvertis vėluojančioms sutartims apskaičiuojamas remiantis protingos
trukmės praeities laikotarpio vėluojančių įmokų statistika, atsižvelgiant į sezoniškumą, taip
pat ir kitus svarbius žinomus veiksnius.
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Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos (tęsinys)
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.
Bendrovė siekdama tiksliau apskaičiuoti pelną, perkeliamą iš netechninės dalies, remdamasi
patvirtinta apskaitos politika, naudoja savo metodą. Pelnas perkeliamas iš netechninės dalies
perskaičiuotas retrospektyviai, todėl pelno (nuostolio) ataskaitoje esanti informacija yra
palyginama. Pelnas iš investicijų, perkeltas į ne gyvybės draudimo techninę dalį iš
netechninės dalies, apskaičiuojamas prie ataskaitinio laikotarpio vidutinio techninių
atidėjinių, išskyrus NSITA, dydžio (išskaičiavus perdraudikų dalį) pridedant vidutines, su
draudimo veikla susijusias gautinas sumas, atimant vidutines mokėtinas, su draudimo veikla
susijusias sumas bei pridedant vidutinį ne gyvybės draudimo techninį rezultatą (nepridėjus
pelno, iš ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių lėšų investavimo) ir vidutinį draudimo
atidėtųjų įsigijimo sąnaudų dydį. Apskaičiuotas rezultatas padauginamas iš trijų metų
vidutinės palūkanų normos.
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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.
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.
Kitas įsigijimo ir administracines sąnaudas sudaro veiklų, susijusių su įsigijimo ir
administravimo funkcijomis, sąnaudų suma. Kitoms įsigijimo ir administravimo veikloms
priskiriamos atstovybių bei centrinio biuro darbuotojų (išskyrus darbuotojų, dirbančių su
žalų sureguliavimu) darbo užmokestis ir kitų sąnaudų dalis, apskaičiuota remiantis
darbuotojų darbo laiko analize. Kitos įsigijimo ir administracinės sąnaudos priskiriamos
draudimo grupėms remiantis šias veiklas charakterizuojančiais dydžiais: proporcingai
pasirašytoms įmokoms, sudarytoms draudimo sutartims, praneštiems įvykiams ir kt.
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 bei
sąnaudos, susijusios su įsigytomis iš kitų draudimo bendrovių konsultavimo draudimo
klausimais paslaugomis.
Kitos techninės pajamos
Kitoms techninėms pajamoms yra priskiriamas komisinis atlyginimas už parduotus kitų
draudimo bendrovių draudimo polisus bei pajamos, susijusios su suteiktomis kitoms
draudimo bendrovėms konsultavimo draudimo klausimais paslaugomis.
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.
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Mokesčiai
2008 m. Bendrovės pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. standartinį tarifą pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymus.
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.
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 2008 m. yra
0,2425 proc. nuo pasirašytų draudimo įmokų (2007 m. – 0,3094 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 apskaičiuotas vadovaujantis LR Vyriausybės nustatyta tvarka: 2007 m. I-II
ketv. – taikant 4,5 proc. atskaitymų dydį nuo pasirašytų draudimo įmokų sumos; pradedant
2007 m. III ketv. – 7,6 proc.
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.
Grynasis atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas visiems laikiniesiems skirtumams
bei perkeliamiems mokestiniams nuostoliams, jei yra tikėtina, kad bus gautas
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams ir perkeliamiems
mokestiniams nuostoliams panaudoti.
Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus mokestinių nuostolių
perkėlimas būsimų laikotarpių apmokestinamojo pelno mažinimui yra leidžiamas neribotą
laiką.
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Užsienio valiutos
Visas piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra perskaičiuoti į litus
pagal ataskaitinio laikotarpio 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.
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.
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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.
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.
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1 pastaba. Nematerialusis turtas
Turto grupės
Straipsniai
Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigytas turtas
Nurašytas turtas (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Sukaupta amortizacija
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Apskaičiuota amortizacija
Nurašyta amortizacija nurašius
turtą (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Programinė
įranga

