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NeprtKlaUS0tll0 aU0lt0rlaUS lŠVada

AB,, Lietuvos draudimas" akcininkams

lšvada dėl finansįnių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome AB ,,Lietuvos draudrmas" (toliau - Bendrovė)finansinių ataskaitų auditą. Bendrovės finansines

ataskaitas sudaro:

o 2O'l9 m. gruodžio 3'1 d. finansinės būklės ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų nUoSaVo kapitalo pokyčių ataskaita,
. įą dieną pasibaigusių metų pinigų Srautų ataskaita, ir

. finansinių ataskaitų aiškinamasis raŠtas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teislngą vaizdą apie Bendroves 2019 m.

gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų sraUįUs

pagal tarptautiniUS finanSinėS atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Auditą atlikome pagal tarptautiniUS aUdito Standartus (toliau - TAS) Mūsų atsakomybė pagal Šiuos standartus

iŠsamlai apibūdinta Šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė uŽ finansinių ataskaitų auditą", Mes

esame nepriklausomį nuo Bendroves pagal TarptaUtinių buhalterių etikos standartų Valdybos iŠleistą

,,Buhalterių profesionalų etikos kodeksą" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių

ataskaitų audito jstatymo rerkalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. MeS taip pat laikėmės kitų

etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos RespubIikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

Pagrindiniai audito dalykai _ tai dalykai,-kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo

laičotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie datyt<ai buvo nagrinėjami atsižvelgiant j finansinių ataskaitų kaip

visumos auditą ir mŪsų nUomonę, pareikŠtą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie Šiuos

dalykus nepateikiame. Kiekvienas audito dalykas ir mūsų atsakas j jj yra aprašytas toliau.
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Bendrovės numatomų iŠmokėjimų techninio atidėjinio bendrojiVertė 2019 m. gruodžio 3'l d. sudarė '110

mln.eurų(2018m.griodŽio31 d._90mln'eurų).Numatomųišmokėjimųtechninioatidėjiniobendrosios
Vertes pokytis 2019 m. sudarė 20 mln. eurų (padidėjimas) (2018 m. - 13,6 mln. eurų).

Nuoroda jfinansines ataskaitas: ,,Techniniaiatidėjiniai" 39 puslapyje (Reikšmingų apskaitos principų

SantraUk;) ir 7 pastaba ,,NUmatomų išmokėjimų techninis atidėjinys" 49 puslapyje (Finansinių ataskaitų

pastabos).

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metuPagrindinis audito dalykas

Padedami mūsų vidaus aktuaro (kai reikia), be kitų,

mes atlikome tokias audito procedūras:

o patikrinome svarbiausių kontrolių dėl numatomų
išmokėjimų techninio atidėjinio formavimo ir

vėlesnio koregavimo proceso diegimą ir

jgyvendinimą.

o Patikrinome kontrolių, jskaitant atitinkamas
vadovybės perŽiūros kontroles, apskaitos ir

a ktua rines kontroles, tokras kaip pagrindi n ių

duomenų (tokių kaip išmokėtų ir patirtų žalų,
pasiraŠytų ir uždirbtų jmokų bei žalų skaičiaus
ataskaitos), naudojamų atliekant aktuarinius
skaičiavimus, sutikrinimas, veiksmingUmą'

o lvertinome Bendrovės taikomų aktuarinių
metodų ir prielaidų, ypač dėl nuostollngumo
koeficientų, žalų dažnumo ir vidutinio iŠmokų
dydžio, nUmatomų teismo procesų rezultatų ir

regreso, atidėjinių būsimų žalų infliaci1ai (jskaitant

anuitetus), diskonto normų, nUmatomų
mokėjimų datų ir laikotarpio, pagrjstumą,
remdamiesi Bendrovės a nkstes n ia is lai kota rpta is

taikytais metodais ir prieIaidomis bei vyraujančia
praktika sektoriuje bei atsižvelgdami j taikomus
teisinius ir priežiūros reikalavimus, taip pat j

atitinkamų f ina nsinės atskaitomybės sta nda rtų

reikalavimus.

o Visiems draudimo SUtarčių portfeliamS atlikome
retrospektyvinę BendrovėS nUmatomų
išmokėtimų techninio atidėjinio bendrosios
vertės, pripažintos praėjusių metų pabaigoje,
teisingUmo bei išsamumo analizę, palygindami
su Bendrovės einamųjų metų faktine patirtimi ir,

nUstatę reikŠmingų skirtumų, gaudami
vadovybės paaiŠkinimus.

Bendrovei, karp ne gyvybės draudimo paslaugų

teikėjai, nUmatomų išmokėjimų techninis atidėjinys,
bendrąja verte, (toliau _ iŠmokų atidėjiniai) yra

svarbia us ias dra udimo suta rčių jsipa reigojim ų,

pateiktų jos finansinės būklės ataskaitoje,
elementas. Reikšmingiausi išmokų atidėjiniai yra

susiję su motorinių tranSporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės draudimo, savanoriško
tranSporto prremonių draudimo ir turto draudimo
portfeliais.

Finansinių ataskaitų pateikimo dieną valdyba
naudoja jvarrius sudėtingus ir subjektyvius
aktuarinius metodUS, kad nustatytų geriausią tiek
praneštų, bet nesureguliuotų, tiek jvykusių, bet dar

nepraneštų Žalų atidėjinių 1vertj.

lvertindama išmokų atidėjinių SUmaS valdyba
paprastai turi priimti reikšmingus sprendimus, ypač
dėl prieIaidų, susijusių su jvykiais ir pokyčiais

ateityje. Santykina i nereikš ml ng i Šių prie|a idų
pokyčiai gaIi turėti reikšmingą jtaką apskaičiuotoms
iŠmokų atidė;inių sUmomS. Prielaidos, kurioms
labiausiai būdingas jvertinimų neapibrėžtumaS, yra

prielaidos, susijusios su nuostolingumo
koef icientais , Žalų daŽnumu, vidutinėmis žalų
sumomis, teismo procesų rezultatais, diskonto
normomis, būsimų anuitetų mokėjimų sumų
pokyčiais, regresu ir numatomu mokėjimų
laikotarpiu.

Dėl taikomų modelių sudėtingumo gali atsirasti
klaidų dėl netikslių ar ne visų duomenų naudo1imo

ar netiksliai sukurtų ar taikomų modelių. Todėl
audito metu kreipėme dėmesj ir j aktuarinėse
projekci1ose naudojamų duomenų išsamumą ir

tikslumą.

Dėl pirmiau minėtų veiksnių manome, kad ne
gyvybės dra udimo iŠmokėji mų tech ninio atidėjinio
vertinimas yra pagrindinis audito dalykas.

lšmokėjimų techninio atidėjinio Vertįnimas
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a Visiems reikšmingrems draudimo sutarčių
portfeliams. tokiems kaip, be kitų,
motorinių tranSporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės draudimo,
savanoriško tranSporto priemonių
draudimo ir turto draudimo, atlikome
nepriklausomą nUmatomų išmokėjimų
techninio atidėjinio, bendrąja verte,
jsipareigojimo jvertinimą, palygindami su
Bendrovės jvertinimu ir, nustatę
reikšmingų skirtumų. gaudami valdybos
paaiŠkinimus.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metiniame praneŠime, jskaitant SociaIinės atsakomybės

ataskaitą, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus iŠvados apie 1as. Vadovybė yra

atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima krtos informacijos ir mes nepateikiame jokios

formos Užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mŪsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti,

ar yra reikŠmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse aįaskaitose, ar mūsų žinioms,

pagrjstoms atliktu auditu, ir ar jl neatrodo kitaip reikšmingai iŠkraipyta. Jeigu remdamiesiatliktu darbu

pršt"ni." reikšmingą kitos informacijos iŠkraipymą, mes turime atskleisti šjfaktą. Mes neturime su

tuo susijusių pastebė1imų.

Mes taip pat privalome 1vertinti, ar BendrovėS metiniame pranešime pateikta finansinė informaci1a

atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar BendrovėS metinis pranešimas buvo

p.r"ngtui |aikaįtis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta finansinių ataskaitų audito

metu atlrktu darbu, visais reikŠmingais atžvi19iais:

. Bendrovės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių

metų finansinių ataskaitų duomenis; ir

o Bendrovės metinis praneŠimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos jmonių

f inans inės atska itomybės jstatymo reika lavimų.

Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Socialinės atsakomybės ataskaita. Jei nUstatome,

kad Socialinės atsakomybės ataskaita nebuvo pateikta. mes turime atskleisti Šj faktą. Mes neturime

su tuo susijusių pastebėjimų.

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą

ir teiSingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti

Europos Sąjungo1e, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms

ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą ir

atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos

principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraUkti Veiklą

arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už va1dymą atsakin9i aSmenys priva|o prižiūrėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

@2o2o,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsėkomybės jmonė ir

nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos jmonei

.,KPMG lntērnational cooporative" (,,KPMG lnternational"), tinklo narė.

Visos tēisės saugomos.
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Auditoriaus atsakornybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dė| to, ar f inansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _ tai aukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

reikšmingą iŠkraipymą, jeigu 1is yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal

TAS. lškūipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu gaIima

pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie 9ali turėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams

sprendimams, priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audlto metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaulės arba klaidų

riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką jtokią rizikąir surenkame pakankamų

tlnkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo iškraipymo del apgaulės

neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo del klaidų neaptikimo rizika, nes

apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba

vidaus kontrolių nepaisymas.

o lgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti

kįnkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume

pareikšti nUomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą.

o jvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su
jais susijusių atskleidimų pagr1stumą.

o Padarome iŠvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamUmo ir dėl to, ar,

remrantis surinktais jrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas

neapibrežtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių del Bendrovės gebėjimo tęstiveiklą.

Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibreŽtumas egzistuoja, auditoriaus

isvJooje priva|ome atkreipti dėmes1į susi1usius atskleidimUs finansinėse ataskaitose arba,

jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų išvados yra

paįristos įudito 1rodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iŠvados datos. Tačiau būsimi
jvykiai ar sąlygos gaIi lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą rr turinj, įskaitant atskleidimus, ir

įai, ar f inansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų

teiSlngo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audrto apimtj

ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,

kuriuos nustatome audtto metu.

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmėS atitinkamų

etikos reikaIavimų dėl nepriklausomUmo, ir 1uos informuo1ame apie visus SantykiUs ir kitus dalykus,

kurie galėtų būti pagrjstaivertinami, kaip turintys jtakos mūsų neprlklausomumui ir, jei reikia, apie

susijusias apsaugos Priemones.

lŠ dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingUS asmenis, iŠskiriame tuos dalykus,

kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo Iaikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie larkomi

pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagaI

j.tįty*ą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleistitokio dalyko arba. jeigu, labai retomis

įplinkybemis, nUstatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų iŠvadoje, nes galima

pagrjstai tikėtis, jog neigiamos tokios pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaUnamą

naudą.
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lšvarja dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Visuotinįo akcininkų susirlnkimo sprendimu 2013 m. kovo 28 d. buvome prrmą kartą paskirtiatlikti

Bendrovės finansinių ataskaitų auditą. Mūsų paskyrimas atlikti Bendrovės finansinių ataskaitų

auditą Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu atnaUjinamas kas dvejus metus ir bendras

nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 7 metai.

Patvirtiname, kad skyriuje ,,Nuomonė" pareikšta mūsų nuomonė atitinka papildomą ataskaitą, kurią

2O2O m. kovo 31 d. kartu su šia nepriklausomo auditoriaus išvada pateikėme Bendrovei ir jos Audito

komitetui.

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir jsitikinimu, Bendrovei suteiktos paslaugos atitinka taikomų

jstatymų ir teisėS aktų ieikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)

Nr. 537/2014 5 straipsnio 'l dalyje nurodytų ne audito paslaugų.

Bendrovei nesuteikėme kitų neifinansin|ų ataskaitų auditas paslaugų, kurios nebūtų atskleistos

f inansinėse ataSkaitose.