Kitas
nematerialus
turtas

Iš viso

1 227 539
484 160
1 711 699

-

1 227 539
484 160
1 711 699

515 641
295 767

-

515 641
295 767

811 408

-

811 408

711 898
900 291

-

711 898
900 291

2008 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo Bendrovėje nematerialaus
turto įsigijimo vertė sudarė 277 188 Lt (2007 m. gruodžio 31 d. – 277 188 Lt).
Kito nematerialaus turto Bendrovė 2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. neturėjo.
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2 pastaba. Nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai

Straipsniai

Skolos vertybiniai
popieriai

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 (-)
Nurašytas perkainojimo rezultatas
nurašius turtą (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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8 076 098
(8 076 098)
-

77 278 443
77 720 723
(58 173 175)
96 825 991

(133 816)
-

(263 838)
1 531 099
(1 769 544)

133 816

(316 240)

-

(772 680)

-

(1 591 203)

7 942 282
-

77 014 605
95 234 788
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3 pastaba. Gautinos sumos

45 933 208
43 381 607
43 381 607
1 313 361
1 313 361
1 238 240
1 238 240

Abejotinos
gautinos
sumos
1 753 441
1 629 737
1 629 737
123 704
123 704
-

409 472

-

409 472

409 472

-

409 472

dukterinių bendrovių

-

-

-

asocijuotų bendrovių

-

-

-

409 472

-

409 472

Kitos gautinos sumos:

61 919

-

61 919

dukterinių bendrovių

-

-

-

asocijuotų bendrovių

-

-

-

61 919
46 404 599

1 753 441

61 919
44 651 158

Bendra
suma

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

kitų asmenų

kitų asmenų
Iš viso

Balansinė
vertė
44 179 767
41 751 870
41 751 870
1 189 657
1 189 657
1 238 240
1 238 240

* Kitas draudimo veiklos gautinas sumas sudaro 1 012 197 Lt subrogacijos tvarka gautinos
sumos bei įvairios kitos gautinos sumos.
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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

1 463 670

1 299 056

-

-

289 771

164 614

1 753 441

1 463 670

289 771

164 614

289 771

164 614

Rengiant 2008 m. I-III ketv. 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 (-)
Iš vieno straipsnio į kitą
perrašytas turtas +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Sukauptas nusidėvėjimas
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Apskaičiuotas nusidėvėjimas
Nurašytas nusidėvėjimas
perleidus turtą (-)
Nurašytas nusidėvėjimas
nurašius turtą (-)
Perrašytas iš vieno straipsnio į
kitą nusidėvėjimas +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Turto grupės
Transporto
Biuro
priemonės
įranga

Kitas
turtas

Iš viso

2 540 721
381 509
(113 736)
-

2 338 864
179 217
(8 008)
(313 893)

459 863
8 872
-

5 339 448
569 598
(121 744)
(313 893)

-

-

-

-

2 808 494

2 196 180

468 735

5 473 409

1 046 108
295 459

2 009 969
137 206

294 160
41 098

3 350 237
473 763

(99 869)

(8 000)

-

(107 869)

-

(313 727)

-

(313 727)

-

-

-

-

1 241 698

1 825 448

335 258

3 402 404

1 494 613

328 895

165 703

1 989 211

1 566 796

370 732

133 477

2 071 005

2008 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar Bendrovėje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, išskyrus investicijas, įsigijimo vertė sudaro 1 636 895 Lt (iš jų transporto
priemonių – 341 607 Lt, biuro įrangos – 938 695 Lt, biuro baldai – 183 948 Lt, kita įranga –
172 645 Lt).
2007 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar Bendrovėje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, išskyrus investicijas, įsigijimo vertė sudaro 2 036 153 Lt (iš jų transporto
priemonių – 428 343 Lt, biuro įrangos – 1 435 165 Lt, kitos įrangos – 172 645 Lt).
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5 pastaba. Pinigai sąskaitose ir kasoje
Pinigai bankų sąskaitose 2008 m. rugsėjo 30 d. sudarė 13 995 319 Lt (2007 m. gruodžio
31 d. – 2 882 953 Lt).
Grynųjų pinigų likutis Bendrovės kasoje 2008 m. rugsėjo 30 d. sudarė 29 125 Lt. 2007 m.
gruodžio 31 d. Bendrovės kasoje grynųjų pinigų nebuvo.
6 pastaba. Sukauptos pajamos
2008 m. rugsėjo 30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo sukauptų pajamų.
7 pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos
2008 m. rugsėjo 30 d. atidėtas įsigijimų sąnaudas sudaro atidėtas komisinis atlyginimas
tarpininkams: 7 097 740 Lt (2007 m. gruodžio 31 d. – 6 376 598 Lt).
2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas
sudarė:
Ataskaitiniai
finansiniai metai