AB, vardu

Rokas Kas
Partneris

CI US

Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos ResPublika
2020 m. kovo 31 d.
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AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 
 
Stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir nepriklausomi auditoriai  
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. 
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Taryba 
Vardas, pavardė Pareigos 

  
Roger Hilton Hodgkiss 
Roger Hilton Hodgkiss 

Stebėtojų tarybos pirmininkas (iki 2019-05-24) 
Stebėtojų tarybos narys (iki 2019-05-24) 

Katarzyna Anna Galus 
Katarzyna Anna Galus 
Marcin Goral 
Weronika Dejneka 
Jaroslaw Mioskowski 
Jan Pstragowski 

Stebėtojų tarybos pirmininkė (nuo 2019-05-27) 
Stebėtojų tarybos narė 
Stebėtojų tarybos narys 
Stebėtojų tarybos narė  
Stebėtojų tarybos narys  
Stebėtojų tarybos narys (nuo 2019-12-06) 

  
Valdyba 
Vardas, pavardė Pareigos 
  
Kęstutis Šerpytis Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius 
Artūras Juodeikis Valdybos narys, Žalų departamento direktorius 
Aurelija Kazlauskienė Valdybos narė, Strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorė 
Julius Kondratas Valdybos narys, Draudimo rizikos departamento direktorius 
Raimondas Geleževičius Valdybos narys, Privačių klientų departamento direktorius 
Rafal Piotr Rybkowski Valdybos narys, Finansų departamento direktorius 
Mihkel Uibopuu Valdybos narys, AB „Lietuvos draudimas“ Estijos filialo vadovas 
Simonas Lisauskas Valdybos narys, Verslo klientų departamento direktorius  

(nuo 2019-06-10) 
 
Tarybos nariai, dalyvaujantys kitų organizacijų veikloje 
 
Roger Hilton Hodgkiss  

Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: SA „PZU“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000009831 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: SA „PZU Zycie“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000030211 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos pirmininkas 
Organizacija: AAS „BALTA“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 40003049409 

Adresas: Raunas g. 10/12, LV-1039 Ryga, Latvija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos pirmininkas 
Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos pirmininkas 
Organizacija: SA „Link4 Towarzystwo Ubespieczen“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 0000142452 

Adresas: Postepu 15, 02-676 Varšuva, Lenkija 
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Pareigos: Stebėtojų tarybos pirmininkas 
Organizacija: „TUW PZUW“ 

Teisinė forma: Savidraudos draugija 
Įmonės kodas: 0000587260 

Adresas: Ogrodowa g. 58, 00-876 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narys 
Organizacija: „Fundusz Ubezpieczen Gwarancyjnych“ 

Teisinė forma: Fondas 
Įmonės kodas: 010000400 

Adresas: Plocka g. 9/11, 01-231 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: Britų Lenkijos prekybos rūmai 

Teisinė forma: Asociacija 
Įmonės kodas: 0000097444 

Adresas: Zielnia 37, 00-108 Varšuva, Lenkija 
  

Katarzyna Anna Galus  
  

Pareigos: Užsienio operacijų priežiūros departamento direktorė 
Organizacija: SA „PZU“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000009831 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Užsienio operacijų priežiūros departamento direktorė 
Organizacija: SA „PZU Zycie“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000030211 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narė 
Organizacija: AAS „BALTA“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 40003049409 

Adresas: Raunas g. 10/12, LV-1039 Ryga, Latvija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narė 
Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narė 
Organizacija: OPEC „Pulawy“ 

Teisinė forma: Asociacija 
Įmonės kodas: 0000012660 

Adresas: Izabelli g. 6, 24-100 Pulawy, Lenkija 7. 
  

Marcin Goral  
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narys 
Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
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Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: „Stowarzyszenie Compliance“ 

Teisinė forma: Asociacija 
Įmonės kodas: 0000412343 

Adresas: Jerozolimskie pr. 65/79 / 1724, 00-697 Varšuva, Lenkija 
  

  
Weronika Dejneka 
 

 
 
 

Pareigos: Stebėtojų tarybos narė 
Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: 
 

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
 

Pareigos: Produktų strategijos ir klientų vykdančioji direktorė 
Organizacija: SA „PZU Zycie“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000030211 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Produktų strategijos ir klientų vykdančioji direktorė 
Organizacija: TFI PZU SA 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000019102 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
 
 

Jaroslaw Mioskowski 
 

 

  
Pareigos: Stebėtojų tarybos narys 

Organizacija: UAB „PZU gyvybės draudimas“ 
Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
  

Pareigos: Aktuarų padalinio vadovas 
Organizacija: SA „PZU“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000009831 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  

Pareigos: Aktuarų padalinio vadovas 
Organizacija: SA „PZU Zycie“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000030211 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
  
  

Jan Pstragowski  
  
  

Pareigos: Projektų valdymo vadovas 
Organizacija: TFI PZU SA 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000019102 

Adresas: Jana Pawla alėja II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
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Valdybos nariai, dalyvaujantys kitų organizacijų veikloje 
 

Rafal Piotr Rybkowski 
 

Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
  

Pareigos: Valdybos narys, finansų vadovas 
Organizacija: AAS „BALTA“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė draudimo bendrovė 
Įmonės kodas: 40003049409 

Adresas: Raunas g. 10/12, LV-1039 Ryga, Latvija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narys 
Organizacija: „Bank BPH“ S.A. 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000010260 

Adresas: Jana Palubickiego g. 2, 80-175 Gdanskas, Lenkija 
  

Pareigos: Stebėtojų tarybos narys 
Organizacija: „PayPro“ SA 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 0000347935 

Adresas: Kanclerska pr. 15, 60-327 Poznanė, Lenkija 
 
 
 
 

  

Kęstutis Šerpytis 
Pareigos: Tarybos pirmininkas 

Organizacija: Lietuvos draudikų asociacija  
Teisinė forma: Asociacija 
Įmonės kodas: 121737585 

Adresas: Gedimino pr. 45-11, LT-01109 Vilnius, Lietuva 
  

Pareigos: Tarybos narys 
Organizacija: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 

Teisinė forma: Asociacija 
Įmonės kodas: 125709291 

Adresas: Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius, Lietuva 
  

Raimondas Geleževičius 
Pareigos: Valdybos narys 

Organizacija: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 110082737 

Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
 

Pareigos: 
Organizacija: 

Teisinė forma: 
Įmonės kodas: 

Adresas: 
 

 
Valdybos narys 
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 
Akcinė bendrovė 
120505210 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Lietuva 
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Mihkel Uibopuu 
 

Pareigos: Valdybos narys 
Organizacija: „MKU IDEED“ OU 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Įmonės kodas: 12206020 

Adresas: Metsise g. 5-3 Talinas, Estija 
  

 
Nepriklausomo auditoriaus pavadinimas ir adresas: 
„KPMG Baltics“, UAB 
Konstitucijos pr. 29 
LT-08105 Vilnius 
Lietuva
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Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 
FINANSINĖS ATASKAITOS 
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. 
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
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Pastaba 2019 m. 2018 m. 
(pertvarkyta, 
37 pastaba) 

Draudimo pajamos 

Pasirašytos įmokos, bendrąja verte 4 267 052 253 118 
Perdraudikams tenkanti įmokų dalis 4 (8 322) (7 960) 

Pasirašytos įmokos, grynąja verte 4 258 730 245 158 
Perkeltų įmokų techninio atidėjinio, bendrąja verte, pokytis 5 (8 399) (7 779) 
Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis, perdraudikų dalis 5 (664) (159)

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis 5 (9 063) (7 938) 
Uždirbtos įmokos, grynąja verte 249 667 237 220 
Kitos techninės pajamos 23 (16) 
Draudimo pajamų iš viso 249 690 237 204 

Draudimo sąnaudos 

Draudėjams išmokėtos išmokos, bendrąja verte (138 148) (128 085) 
Žalų sureguliavimo sąnaudos 37 (10 970) (10 659) 
Išieškoti nuostoliai 7 786 5 659 

Išmokos 6 (141 332) (133 085) 
Perdraudikų dalis 6 2 788 6 299 

Išmokos, grynąja verte (138 544) (126 786) 
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis 7 (19 680) (13 606) 
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis, perdraudikų dalis 7 5 469 (4 245) 

Patirtos žalos, grynąja verte (152 755) (144 637) 

Įsigijimo sąnaudos 8, 37 (56 207) (54 370) 
Administracinės sąnaudos 9, 37 (16 800) (16 233) 
Kitos su draudimo veikla susijusios sąnaudos 10, 37 (2 532) (2 334) 
Draudimo sąnaudų iš viso (75 539) (72 937) 

Draudimo veiklos rezultatas, grynąja verte 21 396 19 630 

Palūkanų pajamos 11 2 442 2 555 
Kitas investicinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 1 506 (1 368) 
Tikėtinų kredito nuostolių pokytis 12 (21) 197
Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 13 (822) (678)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 14, 37 160 6 
Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą 24 661 20 342 

Pelno mokesčio sąnaudos 15 (3 150) (2 795) 
Metų pelnas / (nuostoliai) 21 511 17 547 

Kitos bendrosios pajamos 
Straipsniai, kurie yra arba gali būti perklasifikuoti į pelną (nuostolius) 20 1 558 (1 390) 
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuoti į pelną (nuostolius) 20 265 (67) 
Iš viso bendrųjų pajamų / (sąnaudų) 23 334 16 090 

Visas pelnas / (nuostoliai) priskiriamas AB „Lietuvos draudimas“ akcininkams. 

35–79 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

_____________________ _____________________  _____________________  
Kęstutis Šerpytis  Tatjana Kozlova Kęstutis Gadeikis 
Generalinis direktorius  Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovė Vyriausiasis aktuaras 

2020 m. kovo 31 d. 
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Pastaba 2019-12-31 2018-12-31 

TURTAS 

Nematerialusis turtas 16 3 331 2 907 

Nekilnojamasis turtas ir įrengimai 17 13 922 10 983 

Investicinis turtas 18 1 500 1 500 

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte kitose 
bendrosiose pajamose 19 239 526 202 455 

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte pelne 
(nuostoliuose) 19 23 529 30 523 

Investicijų iš viso 263 055 232 978 

Iš draudėjų gautinos sumos 21 52 293 48 475 
Iš tarpininkų gautinos sumos 21 1 976 1 854 
Perdraudimo gautinos sumos 22 3 155 2 660 
Kitos gautinos sumos 24 3 313 3 461 

Gautinų sumų iš viso 60 737 56 450 

Perdraudikams tenkanti perkeltų įmokų techninio 
atidėjinio dalis 5 819 1 483 

Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio 
atidėjinio dalis 7 11 340 5 872 

Perdraudikams tenkanti techninių atidėjinių dalis 12 159 7 355 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 8 22 548 20 796 
 Kitos sukauptos pajamos ir atidėtosios sąnaudos 23 1 984 2 094 
Sukauptos pajamos ir atidėtosios sąnaudos 24 532 22 890 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 7 685 5 567 

TURTO IŠ VISO 386 921 340 630 

35–79 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

_____________________ _____________________  _____________________  
Kęstutis Šerpytis  Tatjana Kozlova Kęstutis Gadeikis 
Generalinis direktorius Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovė Vyriausiasis aktuaras 

2020 m. kovo 31 d. 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
2019 m. gruodžio 31 d. 
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
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Pastaba 2019-12-31 2018-12-31 

NUOSAVAS KAPITALAS, REZERVAI IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

NUOSAVAS KAPITALAS IR REZERVAI 

Akcinis kapitalas 26 11 665 11 665 
Akcijų priedai 26 937 937 
Rezervai 26 8 325 6 543 
Nepaskirstytasis pelnas 88 882 75 800 
NUOSAVO KAPITALO IR REZERVŲ IŠ VISO 109 809 94 945 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

Perkeltų įmokų ir nepasibaigusios rizikos techniniai 
atidėjiniai 5 129 274 120 875 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys 7 109 956 90 276 
Techniniai atidėjiniai 239 230 211 151 

Draudimo skolos 4 456 3 863 
Perdraudimo skolos 2 421 3 151 
Mokesčiai 27 232 219 
Mokėtinas pelno mokestis 298 1 147 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 15 531 215 
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 28 15 708 14 227 
Kiti įsipareigojimai 29 14 236 11 712 
Skolų iš viso 37 882 34 534 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 277 112 245 685 

NUOSAVO KAPITALO, REZERVŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 
IŠ VISO 386 921 340 630 

35–79 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

_____________________ _____________________  _____________________  
Kęstutis Šerpytis  Tatjana Kozlova Kęstutis Gadeikis 
Generalinis direktorius Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovė Vyriausiasis aktuaras 

2020 m. kovo 31 d. 



AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

33 

Akcinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainoji-
mo rezervas 

Nepaskirsty-
tasis pelnas Iš viso 

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 11 665 937 2 333 4 724 63 625 83 284 

9-ojo TFAS įgyvendinimo įtaka - - - 943 1 028 1 971 

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 11 665 937 2 333 5 667 64 653 85 255 

Kitos bendrosios pajamos - - - (1 457) - (1 457)

Išmokėti dividendai - - - - (6 400) (6 400)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas - - - - 17 547 17 547 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 11 665 937 2 333 4 210 75 800 94 945 

Kitos bendrosios pajamos - - - 1 782 41 1 823 

Išmokėti dividendai - - - - (8 470) (8 470) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas - - - - 21 511 21 511 

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 11 665 937 2 333 5 992 88 882 109 809 

35–79 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

_____________________ _____________________  _____________________  
Kęstutis Šerpytis  Tatjana Kozlova Kęstutis Gadeikis 
Generalinis direktorius Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovė Vyriausiasis aktuaras 

2020 m. kovo 31 d. 



AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

34 

Pastaba 2019 m. 2018 m. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 
     Gautos draudimo įmokos 259 853 246 497 
     Išmokėtos draudimo išmokos (142 039) (132 767) 
     Mokėjimai, gauti iš perduoto perdraudimo 1 838 4 902 
     Mokėjimai už perduotą perdraudimą (8 018) (6 394) 
     Apmokėtos veiklos sąnaudos (52 307) (51 297) 
     Sumokėti įprastinės veiklos mokesčiai (20 089) (17 396) 
     Sumos, gautos ar sumokėtos vykdant kitą pagrindinę draudimo veiklą 217 (364) 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai: 39 455 43 181 

Investicinės veiklos pinigų srautai 
     Investicinių vienetų perleidimas 17 528 29 702 
     Investicijų įsigijimas (49 364) (75 013) 

   Gautos palūkanos 4 746 5 267 
     Sumos iš kitos investicinės veiklos (443) (360)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai: (27 533) (40 404) 

Finansinės veiklos pinigų srautai 
      Sumokėti dividendai (8 470) (6 400) 
      Sumos iš kitos finansinės veiklos (1 334) (643) 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai: (9 804) (7 043) 

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas/ (sumažėjimas) 2 118 (4 266) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinių metų pradžioje 5 567  9 833 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinių metų pabaigoje 25 7 685 5 567 

35–79 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

_____________________ _____________________  _____________________  
Kęstutis Šerpytis  Tatjana Kozlova Kęstutis Gadeikis 
Generalinis direktorius Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovė Vyriausiasis aktuaras 

2020 m. kovo 31 d. 



AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
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1. BENDROJI INFORMACIJA
AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ (toliau – Bendrovė) yra draudimo akcinė bendrovė, įregistruota 1996 metais Vilniuje, 
Lietuvos Respublikoje. Bendrovė siūlo įvairias ne gyvybės draudimo paslaugas tiek verslo, tiek privatiems 
klientams.  

Bendrovės pavadinimas: Draudimo akcinė bendrovė „LIETUVOS 
DRAUDIMAS“ 

Bendrovės juridinis adresas: J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius, Lietuva
Telefonas, faksas: (+370) 5266 6612, 1828, (+370) 5231 4138
Mokesčių mokėtojo kodas Lietuvoje: 10051834
Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrius: Didžiųjų mokesčių mokėtojų skyrius
Akcininkas:  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.,

akcinė bendrovė, Lenkija (100 %)

Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į biržos sąrašus. Bendrovė priklauso grupei, kurios patronuojančioji įmonė 
prekiauja jos akcijomis Varšuvos akcijų biržoje ir kurios pagrindinis akcininkas yra Lenkijos finansų ministerija, 
valdanti daugiau nei 34 proc. akcijų.  

Bendrovė turi filialą Estijoje, kuris yra įregistruotas pavadinimu „Lietuvos Draudimas AB Eesti filiaal“. Registracijos 
Nr. 12831829, registruota buveinė Parnu mnt 141, Talinas, Estija. 

2. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO PAGRINDAS IR REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ
SANTRAUKA
Pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant šias finansines ataskaitas, yra išdėstyti toliau. Apskaitos principai 
nuosekliai taikyti visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems ataskaitiniams laikotarpiams. 

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
2.1.1 Atitikties pareiškimas 
Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES), ir remiantis Lietuvos teisės aktais, taikomais draudimo bendrovėms. 

2.1.2 Funkcinė ir pateikimo valiuta 
Visos sumos finansinėse ataskaitose ir visi atskleidimai pateikiami tūkstančiais eurų (tūkst. eurų), kuri yra 
Bendrovės funkcinė valiuta, nebent būtų nurodyta kitaip.  

2.1.3 Vertinimo pagrindas 
Finansinės ataskaitos parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus tuos finansinių ataskaitų straipsnius, kurie 
yra apskaityti tikrąja verte, tokius kaip finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte, ir investicinis turtas.  

Ataskaitiniai metai 
Ataskaitinis laikotarpis apima 12 mėnesių nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

2.1.4 Įvertinimai 
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti ES, reikia naudoti tam tikrus svarbius apskaitinius 
įvertinimus. Be to, vadovybė turi priimti sprendimus taikydama Bendrovės apskaitos principus. Sritys, kuriose reikia 
priimti sudėtingesnius sprendimus, ar sritys, kuriose įvertinimai ir sprendimai yra reikšmingi finansinėms 
ataskaitoms, atskleistos 3 pastaboje. 
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2.2  Nauji standartai ir išaiškinimai, likučių perklasifikavimas finansinėse ataskaitose 

2.2.1 Ataskaitiniu laikotarpiu galioję standartai ir išaiškinimai bei apskaitos politikos pakeitimai 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 16-ąjį TFAS, kuriuo pakeičiamos esamos nuomos gairės, įskaitant 
17-ąjį TAS „Nuoma“, 4-ąjį TFAAK „Sutarties patikrinimas, ar ji yra nuomos sutartis“, NAK 15-ąjį aiškinimą „Veiklos 
nuoma. Skatinimas“ ir NAK 27-ąjį aiškinimą „Sandorių, susijusiu su juridinės formos nuoma, esmės įvertinimas“. 
 
Standarte pateikiamas modelis, kaip atpažinti nuomininkų ir nuomotojų nuomos sutartis ir atskleisti jas finansinėse 
ataskaitose. Svarbiausias pakeitimas yra susijęs su nuomininku – standartas panaikina skirtumą tarp finansinės ir 
veiklos nuomos ir numato reikalavimą finansinės būklės ataskaitoje dabartinę būsimųjų nuomos mokėjimų vertę 
apskaityti kaip įsipareigojimą, o išsinuomoto turto naudojimo teisę kapitalizuoti kaip turtą. Trumpalaikei nuomai ir 
mažaverčių pozicijų nuomai taikomos pripažinimo išimtys. Nuomotojo apskaita išlieka panaši, kaip ir esamame 
standarte, t. y. nuomotojai ir toliau nuomą skirsto į finansinę ir veiklos nuomą. Standartų pakeitimų įtaka atskleista 
38 pastaboje. 

Keletas naujų standartų galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, 
juos leidžiama taikyti anksčiau. Tačiau Bendrovė, rengdama šias finansines ataskaitas, nusprendė netaikyti naujųjų 
standartų ar pataisų iš anksto. Standartai, aiškinimai ir pataisos, kurie gali būti aktualūs Bendrovei, bei vadovybės 
įvertinimai dėl galimos naujų ir peržiūrėtų standartų bei išaiškinimų įtakos juos pirmą kartą pritaikius, yra nurodyti 
toliau. Bendrovė neketina taikyti šių pataisų, standartų ir išaiškinimų anksčiau: 

(i) 28-ojo TAS pataisos „Ilgalaikės dalys asocijuotosiose ar bendrosiose įmonės“ (išleista 2017 m. spalio 12 d. 
Galioja metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. Dar nepatvirtina 
ES.) 

(ii) 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (galioja 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams. Taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar nepatvirtinta ES.) 

(iii) TFAAK 23-iasis aiškinimas „Neapibrėžtumai, susiję su pelno mokesčio vertinimu“ (galioja 2019 m. sausio 
1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar 
nepatvirtina ES.) 

(iv) Kasmetiniai TFAS patobulinimai 2015–2017 m. ciklui (išleista 2017 m. gruodžio 12 d. Galioja metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. Dar nepatvirtina ES.) 

2.2.2 Dar neįsigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai 
 

(i)  28-ojo TAS pataisos „Ilgalaikės dalys asocijuotosiose ar bendrosiose įmonės“ (išleista 2017 m. spalio 12 d. 
Galioja metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. Dar nepatvirtina 
ES.)  
 

Pataisoje išaiškinama, kad rizikos kapitalo įmonė arba savitarpio fondas, patikėjimo fondas ir kiti panašūs ūkio 
subjektai per pirminį pripažinimą gali pasirinkti įvertinti investicijas į asocijuotąsias arba bendrąsias įmones tikrąja 
verte pelne (nuostoliuose) kiekvienai asocijuotajai arba bendrajai įmonei atskirai. 

Bendrovė nemano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms. 

(ii) 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (galioja 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams. Taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar nepatvirtinta ES.) 

17-uoju TFAS pakeičiamas 4-asis TFAS, kuris 2004 m. buvo pristatytas kaip laikinas standartas. 4-asis TFAS leido 
įmonėms apskaityti draudimo sutartis remiantis nacionaliniais apskaitos standartais, o tai nulėmė daugybės 
skirtingų metodų taikymą. 

 

17-asis TFAS išsprendžia 4-ojo TFAS sukeltas palyginimo problemas, kadangi reikalaujama, kad visos draudimo 
sutartys būtų apskaitomos nuosekliai, taip suteikiant naudą tiek investuotojams, tiek draudimo bendrovėms. 
Draudimo įsipareigojimai bus apskaitomi esamomis vertėmis, o ne istorine savikaina. 

Bendrovė dar neparengė tikėtinos naujojo standarto kiekybinės įtakos analizės. 
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(iii) TFAAK 23-iasis aiškinimas „Neapibrėžtumai, susiję su pelno mokesčio vertinimu“ (galioja 2019 m. sausio 
1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar 
nepatvirtina ES.) 

TFAAK 23-iajame aiškinime, siekiant padidinti skaidrumą, patikslinama pelno mokesčio elementų, kurie dar 
nepatvirtinti mokesčių administratoriaus, apskaita. Pagal 23-iąjį TFAAK, yra vertinama, ar yra tikėtina, kad mokesčių 
administratorius sutiks su ūkio subjekto pasirinktu mokestiniu vertinimu. Jei yra tikėtina, kad mokesčių 
administratorius sutiks su tuo, kaip ūkio subjektas vertina mokestinius neapibrėžtumus, tada finansinėse 
ataskaitose įrašytos mokesčių sumos atitinka mokesčių deklaraciją, kurioje nėra jokių neapibrėžtumų, susijusių su 
dabartinių ir atidėtųjų mokesčių apskaičiavimu. Priešingu atveju apmokestinamosios pajamos (arba mokesčių 
nuostoliai), mokesčių bazė ir nepanaudoti mokesčių nuostoliai nustatomi taip, kad geriau atspindėtų tikėtiną 
neapibrėžtumo išsprendimą, naudojant arba vieną prognozuojamą, arba labiausiai tikėtiną (įvertinus tikimybę) 
sumą. Ūkio subjektas turi daryti prielaidą, kad mokesčių administratorius patikrins poziciją ir pilnai supras visą 
aktualią informaciją. 

Bendrovė nemano, kad aiškinimas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms, nes Bendrovė neturi reikšmingų mokestinių pozicijų, kurioms būdingi neapibrėžtumai. 

(iv) Kasmetiniai TFAS patobulinimai 2015–2017 m. ciklui (išleista 2017 m. gruodžio 12 d. Galioja metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. Dar nepatvirtina ES.) 

TFAS patobulinimai (2015–2017 m.) apima keturias standartų pataisas. Pagrindiniai pakeitimai: 

• išaiškinta, kad ūkio subjektas iš naujo įvertina savo anksčiau turėtą dalį jungtinėje veikloje, kai įgyja verslo 
kontrolę pagal 3-iąjį TFAS „Verslo jungimai“; 
 

• išaiškinta, kad ūkio subjektas iš naujo nevertina savo anksčiau turėtos dalies jungtinėje veikloje, kai įgyja 
jungtinę kontrolę jungtinėje veikloje pagal 11-ąjį TFAS „Jungtinė veikla“; 

 

• išaiškinta, kad ūkio subjektas turėtų visada apskaityti dividendų išmokų įtaką pelno mokesčiui pelne 
(nuostoliuose), kitose bendrosiose pajamose arba nuosavybėje, priklausomai nuo to, kur buvo pripažinti 
ankstesni sandoriai arba paskirstytinąjį pelną davę įvykiai; ir 
 

• išaiškinta, kad ūkio subjektas iš pasiskolintų lėšų turėtų išskirti skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo turtui 
įsigyti, lėšas, kol iš esmės visos operacijos, skirtos parengti turtą numatytajai paskirčiai arba pardavimui, bus 
užbaigtos. Apskaičiuojant skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo turtui įsigyti, sąnaudas taikytas metodas 
neturi būti taikomas apskaičiuojant skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo turtui įsigyti, sąnaudas, jeigu turtas 
jau yra parengtas numatytajai paskirčiai ar pardavimui. 

Manoma, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 

Kiti standartai 
 
Manoma, kad toliau išvardyti peržiūrėti standartai neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms: 
 

- Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios įmonės (10-ojo TFAS ir 28-
ojo TAS pataisos) (dar nepatvirtinta ES); 

- 14-asis TFAS „Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos“ (dar nepatvirtinta ES). 

2.3 Draudimo sutartys, perdraudimas 

a) Sutarčių klasifikacija 

Draudimo sutartis – tai sutartis, pagal kurią Bendrovė perima reikšmingą draudimo riziką iš kitos šalies (draudėjo), 
sutikdama kompensuoti draudėjui už numatytą neapibrėžtą būsimąjį įvykį (draudžiamąjį įvykį), kuris neigiamai 
paveiktų šį draudėją. Visos sudarytos sutartys klasifikuojamos kaip ne gyvybės draudimo sutartys. Bendrovė 
nesudaro investicinių sutarčių. 
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b) Perduotas perdraudimas 

Vykdydama įprastą veiklą, Bendrovė perduoda perdraudimą siekdama apriboti galimus grynuosius nuostolius. 
Turtas, įsipareigojimai ir pajamos bei sąnaudos pagal perduoto perdraudimo sutartis pateikiami atskirai nuo 
susijusio turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų pagal susijusias draudimo sutartis, nes perdraudimo susitarimai 
neatleidžia Bendrovės nuo jos tiesioginių įsipareigojimų draudėjams. 

Perdraudimo turtas apima iš perdraudimo įmonių atgautinas sumas, susijusias su išmokomis ir perdraudikams 
tenkančia techninių atidėjinių dalimi. 

Iš perdraudikų atgautinos sumos vertinamos numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio arba apmokėtų žalų pagal 
draudimo liudijimus, patenkančius į perdraudimo sutarties apimtį, pagrindu. 

Perdraudimo komisiniai apima pagal perdraudimo sutartis iš perdraudikų gautus arba gautinus komisinius. Ne 
gyvybės perdraudimo komisiniai atidedami taip, kad atitiktų ne gyvybės draudimo įsigijimo sąnaudų atidėjimą.  