Straipsniai
Atidėtos Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biurui mokamų
atskaitymų sąnaudos
Avansu apmokėtos sumos draudimo
tarpininkams
Avansu apmokėtos sumos už įvairias
paslaugas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos,
susijusios su darbo užmokesčiu
Ateinančių laikotarpių sąnaudos,
susijusios su nuosavo turto draudimu
Įvairios prenumeratos, aptarnavimo,
nuomos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Iš viso
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Praėję finansiniai
metai

692 268

360 604

217 257

160 457

213 763

168 552

24 813

8 565

50 082

38 595

255 003
1 453 186

290 345
1 027 118
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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.
2007 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 26 100 paprastųjų vardinių akcijų.
Vienos akcijos nominali vertė yra 1 000 Lt. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra
apmokėtos. 2007 m. rugsėjo 30 d. vienintelis Bendrovės akcininkas: If P&C Insurance
Holding Ltd. (publ.), registruota Švedijoje.
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.
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.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, kiti rezervai
sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendrovės tikslams įgyvendinti.
Kitiems rezervams priskiriamas rezervas įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti,
kuris atitinkamai gali būti naudojamas Bendrovės nuostoliams padengti bei įstatiniam
kapitalui padidinti.
Remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsniu ir Bendrovės
vienintelio akcininko 2008 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 2008-01, Bendrovės pelnas
(nuostoliai) 2007 m. gruodžio 31 d. paskirstytas sekančiai:
Straipsniai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
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8 696 416
8 696 416
434 821
8 261 595
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys (PITA):
Straipsniai
PITA laikotarpio pradžioje
PITA pasikeitimas per
laikotarpį
PITA laikotarpio pabaigoje

Perdraudikų dalis

Suma, išskyrus
perdraudikų dalį

60 192 157

(755 516)

59 436 641

6 050 379
66 242 536

(2 787 531)
(3 543 047)

3 262 848
62 699 489

Bendra suma

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (NITA):
Straipsniai
NITA laikotarpio pradžioje
NITA pasikeitimas per
laikotarpį
NITA laikotarpio pabaigoje

79 057 052

(37 619 233)

Suma, išskyrus
perdraudikų dalį
41 437 819

2 217 973
81 275 025

9 068 013
(28 551 220)

11 285 986
52 723 805

Bendra suma

Perdraudikų dalis

Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys (DĮGTA):
Praėję
Ataskaitiniai
Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai
finansiniai
finansiniai
finansiniai
metai,
Straipsniai
metai, išskyrus
metai, bendra
metai, bendra
išskyrus
perdraudikų
suma
suma
perdraudikų
dalį
dalį
DĮGTA laikotarpio pradžioje
78 806
78 806
68 159
68 159
DĮGTA pasikeitimas per
laikotarpį
(36 173)
(36 173)
10 647
10 647
DĮGTA laikotarpio pabaigoje
42 633
42 633
78 806
78 806
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys (NSITA):
Straipsniai
NSITA laikotarpio pradžioje
NSITA pasikeitimas per laikotarpį
NSITA laikotarpio pabaigoje

Ataskaitiniai
finansiniai metai
3 294 214
(1 235 330)
2 058 884
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Praėję
finansiniai metai
4 941 321
(1 647 107)
3 294 214
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9 pastaba. Techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Kitus techninius atidėjinius sudaro nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys (NRTA):
Straipsniai
NRTA laikotarpio pradžioje
NRTA pasikeitimas per laikotarpį
NRTA laikotarpio pabaigoje