Perkelti perdraudimo komisiniai yra įtraukiami į finansinės būklės ataskaitą, į straipsnį „Sukauptos sąnaudos ir 
ateinančių laikotarpių pajamos“. 

Pagrindinės obligatorinio perdraudimo sutarčių formos yra perdraudimo ir nuostolių perviršio sutartys. Rizikai, kuri 
viršija obligatorinio perdraudimo sutarčių ribas arba dėl savo pobūdžio nepatenka į jų taikymo sritį, naudojamas 
fakultatyvinis perdraudimas.  

c) Įmokos 

Pasirašytos draudimo įmokos yra draudimo įmokos pagal draudimo liudijimus, kurie įsigalioja per metus, 
nepriklausomai nuo to, ar įmoka jau yra tapusi mokėtina, ar ne. Pasirašytos įmokos mažinamos atšauktų ir nutrauktų 
įmokų per ataskaitinius metus suma. Įmokos atskleidžiamos įtraukiant tarpininkams mokėtinus komisinius. 

Uždirbta pasirašytų įmokų dalis pripažįstama pajamomis. Įmokos pripažįstamos uždirbtomis pro-rata metodu per 
draudimo liudijimo apsaugos laikotarpį. Perkelta įmokų dalis pripažįstama kaip perkeltų įmokų techninis atidėjinys.  

Perduotos perdraudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis remiantis gauta perdraudimo paslauga ir pagal tai, kokia 
dalis būsimiems laikotarpiams priskiriamų perdraudimo įmokų yra pripažįstama kaip turtas perdraudikams 
tenkančioje perkeltų įmokų techninio atidėjinio dalyje. 

d) Patirtos žalos 

Patirtos žalos apima žalas, priskiriamas ataskaitiniams metams, ir nuostolių žalų sureguliavimo sąnaudas. 
Apmokėtos žalos mažinamos išieškotomis sumomis ir sumomis, gautomis realizavus likutinį turtą. 

e)  Administracinės sąnaudos 

Administracinės sąnaudos yra susijusios su įmokų surinkimu, portfelių valdymu, grąžintų įmokų tvarkymu bei 
perdraudimu. Jos apima personalo sąnaudas ir nusidėvėjimą tiek, kiek tokios sąnaudos neįtrauktos į įsigijimo, žalų 
sureguliavimo ar investicinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos yra apskaitomos kaupimo principu. 

Administracinės sąnaudos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su konkrečia draudimo rūšimi, yra skirstomos pagal 
draudimo rūšį proporcingai pasirašytų įmokų bendrajai vertei, uždirbtų įmokų grynajai vertei ir apdraustiems 
objektams. 

f) Sutarčių sudarymo sąnaudos 

Draudimo sutarčių įsigijimo sąnaudos patiriamos sudarant draudimo sutartis ir apima tokias tiesiogines sąnaudas 
kaip komisiniai ir patirtas netiesiogines sąnaudas, susijusias su sutarčių sudarymu.  

g) Atidėtosios sutarčių sudarymo sąnaudos 

Komisiniai ir kitos įsigijimo sąnaudos, kurios priklauso nuo ir yra susijusios su naujų sutarčių išsaugojimu ir esamų 
sutarčių atnaujinimu, yra kapitalizuojamos kaip turtas. Visos kitos sutarčių sudarymo sąnaudos yra pripažįstamos 
sąnaudomis, kai patiriamos. Atidėtųjų sutarčių sudarymo sąnaudų turtas priskiriamas pelnui (nuostoliams) per 
draudimo liudijimo laikotarpį, uždirbus įmokas. 
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h) Techniniai atidėjiniai 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys apima pasirašytas įmokas bendrąja verte, siejamas su laikotarpiu nuo finansinės 
būklės ataskaitos dienos iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos dienos. Atidėjinys sudaromas siekiant padengti 
visas draudimo išmokas ir sąnaudas pagal galiojančias draudimo sutartis. 

Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys formuojamas nepasibaigusiai rizikai pagal bendrojo pobūdžio draudimo 
sutartis, kai tikėtina draudimo išmokų ir sąnaudų, priskiriamų nepasibaigusiems draudimo liudijimų, galiojančių 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, laikotarpiams, vertė viršija perkeltų įmokų techninį atidėjinį, susijusį su šiais 
draudimo liudijimais. 

Kiekvieną finansinių ataskaitų dieną Bendrovė atlieka įsipareigojimų pakankamumo įvertinimą ir nustato, ar 
draudimo įsipareigojimai, pripažinti per ataskaitinius metus galiojantiems draudimo liudijimams, yra pakankami. 

Jeigu atliekant įsipareigojimų pakankamumo įvertinimą nustatoma, kad įsipareigojimų apskaitinė vertė yra 
nepakankama, šis trūkumas pripažįstamas kaip finansinių metų nuostoliai suformuojant nepasibaigusios rizikos 
techninį atidėjinį (33 pastaba). 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys yra suma, atidėta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įvertintiems 
patirtiems, bet dar neapmokėtiems nuostoliams. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys apima atidėjinį 
praneštoms, bet dar neapmokėtoms žaloms ir atidėjinį įvykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms. Išmokėjimų 
techninis atidėjinys taip pat formuojamas žalų sureguliavimo sąnaudoms, kurios bus patirtos norint sureguliuoti 
einamuoju ir ankstesniais metais įvykusias žalas. Perleidžiamas draudimas nepasiliekant jokios draudimo rizikos 

i) Perleidžiamas draudimas nepasiliekant jokios draudimo rizikos 

Vykdydama įprastą verslo veiklą, Bendrovė draudžia riziką, kurią ji visą perduoda perdraudikams, nepasilikdama 
draudimo rizikos ir neprisiimdama visos rizikos sau. Turtas, įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos, 
atsirandantys iš perleidžiamo draudimo, nepasiliekant jokios draudimo rizikos, sutarčių, pateikiami Bendrovės 
finansinės būklės ataskaitoje, nes draudimo rizikos perdavimas neatleidžia Bendrovės nuo tiesioginių įsipareigojimų 
draudėjui. 

2.4 Palūkanų pajamos ir sąnaudos 

Palūkanų pajamos ir sąnaudos yra pripažįstamos pelne (nuostoliuose) visoms priemonėms, kurioms skaičiuojamos 
palūkanos, kaupimo principu naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Palūkanų pajamos apima uždirbtus 
kuponus iš fiksuotų pajamų skolos vertybinių popierių, banko indėlių ir kitų paskolų palūkanas bei sukauptas 
nuolaidas, taip pat diskontuotų priemonių premijas.  

2.5 Finansinės priemonės 

Bendrovė neišvestinį finansinį turtą skirsto į tokias kategorijas: apkaitomas amortizuota savikaina, apskaitomas 
tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, apskaitomas tikrąja verte pelne (nuostoliuose).  

Bendrovė neišvestinius finansinius įsipareigojimus skirsto į šias kategorijas: 

(i)  Neišvestinis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Pripažinimas ir pripažinimo nutraukimas 

Pirminio pripažinimo metu Bendrovė pripažįsta paskolas, gautinas sumas ir skolos vertybinius popierius jų 
atsiradimo dieną. Visas kitas finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu pripažįstami 
prekybos dieną, kai Bendrovė tampa priemonės sutarties dalimi. 

Bendrovė nustoja pripažinti finansinį turtą, kai baigia galioti sutartinės teisės į pinigų srautus, kai ji perleidžia teises 
gauti sutartinius pinigų srautus sandoryje, kuriame perleidžiama iš esmės visa nuosavybės teikiama nauda ir rizika, 
arba ji neperleidžia, bet ir neišlaiko iš esmės visos nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos ir neišlaiko perleisto turto 
kontrolės. Bet kokia tokiame finansiniame turte, kurio pripažinimas nutrauktas, turima dalis, kurią Bendrovė sukuria 
arba išlaiko, pripažįstama kaip atskiras turtas ar įsipareigojimas. Bendrovė nustoja pripažinti finansinį įsipareigojimą, 
kai jos sutartiniai įsipareigojimai yra padengiami, atšaukiami arba baigiasi jų terminas. 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai sudengiami ir sudengta suma parodoma finansinės būklės ataskaitoje, 
kai yra teisinė galimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti sudengta suma arba realizuoti turtą 
ir įvykdyti įsipareigojimus vienu metu. 
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Apskaitomas amortizuota savikaina 

Toks turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas tikrąja verte, pridedant bet kokias tiesiogiai priskirtinas sandorio 
sąnaudas. Po pirminio pripažinimo toks turtas vertinamas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų 
normos metodą. Amortizuota savikaina mažinama vertės sumažėjimo nuostoliais. 

Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:  
• finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje 

numatytus pinigų srautus; 
• dėl finansinio turto sutarties sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės 

sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.  

Skolos vertybiniai popieriai, apskaitomi tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose 

Toks turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas tikrąja verte, pridedant bet kokias tiesiogiai priskirtinas sandorio 
sąnaudas. Po pirminio pripažinimo toks turtas vertinamas tikrąja verte. Palūkanų pajamos apskaičiuojamos 
naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą, vertės sumažėjimo sąnaudos bei valiutos pasikeitimo pelnas 
(nuostoliai) pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pelne (nuostoliuose). Kitos grynosios pajamos ir sąnaudos 
pripažįstamos kitose bendrosiose pajamose. Pripažinimo nutraukimo metu kitose bendrosiose pajamose sukauptas 
pelnas ir nuostoliai yra perklasifikuojami į pelną (nuostolius). 

Nuosavybės investicijos, apskaitomos tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose 
  
Nuosavybės investicijoms, laikomoms ne pardavimo tikslais, Bendrovė taiko pripažinimo tikrąja verte kitose 
bendrosiose pajamose metodą. Toks turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas tikrąja verte, pridedant bet kokias 
tiesiogiai priskirtinas sandorio sąnaudas. Po pirminio pripažinimo šios finansinės priemonės vertinamos tikrąja 
verte. Dividendai yra pripažįstami kaip pajamos pelne (nuostoliuose). Kitos grynosios pajamos ir sąnaudos 
pripažįstamos kitose bendrosiose pajamose ir niekada neperklasifikuojamos į pelną (nuostolius). 
  
Finansinės priemonės, apskaitomos tikrąja verte pelne (nuostoliuose)  
 

Toks turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas tikrąja verte, pridedant bet kokias tiesiogiai priskirtinas sandorio 
sąnaudas. Po pirminio pripažinimo toks turtas vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai, išskyrus vertės sumažėjimo 
nuostolius ir skolos priemonių valiutų kursų skirtumus, pripažįstami pelne (nuostoliuose). 
  
(ii) Neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai. Vertinimas  

Kiti neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami tikrąja verte, atėmus bet kokias 
tiesiogiai priskirtinas sandorio sąnaudas. Po pirminio pripažinimo tokie įsipareigojimai vertinami amortizuota 
savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. 

2.6 Tikrosios vertės nustatymas 

Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastinį 
sandorį, sudaromą tarp rinkos dalyvių pagrindinėje rinkoje, o jei jos nėra – palankiausioje rinkoje, į kurią Bendrovė 
gali patekti vertinimo dieną. Įsipareigojimo tikroji vertė parodo jo prievolių neįvykdymo rizikos poveikį. 

Daug Bendrovės apskaitos principų ir atskleidimų reikalauja, kad būtų nustatoma tiek finansinio, tiek nefinansinio 
turto ir įsipareigojimų tikroji vertė. 

Ten, kur tinkama, Bendrovė įvertina tikrąją priemonės vertę naudodama skelbiamą tos priemonės kainą aktyviojoje 
rinkoje. Rinka laikoma aktyvia, jei sandoriai su tuo turtu ar įsipareigojimais vyksta pakankamai dažnai ir pakankamai 
didele apimtimi, kad suteiktų nuolatinę informaciją apie kainas.  

Jei nėra skelbiamos kainos aktyviojoje rinkoje, Bendrovė naudoja vertinimo metodus, kurie maksimizuoja atitinkamų 
stebimų kintamųjų naudojimą ir minimizuoja nestebimų kintamųjų naudojimą. Pasirinktas vertinimo metodas įtraukia 
visus veiksnius, į kuriuos atsižvelgtų rinkos dalyviai, įkainodami sandorį. 

Jeigu tikrąja verte vertinamas turtas ar įsipareigojimas turi siūlomą ir prašomą kainą, tuomet Bendrovė turtą ir 
ilgąsias pozicijas vertina siūloma kaina, o įsipareigojimus ir trumpąsias pozicijas – prašoma kaina.   
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Geriausias finansinės priemonės tikrosios vertės šaltinis pradinio pripažinimo metu paprastai yra sandorio kaina, 
t. y. duoto arba gauto atlygio tikroji vertė. Jei Bendrovė nustato, kad tikroji vertė pradinio pripažinimo metu skiriasi 
nuo sandorio kainos ir tikrosios vertės nepatvirtina nei identiško turto ar įsipareigojimo skelbiama kaina aktyviojoje 
rinkoje, nei nepagrindžia vertinimo metodas, naudojantis tik duomenis iš stebimų rinkų, tai finansinė priemonė 
pradinio pripažinimo metu vertinama tikrąja verte, pakoreguota taip, kad skirtumas tarp tikrosios vertės pradinio 
pripažinimo metu ir sandorio kainos būtų atidėtas. Vėliau šis skirtumas pripažįstamas pelne (nuostoliuose) per 
priemonės galiojimo laikotarpį, bet ne vėliau, kai įvertinimas visiškai pagrindžiamas stebimais rinkos duomenimis 
arba sandoris baigiamas. 

2.7 Gautinos sumos iš draudimo veiklos 

Kai iš draudėjų ir tarpininkų gautinos sumos yra pradelsiamos, draudimo liudijimas yra nutraukiamas, o atitinkamos 
sumos atstatomos pasirašytomis įmokomis. Vertės sumažėjimo atidėjinys sumoms, kurių terminas dar nesuėjo, 
nėra formuojamas ir, atitinkamai, jokia įmokų dalis nėra traktuojama kaip pajamos. 

2.8 Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas apskaitomas istorine savikaina, atėmus bet kokius vėliau sukauptus amortizacijos ir vertės 
sumažėjimo nuostolius, jeigu tokių yra. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei yra tikėtina gauti ekonominę naudą 
iš to turto būsimais laikotarpiais ir turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Nematerialiojo turto amortizacija 
skaičiuojama tiesiniu metodu mažinant turto savikainą per jo numatomą naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuo 1 iki 14 
metų. Naudingo tarnavimo laikotarpiai, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra peržiūrimi kasmet siekiant 
užtikrinti, kad jie atitinka tikėtiną ekonominę naudą iš nematerialiojo turto. 

2.9 Nekilnojamasis turtas ir įrengimai 

Tai turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, 
kuris bus naudojamas ilgiau nei vienus metus Bendrovės paslaugų teikimui ar administraciniams tikslams, kurio 
įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kuri yra didesnė nei 1 000 eurų įskaitant PVM.  

Turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių 
yra. Žemė nenudėvima. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, ir yra skaičiuojamas 
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą per įvertintą turto naudingo tarnavimo laiką, 
kuris pagrindinėms turto grupėms yra toks: 

Pastatai 30–80 metų 
Transporto priemonės 8 metai  
Biuro įranga  3–6 metai 
  

Vėliau patirtos išlaidos yra kapitalizuojamos tik jeigu yra tikėtina, kad Bendrovė gaus su išlaidomis susijusios 
ekonominės naudos. Visos kitos remonto ir techninės priežiūros išlaidos yra apskaitomos pelne (nuostoliuose) tą 
finansinį laikotarpį, kai patiriamos. 

Nuomojamo turto pagerinimas yra nudėvimas naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį. 

Pelnas ar nuostoliai iš nekilnojamojo turto ir įrengimų perleidimo yra apskaičiuojami kaip skirtumas tarp 
nekilnojamojo turto ir įrengimų apskaitinės vertės ir pardavimo sugeneruotų pajamų. Toks pelnas ar nuostoliai 
apskaitomi pelne (nuostoliuose), kai patiriami.  

Nekilnojamojo turto ir įrengimų straipsnyje taip pat yra apskaitomas turtas iš patalpų ir žemės nuomos. Toks turtas 
finansinėse ataskaitose apskaitomas visų būsimųjų nuomos mokėjimų dabartine verte. 

2.10 Investicinis turtas 

Investicinis turtas yra nekilnojamasis turtas, laikomas uždirbti nuomos pajamas ir (arba) pelną iš turto vertės 
padidėjimo, ir yra apskaitomas tikrąja verte, jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Investicinio turto tikroji vertė 
tikslinama kiekvieną kartą, sudarant finansines ataskaitas, jos pasikeitimą pripažįstant pelne (nuostoliuose).  

Investicinio turto, finansinėse ataskaitose parodyto tikrąja verte, remonto išlaidos pripažįstamos laikotarpio, kuriuo 
jos buvo patirtos, sąnaudomis. Investicinis turtas pateikiamas tikrąja verte, remiantis reguliariai atliekamu vertinimu. 
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2.11   Užsienio valiutos perkainojimas 

Operacijos užsienio valiuta konvertuojamos į eurus taikant Europos Centrinio Banko skelbiamą euro ir užsienio 
valiutos orientacinį kursą sandorio dieną. Užsienio valiutos keitimo pelnas ir nuostoliai, atsiradę iš atsiskaitymo už 
tokius sandorius ir iš finansinių ataskaitų sudarymo dieną atlikto piniginio turto ir įsipareigojimų, įvertintų užsienio 
valiuta, orientacinių kursų konvertavimo, yra pripažįstami atitinkamo laikotarpio pelne (nuostoliuose). 

 2019-12-31 2018-12-31  
1 USD 0,8937 EUR 0,8733 EUR  
1 GBP 
1 PLN 

1,1736 EUR 
0,2349 EUR 

1,1179 EUR 
0,2324 EUR 

 

2.12 Pelno mokestis 

Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos ir atidėtojo pelno mokesčio pokytis.  

Pelno mokestis 

Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. Apmokestinamasis 
pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto pelne (nuostoliuose), nes jis neapima pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais 
metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. 
Pelno mokestis apskaičiuojamas naudojant galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. 
2019 m. Bendrovei taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. (2018 m. – 15 proc.). 

Atidėtasis pelno mokestis 

Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas finansinės būklės ataskaitos įsipareigojimų metodu. Atidėtojo pelno 
mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir 
įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo pelno 
mokesčio įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniesiems skirtumams, kurie vėliau didins mokestinį pelną, o 
atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną. Toks 
turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikinieji skirtumai yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba 
jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai nedaro įtakos nei mokestiniam, 
nei finansiniam pelnui.  

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienai ir yra sumažinamas, 
jei nėra tikėtina, kad Bendrovė ateityje turės pakankamai mokestinio pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri 
tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną.  

Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri bus taikoma 
tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinuosius skirtumus padengti arba apmokėti, remiantis mokesčio normomis 
(ir mokesčių įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atidėtojo mokesčio turtas 
ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes, kurių Bendrovė tikisi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama 
apmokėti ar padengti savo turtą ar įsipareigojimus.  

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar pajamos apskaitomos pelne (nuostoliuose), išskyrus atvejus, kai jos 
susijusios su straipsniais, apskaitomais akcininkų nuosavybėje, kuomet atidėtieji mokesčiai taip pat apskaitomi 
akcininkų nuosavybės straipsniuose. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai yra teisiškai 
leidžiama sudengti einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus ir kai jie yra susiję su pelno mokesčiais, 
nustatytais tų pačių institucijų, ir Bendrovė ketina sudengti einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus grynąja 
verte. 

2.13 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima bankuose laikomus indėlius iki pareikalavimo ir kitas trumpalaikes itin likvidžias 
investicijas, kurių pirminis terminas yra trys mėnesiai arba mažiau. 
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2.14 Vertės sumažėjimas 

Nekilnojamojo turto ir įrengimų bei nematerialiojo turto vertės sumažėjimas 

Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo dieną Bendrovė peržiūri likutinę nekilnojamojo turto ir įrengimų bei 
nematerialiojo turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių 
yra, Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). 
Kai neįmanoma įvertinti turto vieneto atsiperkamosios vertės, Bendrovė apskaičiuoja pajamas kuriančios turto 
grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Jei negalima nustatyti pagrįstos ir pastovios paskirstymo 
bazės, Bendrovės turtas yra taip pat priskiriamas individualiai pajamas kuriančiai turto grupei arba jis yra 
priskiriamas mažiausiai pajamas kuriančiai turto grupei, kuriai galima identifikuoti pagrįstą ir pastovią paskirstymo 
bazę. Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas, ir naudojimo vertės. Įvertinant 
naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę 
diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią 
riziką. 

Jei turto (pajamas kuriančio vieneto) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė, 
apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (pajamas kuriančio vieneto) vertės. Nuostoliai dėl 
vertės sumažėjimo pripažįstami pelne (nuostoliuose) iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo 
atveju nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 

Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas kuriančio 
vieneto) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų 
apskaitinės šio turto (pajamas kuriančio vieneto) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais 
nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas pajamomis iš karto, nebent šis turtas 
anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo 
padidėjimas. 

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

Finansinio turto vertės sumažėjimas yra pripažįstamas pagal tikėtinus kredito nuostolius (TKN), kurių gali būti 
patiriama dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo. Tikėtinų kredito nuostolių modelis taikomas finansiniam 
turtui, vertinamam tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose (išskyrus nuosavybės priemones) ir finansinėms 
priemonėms, vertinamoms amortizuota savikaina. Jis netaikomas finansinėms priemonėms, vertinamoms tikrąja 
verte pelne (nuostoliuose), taip pat nuosavybės priemonėms, vertinamoms tikrąja verte kitose bendrosiose 
pajamose. 
 

Terminai ir sąvokos: 

Tikėtini kredito nuostoliai (TKN) – tikėtinas būsimų pinigų srautų sumažėjimas dėl įsipareigojimų nevykdymo ar 
gautinų sumų vertės sumažėjimo; 
Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė – tikimybė, kad per tam tikrą laiką įsipareigojimai Bendrovei nebus įvykdyti; 
Nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo – finansinio turto dalis, kurią tikimasi prarasti dėl įsipareigojimų 
neįvykdymo; 
Pozicija įsipareigojimų nevykdymo atveju – suma, kuri susiduria su įsipareigojimų neįvykdymo rizika ir kuriai 
apskaičiuojami tikėtini kredito nuostoliai; 
Galiojimo laikotarpio TKN – tikėtini kredito nuostoliai iš visų galimų įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per numatomą 
finansinės priemonės galiojimo laikotarpį; 
12 mėnesių TKN – galiojimo laikotarpio kredito nuostolių dalis, atsirandanti dėl nuostolių įvykių, kurie gali įvykti per 
artimiausius 12 mėnesių nuo vertinimo datos; 
Atgavimo norma – tai, kokiu mastu neapmokėta skola gali būti susigrąžinta. 
 

Skolos vertybinių popierių, apskaitomų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, TKN 
 

Skolos vertybiniams popieriams tikėtini kredito nuostoliai yra skaičiuojami vertinant įsipareigojimų neįvykdymo 
tikimybę ir nuostolius dėl įsipareigojimų neįvykdymo. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra nustatoma remiantis 
didžiųjų kredito reitingų agentūrų statistiniais duomenimis (emitentų, turinčių tą patį reitingą, įsipareigojimų 
nevykdymo istoriniai duomenys). Kai kurios įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės yra apskaičiuojamos ir 
priskiriamos kiekvienai finansinei priemonei pagal emitento kredito reitingą. Nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo 
vertinimas taip pat grindžiamas kredito agentūrų skelbiamomis istorinėmis atgavimo normomis. 
 

 
 
 



AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

44 

Skolos priemonėms taikomas 12-os mėnesių tikėtinų kredito nuostolių skaičiavimas, jei nebuvo reikšmingo 
finansinio turto kredito rizikos padidėjimo per ataskaitinį laikotarpį. Tikėtinų galiojimo laikotarpio kredito nuostolių 
metodas taikomas, jeigu finansinių ataskaitų dieną finansinio turto kredito rizika reikšmingai išaugo nuo jo pirminio 
pripažinimo. Kredito rizika nustatoma remiantis išoriniu kredito reitingu. Bendrovė laiko, kad finansinio turto kredito 
rizika reikšmingai nepadidėjo, jeigu turto kredito rizika finansinių ataskaitų dieną yra nedidelė (yra priskirtas 
investicinis kredito reitingas). 
 

Gautinų sumų TKN 
 

Gautinoms sumoms taikomi galiojimo laikotarpio tikėtini kredito nuostoliai. TKN apskaičiuojami remiantis skolų 
senėjimo ir tam tikros senėjimo grupės (vieno mėnesio žingsnis) skolų atgavimo statistika per paskutinius 15 
mėnesių. Gautinų sumų iš tarpininkų tikėtini kredito nuostoliai apskaičiuojami naudojant tarpininkų kreditingumo ir 
skolų senėjimo duomenis. Taip pat atsižvelgiama į galimus skolininkų sunkumus rodančius požymius. Tai apima 
tiek viešai prieinamą, tiek Bendrovės vidaus kanalais surinktą informaciją. Laikoma, kad įvyko įsipareigojimų 
neįvykdymo įvykis, kai gautina suma tampa pradelsta 90 dienų. 
 

Pateikimas finansinėse ataskaitose  
 

Finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina, bendroji apskaitinė vertė yra sumažinama atidėjinių nuostoliams 
suma. Skolos investicijų, apskaitomų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, nuostolių atidėjinys pripažįstamas 
kitose bendrosiose pajamose, nemažinant finansinio turto apskaitinės vertės, pateikiamos finansinės būklės 
ataskaitoje. Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelne (nuostoliuose).  
 
3. SPRENDIMŲ IR ĮVERTINIMŲ NAUDOJIMAS  

Vadovybė priima sprendimus, atlieka įvertinimus ir daro prielaidas, kurie taikomi rengiant finansines ataskaitas ir 
kurie daro įtaką pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertėms. Nors šie įvertinimai grindžiami 
geriausiomis vadovybės žiniomis apie dabartinius įvykius ir veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo 
šių įvertinimų. 

Įvertinimai ir juos pagrindžiančios prielaidos yra nuolat peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų pakeitimai pripažįstami 
laikotarpiu, kuriuo įvertinimas buvo pakeistas, jeigu pakeitimas daro įtaką tik tam laikotarpiui, arba pakeitimo 
laikotarpiu ir būsimais laikotarpiais, jeigu pakeitimas daro įtaką ir einamajam, ir būsimiems laikotarpiams.  