Ataskaitiniai
finansiniai metai
1 281 235
(174 905)
1 106 330

Praėję
finansiniai metai
512 863
768 372
1 281 235

10 pastaba. Įsipareigojimai

Kreditoriai

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

Skolos, apmokėtinos
po vienerių
per vienerius
metų, bet ne
po penkerių
metus
vėliau kaip per
metų
penkerius metus
8 758 109
2 381 958
2 381 958
6 335 761
6 335 761

-

-

40 390
40 390

-

-

3 362 711
3 362 711
3 362 711
-

-

-

11 994 004
1 656 381
569 418
1 209 435
8 558 770
24 114 824

-

-

-

-

* Atlyginimų įsipareigojimus sudaro nepanaudotų atostogų bei premijų rezervai.
** Įsipareigojimus kitiems asmenims sudaro įsipareigojimai, susiję su investicine veikla –
8 436 752 Lt bei kiti įvairūs įsipareigojimai.
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11 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Ataskaitiniai
finansiniai metai
171 355
470 599
641 954

Straipsniai
Atidėtas perdraudikų komisinis atlyginimas
Sukauptos sąnaudos
Iš viso

Praėję
finansiniai metai
73 250
337 819
411 069

12 pastaba. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai

Straipsniai
Draudimas
Perdraudimas
Iš viso

Persidraudimo veiklos
rezultatas
110 736 037 104 685 658 64 549 542 29 555 242 (4 150 747)
110 736 037 104 685 658 64 549 542 29 555 242 (4 150 747)
Pasirašytos
įmokos

Uždirbtos
įmokos

Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes (verslo
segmentus):

Draudimo grupės

Pasirašytos
įmokos

Uždirbtos
įmokos

Sausumos transporto
priemonių, išskyrus
geležinkelio
transporto priemones,
draudimas
52 457 240 49 837 089
Turto draudimas
22 853 516 21 939 938
Transporto priemonių
savininkų ir
valdytojų civilinės
atsakomybės
draudimas
15 060 479 14 416 207
Kitos draudimo grupės
20 364 802 18 492 424
Iš viso
110 736 037 104 685 658
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Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

Persidraudimo veiklos
rezultatas

29 533 436 11 341 903 (399 854)
10 620 720 6 399 413 (3 140 935)

12 723 574 5 351 891
(56 338)
11 671 812 6 462 035 (553 620)
64 549 542 29 555 242 (4 150 747)
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12 pastaba. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai (tęsinys)
Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal geografinius segmentus:
Valstybė, kurioje
sudaryta draudimo
sutartis
Lietuvos Respublika
Europos sąjungos
valstybės
Kitos valstybės
Iš viso

Persidraudimo veiklos
rezultatas
110 736 037 104 685 658 64 549 542 29 555 242 (4 150 747)
Pasirašytos
įmokos

Uždirbtos
įmokos

Išmokų
sąnaudos

Veiklos
sąnaudos

110 736 037 104 685 658 64 549 542 29 555 242 (4 150 747)

13 pastaba. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai metai finansiniai metai
15 856
9 710
15 856
9 710
(75 949)
(106 683)
(62 306)
(106 510)
(13 643)
(173)
(60 093)
(96 973)

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
14 pastaba. Komisiniai

Komisinių rūšys
Komisinis atlyginimas tarpininkams
Komisinio atlyginimo tarpininkams atidėjimo
pasikeitimas
Draudimo veiklos komisiniai:
Įsigijimo komisiniai
Perdraudimo veiklos komisiniai
Iš viso
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Ataskaitiniai
Praėję finansiniai
finansiniai metai
metai
12 622 342
9 682 137
(721 141)
11 901 201
11 901 201
11 901 201