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys yra vienas pagrindinių Bendrovės atliekamų vertinimų, kuris leidžia 
nustatyti galutinį išmokėjimų pagal draudimo sutartis įsipareigojimą. 

Praneštų, bet neapmokėtų žalų atidėjinys (RBNS) apskaičiuojamas automatiškai įvedant preliminarią mokėtiną 
žalos išmoką į draudimo žalų reguliavimo sistemą. Naujai praneštiems atvejams naudojami aktuarų pagal išmokų 
duomenis nustatyti pradinio atvejo įverčiai, kuriuos vėliau remdamiesi papildoma informacija atnaujina žalų 
specialistai.  

Įvykusių, bet dar nepraneštų žalų atidėjinys (IBNR) apskaičiuojamas remiantis „Bornhuetter-Ferguson“, draudiminio 
nuostolingumo ir vidutinės išmokos metodais pagal atskiras draudimo rūšis. „Bornhuetter-Ferguson“ metode 
naudojamas draudiminis nuostolingumas nustatomas atsižvelgiant į įvykių dažnumą, sunkumą ir vidutines įmokas, 
sezoniškumą. Taigi metodas grindžiamas „Chain-Ladder“ ir vidutinės išmokos ar draudiminio nuostolingumo 
metodais. 

IBNR daugumai atidėjinio formavimo klasių Lietuvoje ir Estijoje apskaičiuojamas naudojant „Bornhuetter-Ferguson“ 
metodą, nes yra pakankamai žalų istorinių duomenų, o tendencijos pastovios. IBNR kitoms atidėjinio formavimo 
klasėms apskaičiuojamas naudojant supaprastintą „Bornhuetter-Ferguson“ metodą, kur dėl tendencijų yra daromos 
prielaidos. Likusioms atidėjinio formavimo klasėms dėl nepakankamų duomenų apie žalas ar tendencijų 
nepastovumo naudojamas draudiminio nuostolingumo metodas. Be to, IBNR formuojamas iš tam tikrų situacijų 
kylantiems įsipareigojimams, pavyzdžiui, išmokų už patirtą neturtinę žalą, periodinių mokėjimų, žalų indeksavimo, 
atėmus perdraudikų dalį ar pakartotinio žalų nagrinėjimo. 

Žalų sureguliavimo atidėjinys apskaičiuojamas kaip procentinė numatomų išmokėjimų dalis, darant prielaidą, kad 
yra sureguliuota pusė praneštų, bet dar neapmokėtų žalų. Žalų sureguliavimo atidėjinio koeficientai pasirenkami 
išanalizavus žalų sureguliavimo sąnaudų istorinius rodiklius. 

Atgautino regreso atidėjinys ir regreso turtas apskaičiuojamas naudojant istorinius išieškojimo procentinius 
duomenis pagal įvykius kas ketvirtį ir taikant juos numatomų išmokėjimų sumoms. 
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Kitos sritys, kurioms būdingi prielaidų ir įvertinimo neapibrėžtumai, yra vertės sumažėjimas, atidėtosios įsigijimo 
sąnaudos, investicinis turtas. Daugiau informacijos apie šiose srityse padarytas prielaidas yra pateikiama šiose 
pastabose: 

• Vertės sumažėjimas – 2.14, 12 pastabos; 
• Investicinis turtas – 2.1.3, 2.10, 18 pastabos; 
• Atidėtosios įsigijimo sąnaudos – 8, 33 pastabos. 
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4. PASIRAŠYTOS ĮMOKOS, GRYNĄJA VERTE  
 2019 m. 2018 m. 
 Bendrąja 

verte 
Perdraudikų 

dalis 
Grynąja 

verte 
Bendrąja 

verte 
Perdraudikų 

dalis 
Grynąja 

verte 
Motorinių transporto 

priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės 
draudimas 96 774 (2 163) 94 611 92 823 (2 358) 90 465 

Savanoriškas transporto 
priemonių draudimas 77 624 (966) 76 658 77 037 (1 062) 75 975 

Draudimas nuo gaisro ir kitos 
žalos, padarytos turtui 60 477 (3 240) 57 237 56 406 (2 849) 53 557 

Pajamų apsaugos draudimas 12 764 (56) 12 708 10 995 (50) 10 945 
Medicininių išlaidų 

draudimas  8 115 (17) 8 098 5 985 (14) 5 971 
Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 6 037 (297) 5 740 5 548 (306) 5 242 
Kredito ir laidavimo 

draudimas 3 210 (1 388) 1 822 2 488 (1 206) 1 282 
Jūrų, oro ir sausumos 

transporto draudimas 1 254 (61) 1 193 1 060 (7) 1 053 
Finansinio nuostolio 

draudimas  797 (134) 663 776 (108) 668 
 267 052 (8 322) 258 730 253 118 (7 960) 245 158 

 
 
Uždirbtos įmokos 
 

 2019 m. 2018 m. 

 

Uždirbtos 
įmokos, 

bendrąja 
verte 

Perdraudi-
kų dalis 

Uždirbtos 
įmokos, 
grynąja 

verte 

Uždirbtos 
įmokos, 

bendrąja 
verte 

Perdraudi-
kų dalis 

Uždirbtos 
įmokos, 
grynąja 

verte 
Motorinių transporto 

priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės 
draudimas  92 928 (2 146) 90 782 89 911 (2 346) 87 565 

Savanoriškas transporto 
priemonių draudimas 78 116 (1 476) 76 640 75 833 (1 319) 74 514 

Draudimas nuo gaisro ir 
kitos žalos, padarytos 
turtui 58 111 (3 264) 54 847 54 717 (2 853) 51 864 

Pajamų apsaugos 
draudimas 11 774 (56) 11 718 10 323 (51) 10 272 

Medicininių išlaidų 
draudimas  7 281 (17) 7 264 5 413 (325) 5 088 

Bendrosios civilinės 
atsakomybės 
draudimas  5 766 (291) 5 475 5 253 (14) 5 239 

Kredito ir laidavimo 
draudimas 2 720 (1 541) 1 179 2 044 (1 055) 989 

Jūrų, oro ir sausumos 
transporto draudimas 1 223 (61) 1 162 1 079 (44) 1 035 

Finansinio nuostolio 
draudimas  734 (134) 600 766 (112) 654 

IŠ VISO 258 652 (8 986) 249 667 245 339 (8 119) 237 220 
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5. PERKELTŲ ĮMOKŲ TECHNINIS ATIDĖJINYS 
a) Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčiai 
 Bendrąja verte Perdraudikų dalis Grynąja verte 
    
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 113 097 (1 642) 111 455 
Pasirašytos įmokos 253 118 (7 960) 245 158 
Uždirbtos įmokos 245 340 (8 119) 237 221 
Pokytis per metus, iš viso 7 779 159 7 938 
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 120 875 (1 483) 119 392 
    
Pasirašytos įmokos 267 052 (8 322) 258 730 
Uždirbtos įmokos 258 653 (8 986) 249 667 
Pokytis per metus, iš viso 8 399 664 9 063 
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 129 274 (819) 128 455 

 

b) Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčiai ir pasiskirstymas pagal draudimo tipą 2019 m. 

 Bendrąja verte Perdraudikų dalis Grynąja verte 
    
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas 3 846 (17) 3 829 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui  2 366 24 2 390 
Pajamų apsaugos draudimas 990 - 990 
Medicininių išlaidų draudimas 834 - 834 
Kredito ir laidavimo draudimas 490 153 643 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 271 (6) 265 
Finansinio nuostolio draudimas 63 - 63 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas 30 - 30 
Savarankiškas transporto priemonių draudimas (491) 510 19 
 8 399 664 9 063 

 
 
c) Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčiai ir pasiskirstymas pagal draudimo tipą 2018 m. 

 
 Bendrąja verte Perdraudikų dalis Grynąja verte 
    
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas 2 912 (13) 2 899 
Savanoriškas transporto priemonių draudimas 1 204 258 1 462 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui 1 689 4 1 693 
Medicininių išlaidų draudimas 732 - 732 
Pajamų apsaugos draudimas 672 1 673 
Kredito ir laidavimo draudimas 444 (151) 293 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 135 19 154 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas (19) 37 18 
Finansinio nuostolio draudimas 10 4 14 
 7 779 159 7 938 
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d) Perkeltų įmokų techninis atidėjinys metų pabaigoje, bendrąja verte 

  2019-12-31 2018-12-31 
   

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės draudimas  41 786 37 940 

Savanoriškas transporto priemonių draudimas  40 038 40 528 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui  31 605 29 240 
Pajamų apsaugos draudimas  6 601 5 611 
Medicininių išlaidų draudimas  3 511 2 677 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas  3 191 2 920 
Kredito ir laidavimo draudimas  1 922 1 432 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas  336 306 
Finansinio nuostolio draudimas  284 221 

  129 274 120 875 

6. IŠMOKĖTOS DRAUDIMO IŠMOKOS 
 
 

 2019 m. 2018 m. 
 Bendrąja 

verte 
Perdraudi-

kų dalis 
Grynąja 

verte 
Bendrąja 

verte 
Perdraudi-

kų dalis 
Grynąja 

verte 
Motorinių transporto 

priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės 
draudimas (52 425) 1 613 (50 812) (46 990) 1 247 (45 743) 

Savanoriškas transporto 
priemonių draudimas (50 152) 828 (49 324) (48 256) 704 (47 552) 

Draudimas nuo gaisro ir 
kitos žalos, padarytos 
turtui (24 661) 40 (24 621) (26 535) 3 894 (22 641) 

Medicininių išlaidų 
draudimas  (5 406) - (5 406) (3 533)  - (3 533) 

Pajamų apsaugos 
draudimas (4 174) - (4 174) (3 546) - (3 546) 

Bendrosios civilinės 
atsakomybės draudimas (2 925) 24 (2 901) (1 831) - (1 831) 

Jūsų, oro ir sausumos 
transporto draudimas (779) 148 (631) (49) - (49) 

Finansinio nuostolio 
draudimas (576) - (576) (2 075) 298 (1 777) 

Kredito ir laidavimo 
draudimas (230) 135 (95) (266) 156 (110) 

Kita (4) - (4) (4) - (4) 
 (141 332) 2 788 (138 544) (133 085) 6 299 (126 786) 
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7. NUMATOMŲ IŠMOKĖJIMŲ TECHNINIS ATIDĖJINYS 
a) Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčiai: 

 
  2019 m.   2018 m.  
 Bendrąja 

verte 
Perdraudi-

kų dalis 
Grynąja 

verte 
Bendrąja 

verte 
Perdraudi-

kų dalis 
Grynąja 

verte 
Metų pradžioje       
Praneštos žalos 63 957 (5 313) 58 644 60 718 (9 737) 50 981 
Patirtos, bet dar nepraneštos 26 319 (559) 25 760 15 952 (380) 15 572 
Iš viso metų pradžioje 90 276 (5 872) 84 404 76 670 (10 117) 66 553 
Pinigai, sumokėti už 

ankstesniais metais 
praneštas žalas (30 058) 1 763 (28 295) (32 504) 5 483 (27 021) 

Įsipareigojimų, kylančių iš 
einamųjų ir praėjusių metų 
žalų, pokyčiai  49 738 (7 231) 42 507 46 110 (1 238) 44 872 

Visas pokytis per metus 19 680 (5 468) 14 212 13 606 4 245 17 851 
Iš viso metų pabaigoje 109 956 (11 340) 98 616 90 276 (5 872) 84 404 
Praneštos žalos 75 985 (10 636) 65 349 63 957 (5 313) 58 644 
Patirtos, bet dar nepraneštos 33 971 (704) 33 267 26 319 (559) 25 760 
Iš viso metų pabaigoje 109 956 (11 340) 98 616 90 276 (5 872) 84 404 

b) Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčiai ir pasiskirstymas pagal draudimo rūšis 2019 m.: 
 

 Bendrąja 
verte 

Perdraudikų 
dalis Grynąja verte 

    
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas 13 889 (337) 13 552 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui 7 308 (4 620) 2 688 
Kredito ir laidavimo draudimas  456 (250) 206 
Medicininių išlaidų draudimas  368 - 368 
Savarankiškas transporto priemonių draudimas 128 (101) 27 
Pajamų apsaugos draudimas 83 - 83 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas 63 (84) (21) 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas (1 029) (75) (1 104) 
Finansinio nuostolio draudimas (1 586) (2) (1 588) 

  19 680 (5 469) 14 211 
 
c) Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčiai ir pasiskirstymas pagal draudimo rūšis 2018 m.: 

 
Bendrąja verte 

Perdraudikų 
dalis Grynąja verte 

    
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas 14 489 (739) 13 750 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui (2 045) 3 592 1 547 
Savanoriškas transporto priemonių draudimas  330 43 373 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas  1 730 30 1 760 
Finansinio nuostolio draudimas (1 780) 1 500 (280) 
Kredito ir laidavimo draudimas 131 (181) (50) 
Medicininių išlaidų draudimas 509 - 509 
Pajamų apsaugos draudimas 256 - 256 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas (14) - (14) 

  13 606 4 245 17 851 
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d) Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys metų pabaigoje, bendrąja verte: 

  2019-12-31 2018-12-31 
    
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimas  73 028 59 137 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui  16 393 9 086 
Savanoriškas transporto priemonių draudimas   8 623 8 495 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas   6 396 7 424 
Kredito ir laidavimo draudimas  2 044 1 588 
Medicininių išlaidų draudimas  1 509 1 141 
Pajamų apsaugos draudimas  1 144 1 062 
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas  544 482 
Finansinio nuostolio draudimas  275 1 861 
  109 956 90 276 

8. ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 
 2019 m. 2018 m. 
   
   
Komisiniai brokeriams ir kitiems tarpininkams (27 962) (26 262) 
Personalo išlaidos (15 050) (13 242) 
Komisiniai ir kitos su agentais susijusios išlaidos (7 254) (5 543) 
Biuro išlaidos (3 708) (3 672) 
Patalpų išlaidos (1 443) (1 393) 
Marketingo ir reklamos išlaidos (1 403) (1 705) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (942) (1 035) 
Privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, susijusios su agentų darbo 

užmokesčiu (443) (1 739) 
Kitos įsigijimo sąnaudos (321) (607) 
Perdraudimo komisiniai 568 406 
Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pokytis 1 751 422 
 (56 207) (54 370) 

 
Atidėtosios sutarčių sudarymo sąnaudos 

  
2017 m. gruodžio 31 d. 20 643 
Atidėtosios įsigijimo sąnaudos  37 202 
Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų amortizacija (37 049) 
2018 m. gruodžio 31 d. 20 796 
Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 35 167 
Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų amortizacija  (33 415) 
2019 m. gruodžio 31 d. 22 548 

 

 

9. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 
 2019 m. 2018 m. 
   
Atlyginimai:   
- atlyginimai personalui (9 456) (8 106) 
- privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos (981) (2 165) 
Informacinių technologijų ir ryšių sąnaudos (1 619) (1 678) 
Reklama ir viešieji ryšiai  (1 367) (1 381) 
Patalpų komunalinės paslaugos, eksploatacija, remontas ir nuoma (837) (749) 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (802) (451) 
Kitos administracinės sąnaudos (535) (348) 
Profesinės paslaugos  (509) (651) 
Biuro išlaidos  (469) (459) 
Transportas (225) (245) 
 (16 800) (16 233) 
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10. KITOS SU DRAUDIMO VEIKLA SUSIJUSIOS SĄNAUDOS  
 2019 m. 2018 m. 
   
   
Mokesčiai transporto priemonių draudikų biurui (2 019) (2 041) 
Mokesčiai kontroliuojančioms institucijoms ir kitos sąnaudos (513) (293) 
 (2 532) (2 334) 

11. INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 
 2019 m. 2018 m. 
Palūkanų pajamos:   

Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai 2 267 2 431 
Įmonių skolos vertybiniai popieriai 175 124 
 2 442 2 555 

Kitos investicinės veiklos pelnas (nuostoliai):   
Nuosavybės priemonės, vertinamos tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose:   

Dividendų pajamos 145 108 
Realizuotas rezultatas - -  

Skolos vertybiniai popieriai vertinami tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose:    
 Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai - 17   
 Įmonių skolos vertybiniai popieriai - 10   

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose):     
 Kolektyvinio investavimo subjektai 1 770 (1 061)   

Galimos parduoti finansinės investicijos:   
 Nuosavybės priemonės - - 
 Kolektyvinio investavimo subjektai - - 

Iki išpirkimo termino laikomos finansinės investicijos:   
 Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai - - 

Investicijų vertinimo ir valdymo sąnaudos:   
 Investicinio turto perkainojimas - 78 
 Investicijų valdymo sąnaudos (409) (520) 
 1 506 (1 368) 

 
 

3 948 1 187 

12. FINANSINIO TURTO TIKĖTINI KREDITO NUOSTOLIAI 
 
TKN sumos ir turto, kuriam taikomi TKN, sumos finansinių ataskaitų dieną pateikiamos lentelėje toliau: 
 

 Pozicija 
2019-12-31 

TKN 
2019-12-31 

Pozicija 
2018-12-31 

TKN 
2018-12-31 

     
Skolos vertybiniai popieriai, vertinami tikrąja verte kitose 

bendrosiose pajamose (19 pastaba) 237 331 (79) 200 306 (68) 
Draudimo veiklos gautinos sumos (21 pastaba) 54 830 (561) 50 880 (551) 
Perdraudimo gautinos sumos (22 pastaba) 3 433 (278) 2 938 (278) 
Kitos gautinos sumos (24 pastaba) 3 368 (55) 3 541 (80) 
 298 962 (973) 257 665 (977) 
     

Pelnas, kurį lėmė TKN sumažėjimas, siekia 4 tūkst. eurų. Nuostolių atidėjinių judėjimai pateikiami atskirai kiekvienai 
finansinio turto klasei. 
 
 
 
13. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 
 

 2019 m. 2018 m.  
   
Pelnas dėl valiutos kurso svyravimų 17 7 
Banko komisiniai (781) (685) 
Veiklos nuomos palūkanos (atskleista 38 pastaboje) (58) - 
 (822) (678) 
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14. KITOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 2019 m. 2018 m.  
   
Nekilnojamojo turto pajamos 33 98 
Kitos veiklos pajamos  127 - 
Kitos sąnaudos - (92) 
 160 6 

15. PELNO MOKESTIS 

 2019 m. 2018 m.  
   

Ataskaitinių metų pelno mokestis (3 148) (3 036) 
Atidėtojo pelno mokesčio likučių pokytis, pripažintas pelne (nuostoliuose) (2) 241 
Pelno mokesčio sąnaudų iš viso (3 150) (2 795) 

 
Pelno mokestis nesutaptų su teoriškai apskaičiuota mokėtina mokesčio suma, jeigu Bendrovės nuostoliams būtų 
taikomas įstatymų nustatytas tarifas. 

 2019 m. 2018 m.  
   

Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą 24 661 20 342 
   
Teoriškai apskaičiuotas mokestis, taikant 15 % tarifą 3 699 3 051 
Neleidžiamų atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų įtaka, grynąja verte (549) (256) 
Mokesčių iš viso  3 150 2 795 

 
2019 m. faktinis pelno mokesčio tarifas buvo 12,8 % (2018 m. – 13,7 %).  
 
 
Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

  2019 m. 2018 m.  
   
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimas) ataskaitinių metų pradžioje (215) (393) 
9-ojo TFAS taikymo įtaka (37 pastaba) - (321) 
Atidėtojo pelno mokesčio pokyčiai, pripažinti pelne (nuostoliuose) (2) 241 
Atidėtojo pelno mokesčio pokyčiai, pripažinti kitose bendrosiose pajamose (314) 258 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimas) ataskaitinių metų pabaigoje (531) (215) 

 
Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas toliau išvardytiems laikiniesiems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų 
apskaitinių verčių ir jų verčių pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais: 
 

 2019-12-31 2018-12-31 
Laikinųjų skirtumų įtaka atidėtajam pelno mokesčiui:   
sukauptų sąnaudų laikinieji skirtumai  1 509 1 251 
pradelstų skolų vertės sumažėjimo laikinieji skirtumai  131 132 
nekilnojamojo turto perkainojimo ir nusidėvėjimo laikinieji skirtumai  5 (9) 
kiti laikinieji skirtumai (640) (588) 
regresu atgautinų sumų laikinieji skirtumai  (265) (299) 
finansinio turto, vertinamo tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, perkainojimo laikinieji 

skirtumai (1 057) (743) 
finansinio turto, vertinamo tikrąja verte pelne (nuostoliuose), perkainojimo laikinieji skirtumai (214) 41 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai) ataskaitinių metų pabaigoje (531) (215) 
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Atidėtojo pelno mokesčio balansinių likučių pokyčiai: 

 

 
 

Grynasis 
likutis 

2018 m. 
gruodžio  

31 d. 

Pripažinta 
pelne 

(nuosto-
liuose) 

Pripažinta 
kitose 

bendrosiose 
pajamose 

Grynasis likutis 
2019 m. gruodžio 31 d. 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Atidėtojo 
mokesčio 

turtas 

Atidėtojo 
mokesčio 

įsiparei-
gojimas 

Sukauptos sąnaudos 1 251 258 - 1 509 1 509 - 
Prekybos ir kitos gautinos 

sumos 132 (1) - 131 131 - 
Nekilnojamasis turtas (9) 14 - 5 5 - 
Kitos sumos, dėl kurių 

atsiranda laikinųjų nuostolių (588) (52) - (640) - (640) 
Regresu atgautinos sumos (299) 34 - (265) - (265) 
Finansinis turtas, vertinamas 

tikrąja verte kitose 
bendrosiose pajamose 
(anksčiau galimas parduoti) (743) - (314) (1 057) - (1 057) 

Finansinis turtas vertinamas 
tikrąja verte pelne 
(nuostoliuose) 41 (256) - (214) - (214) 

Atidėtojo mokesčio turtas / 
(įsipareigojimai) prieš 
sudengimą     1 645 (2 176) 

Mokesčio sudengimas     (1 645) 1 645 
Atidėtojo mokesčio turtas / 

(įsipareigojimai), grynąja 
verte     - (531) 

 
 

 

Grynasis 
likutis 

2017 
gruodžio 

31 d. 

  Pripažinta  2018 m. gruodžio 31 d. 

9-ojo TFAS 
taikymo 

įtaka  

Grynasis 
likutis 2018 
sausio 1 d. 

pelne 
(nuosto-

liuose) 

kitose 
bendrosiose 

pajamose 

Grynasis 
likutis 

2018 
gruodžio 

31 d. 

Atidėtojo 
mokesčio 

turtas 

Atidėtojo 
mokesčio 

įsipareigoji-
mas 

Sukauptos sąnaudos 1 099 - 1 099 153 - 1 251 1 251 - 
Prekybos ir kitos 

gautinos sumos 172 - 172 (41) - 132 132 - 
Nekilnojamasis turtas 35 - 35 (44) - (9) - (9) 
Kitos sumos, dėl kurių 

atsiranda laikinųjų 
nuostolių (416) - (416) (172) - (588) - (588) 

Regresu atgautinos 
sumos  (449) - (449) 150 - (299) - (299) 

Finansinis turtas, 
vertinamas tikrąja verte 
kitose bendrosiose 
pajamos (anksčiau 
galimas parduoti) (834) (167) (1 001) - 258 (743) - (743) 

Finansinis turtas 
vertinamas tikrąja verte 
pelne (nuostoliuose) - (154) 

               
(154) 195 - 41 41 - 

Atidėtojo mokesčio 
turtas / 
(įsipareigojimai) prieš 
sudengimą       1 424 (1 639) 

Mokesčio sudengimas       (1 424) 1 424 
Atidėtojo mokesčio 

turtas / 
(įsipareigojimai), 
grynąja verte       - (215) 
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16. NEMATERIALUSIS TURTAS 

 
Programinė 

įranga Iš viso 
2017 m. gruodžio 31 d.   
Įsigijimo savikaina 20 674 20 674 
Sukaupta amortizacija (17 492) (17 492) 
Likutinė vertė 3 182 3 182 
   
2018 m.   
Įsigijimai 1 140 1 140 
Nurašyto nematerialiojo turto amortizacija (166) (166) 
Amortizacija (1 249) (1 249) 
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2 907 2 907 
   
2018 m. gruodžio 31 d.   

Įsigijimo savikaina 21 853 21 853 
Sukaupta amortizacija (18 946) (18 946) 
Likutinė vertė 2 907 2 907 
   
2019 m.   
Įsigijimai 1 321  1 321 
Amortizacija (897) (897) 
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 3 331 3 331 
   
2019 m. gruodžio 31 d.   
Įsigijimo savikaina 23 174 23 174 
Sukaupta amortizacija (19 843) (19 843) 
Likutinė vertė 3 331 3 331 
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17. NEKILNOJAMASIS TURTAS IR ĮRENGIMAI 
 

 

Žemė ir pastatai 

Žemės ir 
pastatų 
nuoma 

pagal 16 
TFAS  

Kita 
(statiniai) 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmokėjimai 

Nuomoja-
mo turto 
pagerini-

mas 

 
 

Motorinės 
transporto 
priemonės 

 
 

Biuro ir kita 
įranga Iš viso 

2017 m. gruodžio 31 d.         
Įsigijimo savikaina 14 358 - 1 176 290 593 3 988 2 399 22 804 
Sukauptas nusidėvėjimas (6 964) - (690) - (553) (1 925) (2 155) (12 287) 
Likutinė vertė 7 394 - 486 290 40 2 063 244 10 517 
2018 m.          
Įsigijimas 126 - - 668 25 675 136 1 630 
Perleidimas (345) - (30) - - (507) - (882) 
Perklasifikavimas 479 - - (479) - - - - 
Nurašymas - - - (161) - - (14) (175) 
Nusidėvėjimas (253) - (64) - (19) (434) (115) (885) 
Perleisto turto nusidėvėjimas 196 - 30 - - 440 - 666 
Nurašyto turto nusidėvėjimas - - - - - - 14 14 
Nurašyto turto perkainojimo 
pelnas (nuostoliai)  - - - 98 - - - 98 
Likutinė vertė laikotarpio 
pabaigoje 7 597 - 422 416 46 2 237 265 10 983 
         
2018 m. gruodžio 31 d.         
Įsigijimo savikaina 14 618  - 1 146 416 618 4 156 2 521 23 475 
Sukauptas nusidėvėjimas (7 021) - (724) - (572) (1 919) (2 256) (12 492) 
Likutinė vertė 7 597 - 422 416 46 2 237 265 10 983 
2019 m. sausio 1 d. 16 TFAS 
pradinė įtaka (38 pastaba) - 