(1 338 014)
8 344 123
8 344 123
8 344 123
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15 pastaba. Įsigijimo sąnaudos
Sąnaudų straipsniai
Komisinis atlyginimas tarpininkams
Komisinio atlyginimo tarpininkams atidėjimo
pasikeitimas
Darbo užmokestis
Darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Patalpos
Biuro išlaikymas
Informacinės sistemos
Komunikacijos paslaugos
Reklama ir reprezentacija
Konsultacinės ir audito paslaugos
Komandiruotės
Transporto priemonės
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Kitos įsigijimo sąnaudos
Iš viso
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Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai metai finansiniai metai
12 622 342
9 682 137
(721 141)
6 093 710
159 911
153 569
910 438
343 471
739 804
405 044
1 637 079
337 629
173 242
429 183
382 956
134 257
23 801 494

(1 338 014)
4 170 121
121 391
23 231
748 887
522 593
358 494
277 715
1 063 229
115 102
88 211
351 514
267 947
60 244
16 512 802
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16 pastaba. Administracinės sąnaudos
Sąnaudų straipsniai
Darbo užmokestis
Darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Patalpos
Biuro išlaikymas
Informacinės sistemos
Komunikacijos paslaugos
Reklama ir reprezentacija
Konsultacinės ir audito paslaugos
Komandiruotės
Transporto priemonės
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Atskaitymai Draudimo priežiūros komisijai
išlaikyti
Kitos administracinės sąnaudos
Iš viso

Ataskaitiniai
Praėję
finansiniai metai finansiniai metai
3 083 692
3 715 143
50 165
97 309
57 749
35 451
401 219
480 282
131 772
311 139
598 928
923 687
205 605
309 120
109 934
359 415
216 739
243 296
231 335
285 726
117 489
197 970
272 413
467 748
268 535
8 173
5 753 748

285 389
28 065
7 739 740

17 pastaba. Darbo užmokesčio sąnaudos
2008 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 204 (2007 m rugsėjo 30 d. –
201). Su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos 2008 m. I-III ketv. sudarė 11 327 003 Lt
(2007 m. I-III ketv. – 8 962 791 Lt).
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.
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19 pastaba. Mokumo atsarga
Eil.
Nr.
1.
1.1
1.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.3.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.4.
3.
4.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Turimos mokumo atsargos
elementai
Dydžiai, didinantys turimą
mokumo atsargą
Apmokėtas įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Rezervai, sudaryti iš
paskirstytojo pelno
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)
Dydžiai, mažinantys turimą
mokumo atsargą
Nematerialusis turtas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Uždelsti debitoriniai
įsipareigojimai
Turima mokumo atsarga (1)-(2)
Garantinis fondas

Ataskaitiniai
finansiniai metai

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

Praėję
finansiniai metai

48 527 125
26 100 000
7 270 513

38 559 238
26 100 000
7 270 513

8 957 111
447 856
8 509 255

260 695
13 035
247 660

6 199 501

4 928 030

9 472 421
900 291
8 550 926

7 637 154
629 605
6 904 762

21 204
39 054 704
11 048 960

102 787
30 922 084
11 048 960

Ataskaitiniai
finansiniai metai
26 665 284
12 790 138
0,7681

Praėję
finansiniai metai
21 276 261
10 146 671
0,7173

20 481 605

15 261 462

20 481 605

15 754 457

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.
2008 m. I-III ketv. ir 2007 m. I-III ketv. Bendrovė vykdė šiuos reikalavimus.
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20 pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai
2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. nebalansinių įsipareigojimų Bendrovė
neturėjo:

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Įsipareigojimo
pobūdis

Įsipareigojimo
atsiradimo
data

Įsipareigojimo
termino
pabaiga

Suma
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigai, Lt

Suma
ataskaitinio
laikotarpio
pradžiai, Lt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suteiktos
garantijos ir
laidavimai
Valdomas klientų
turtas
Kiti nebalansiniai
įsipareigojimai

21 pastaba. Pobalansiniai įvykiai
Esminių įvykių po balanso sudarymo Bendrovėje nebuvo.

Darius Kamuntavičius
Generalinis direktorius

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

Aleksandr Prochorov
Finansų direktorius

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

Ilona Razgūnaitė
Baltijos šalių ir Rusijos aktuarų
departamento vadovė

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