 
2 092 - - - - - 2 092 

2019 m.         
Įsigijimas 94 - - 532 171 1 259 145 2 201 
Įsigijimas pagal 16 TFAS - 478 - - - - - 478 
Perleidimas (97) - - - - (841) (2) (940) 
Perklasifikavimas 241 - - (278) - - 37 - 
Nurašymas - - - - (1) - (187) (188) 
Nusidėvėjimas (276) - (61) - (28) (509) (151) (1 025) 
Nusidėvėjimas pagal 16 TFAS 
(38 pastaba) - 

 
(583) - - - - - (583) 

Perleisto turto nusidėvėjimas 28 - - - - 688 1 717 
Nurašyto turto nusidėvėjimas - - - - - - 187 187 
Likutinė vertė laikotarpio 

pabaigoje 7 587 

 
 

1 987 361 670 188 2 834 295 13 922 
         
2019 m. gruodžio 31 d.         
Įsigijimo savikaina 14 856 2 570 1 146 948 788 4 574    2 514 27 396 
Sukauptas nusidėvėjimas (7 269) (583) (785) (278) (600) (1 740) (2 219)  (13 474) 
Likutinė vertė 7 587 1 987* 361 670 188   2 834 295   13 922 

* - nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 16-ojo TFAS nuostatas, t. y. kapitalizuoti naudojimo teise valdomą turtą. 
Didesnę dalį tokio turto 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro patalpų nuoma – 1 728 tūkst. EUR (Lietuvoje – 592 tūkst. EUR, Estijoje 
– 1 136 tūkst. EUR), likusią dalį sudaro žemės nuoma Lietuvoje – 259 tūkst. EUR. Visas nuomojamas turtas – tai biuro patalpų 
ir žemės po pastatais, kuriuose vykdoma draudimo veikla, nuoma. Detaliau apie 16-ojo TFAS įgyvendinimą atskleista 38 
pastaboje. 
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18. INVESTICINIS TURTAS 
      

Grynoji apskaitinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 1 422 
Tikrosios vertės pasikeitimas per 2018 m. 78 
Grynoji apskaitinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 1 500 
Tikrosios vertės pasikeitimas per 2019 m. - 
Grynoji apskaitinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 1 500 

Investicinį turtą sudaro trečiajai šaliai išnuomotas komercinės paskirties nekilnojamasis turtas. Tikroji investicinio 
turto vertė peržiūrima kiekvienų finansinių metų pabaigoje, jos pokyčiai atspindimi pelne (nuostoliuose). 

Bendrovė tikrąją investicinio turto vertę nustato vadovaudamasi atitinkamą kvalifikaciją turinčių nepriklausomų turto 
vertintojų išvadomis. Tikroji turto vertė nustatoma taikant pajamų metodą. Tikrosios vertės kintamieji klasifikuojami 
kaip 3-asis lygis tikrosios vertės hierarchijoje, kuri apibrėžta 13-ajame TFAS. 
 

19. FINANSINĖS INVESTICIJOS  
 

       2019-12-31          2018-12-31  
Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja 
verte kitose bendrosiose pajamose:  

Įsigijimo 
savikaina Tikroji vertė 

 
 

Įsigijimo 
savikaina Tikroji vertė 

Lietuvos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  119 904 121 993 

 
 103 212 105 220 

Lenkijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  40 246 40 434 

 
 40 247 40 380 

Rumunijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  20 485 20 954 

 
 10 802 10 822 

  Kroatijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  20 242 20 516 

 
 10 353 10 682 

Bulgarijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  12 138 12 546 

 
 12 138 12 593 

Vengrijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  4 292 4 401 

 
 5 709 5 716 

Latvijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  3 285 3 429 

 
 1 406 1 445 

Ispanijos vyriausybės skolos vertybiniai 
popieriai  2 414 2 455 

 
 2 414 2 434 

Airijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  1 744 1 708   1 744 1 748 
Slovėnijos vyriausybės skolos vertybiniai 

popieriai  - - 
 

 1 019 940 
Įmonių skolos vertybiniai popieriai  8 623 8 895   8 264 8 326 
Akcijos (neatšaukiamas pasirinkimo sandoris)  1 696 2 195   1 915 2 149 
Iš viso finansinių investicijų, vertinamų 

tikrąja verte kitose bendrosiose 
pajamose: 

 235 069 239 526   199 223 202 455 

        
Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja 

verte pelne (nuostoliuose) – privaloma:        
Kolektyvinio investavimo subjektai  22 022 23 529   30 726 30 523 
Finansinių investicijų iš viso:  257 091 263 055   229 949 232 978 

        
Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, kurių tikroji vertė sudarė 239 526 
tūkst. eurų, yra kotiruojamos. Remiantis 13-ojo TFAS apibrėžtimis, priklausomai nuo vertinimo metoduose 
naudojamų kintamųjų, kotiruojamo turto tikrosios vertės yra priskiriamos 1 lygiui tikrosios vertės hierarchijoje – 
identiško turto nepakoreguotos kotiruojamos kainos aktyviosiose rinkose. Nekotiruojamų finansinių investicijų, 
vertinamų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 
 

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte pelne (nuostoliuose), kurių tikroji vertė sudarė 1 600 tūkst. eurų, yra 
kotiruojamos (1 lygis tikrosios vertės hierarchijoje). Turtas, sudarantis 21 928 tūkst. eurų, priskiriamas 2 lygiui 
tikrosios vertės hierarchijoje. 
 

Per finansinius metus nebuvo pasikeitimų tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių. 
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Finansinių priemonių TKN pasikeitimai pateikiami toliau: 

Skolos priemonės, vertinamos tikrąja verte kitose 
bendrosiose pajamose 

12 mėnesių 
TKN 

 Galiojimo 
laikotarpio 
TKN, kurių 
vertė nėra 

sumažėjusi 
dėl kredito 

rizikos  

 Galiojimo 
laikotarpio 
TKN, kurių 

vertė yra 
sumažėjusi 
dėl kredito 

rizikos 

 

Iš viso 
2018 m. gruodžio 31 d. (68)  -  -  (68) 
Tikėtinų kredito nuostolių vertinimas 8  -  -  8 
Naujas įsigytas turtas (22)  -  -  (22) 
Finansinis turtas, kurio pripažinimas buvo nutrauktas 3  -  -  3 
2019 m. gruodžio 31 d. (79)  -  -  (79) 
 
Nuosavybės priemonėms, vertinamoms tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, ir finansiniam turtui, vertinamam 
tikrąja verte pelne (nuostoliuose), TKN modelis netaikomas. 
 
 
20. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS 

  2019 m. 2018 m. 
Straipsniai, kurie yra arba gali būti perklasifikuoti į pelną (nuostolius) 
Skolos vertybinių popierių, vertinamų tikrąja verte kitose bendrosiose 

pajamose, perkainojimas  1 517 (1 363) 
Realizavimo rezultatas, perklasifikuotas į pelną (nuostolius)  41 (27) 
    
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuoti į pelną (nuostolius):    
Nuosavybės priemonių, vertinamų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, 

perkainojimas  265 (67) 
  1 823 (1 457) 

Sumos pateikiamos atėmus atidėtojo pelno mokestį. 
 

21. DRAUDIMO VEIKLOS GAUTINOS SUMOS 
  2019-12-31 2018-12-31 
    

Draudimo veiklos gautinos sumos, bendrąja verte  54 830 50 880 
Abejotinų draudimo veiklos gautinų sumų vertės sumažėjimas  (561) (551) 

  54 269 50 329 

 
Draudimo veiklos gautinų sumų senėjimas finansinių ataskaitų dieną: 
 

   
Bendrąja 

verte  

Galiojimo 
laikotarpio 

TKN Bendrąja verte  
Vertės 

sumažėjimas 
   2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2018-12-31 
       
Nepradelstos    53 045 (201) 47 583 (180) 
Pradelstos 0–30 dienų   1 374 (61) 2 667 (52) 
Pradelstos 31–60 dienų   100 (8) 269 (7) 
Pradelstos daugiau nei 60 dienų   311 (291) 361 (312) 
   54 830 (561) 50 880 (551) 

Atsižvelgdama į mokėjimų istoriją ir kliento kredito rizikos analizę, vadovybė mano, kad grynosios sumos, pradelstos 
daugiau nei 30 dienų, vis dar yra atgautinos.  
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Draudimo veiklos gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis per metus: 
  
2017 m. gruodžio 31 d. 609 
Papildomas vertės sumažėjimas 583 
Susigrąžintos skolos (497) 
Nurašytos skolos (144) 
2018 m. gruodžio 31 d. 551 
TKN vertinimas 597 
Susigrąžintos skolos (407) 
Nurašytos skolos (180) 
2019 m. gruodžio 31 d. 561 

 

22. PERDRAUDIMO GAUTINOS SUMOS 
  2019-12-31 2018-12-31 
    

Gautinos sumos iš perdraudimo veiklos, bendrąja verte  3 433 2 938 
Perdraudimo veiklos gautinų sumų vertės sumažėjimas  (278) (278) 

  3 155 2 660 

23. KITOS SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATIDĖTOSIOS SĄNAUDOS 
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Atidėtasis „Motorinio biuro“ mokestis  871 904 
Atidėtosios informacinių sistemų techninės priežiūros sąnaudos  537 738 
Kitos atidėtosios sąnaudos  576 452 
  1 984 2 094 

24. KITOS GAUTINOS SUMOS 
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Subrogacijos gautinos sumos   1 768 2 109 
Gautinos sumos iš „Motorinio biuro“  671 906 
Kitos gautinos sumos   564 250 
Gautinos sumos iš išankstinių apmokėjimų  365 276 
Kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas  (55) (80) 
Iš viso kitų gautinų sumų  3 313 3 461 
    

Kitų gautinų sumų terminas – per 12 mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos dienos. Joms palūkanos 
neskaičiuojamos.  
 
Kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo pokyčiai per metus: 
  
2017 m. gruodžio 31 d. 256 
TKN vertinimas 12 
Sugrąžintos skolos (12) 
Nurašytos skolos (176) 
2018 m. gruodžio 31 d. 80 
TKN vertinimas 12 
Susigrąžintos skolos (15) 
Nurašytos skolos (22) 
2019 m. gruodžio 31 d. 55 
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25. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
  2019-12-31 2018-12-31 
    

Pinigai banke  7 685 5 567 
  7 685 5 567 

2019 ir 2018 metais Bendrovė neturėjo terminuotųjų indėlių kredito įstaigose.  

26. AKCINIS KAPITALAS IR REZERVAI 

a) Išleistas ir visiškai apmokėtas akcinis kapitalas 

Iš viso yra išleista 805 620 paprastųjų akcijų (2018 m. gruodžio 31 d. paprastųjų akcijų skaičius buvo toks pat). 
Vienos akcijos nominalioji vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 14,48 euro (2018 m. gruodžio 31 d. vienos akcijos 
nominalioji vertė buvo tokia pati). Visos išleistos akcijos yra visiškai apmokėtos. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės 
akcinis kapitalas sudaro 11 665 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 11 665 tūkst. eurų).  

Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus.  

b) Akcininkas 

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkas, valdantis 100 proc. akcijų, yra akcinė 
bendrovė „POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ“ S.A. 

c) Akcijų priedai 

Remiantis akcijų emisijos taisyklėmis, šalia nominaliosios akcijų vertės buvo nustatyti akcijų priedai. 

d) Privalomasis ir kiti rezervai 

Rezervus sudaro privalomasis ir finansinių investicijų, vertinamų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, 
perkainojimo rezervai. Bendrovės privalomasis rezervas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 333 tūkst. eurų 
(2018 m. gruodžio 31 d. – 2 333 tūkst. eurų). Privalomasis rezervas buvo visiškai suformuotas ir negali būti 
paskirstytas. 

Perkainojimo rezervas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuo 4 210 tūkst. eurų 2018 m. gruodžio 31 d. iki 
5 992 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.  

e) Pelno paskirstymas dividendams 

Remiantis Bendrovės Dividendų politika, už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., nustatyta suma, 
paskirstytina dividendais, yra lygi 6,8 mln. eurų. Tačiau atsižvelgiant į neapibrėžtumą, susijusį su COVID-19 
pandemijos vystymusi ir jos įtaką ekonomikai, bei įvertinant EIOPA pareiškimą Nr. 20-137 „EIOPA pareiškimas dėl 
veiksmų, skirtų Koronaviruso/COVID-19 poveikiui ES draudimo sektoriui sušvelninti“, publikuotą 2020 m. kovo 
17 d., Bendrovės Valdyba rekomenduoja paskirstyti dividendais tik 50 % pirmiau paminėtos sumos, t. y. 3,4 mln. 
eurų, likusią 2019 metų pelno dalį perkeliant į nepaskirtytąjį pelną. Galutinė dividendų suma bus nustatyta remiantis 
Stebėtojų tarybos siūlymu ir Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

27. MOKESČIAI 
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos  232 219 
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28. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Sukauptos sąnaudos    
Komisiniai  7 664 6 961 
Veiklos sąnaudos  4 500 3 894 
Tarpininkų komisiniai  1 322 956 
Priedai už papildomus pardavimus  796 567 
Audito išlaidos ir susijusios paslaugos  39 19 
Sukauptų sąnaudų iš viso  14 321 12 397 
    
Kitos sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos    
Nesudengti draudimo išankstiniai apmokėjimai  1 321 1 622 
Kitos ateinančių laikotarpių pajamos  66 208 
Iš viso sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų  1 387 1 830 
  15 708 14 227 

 

 
Komisinių 

sukaupimai 

Veiklos 
įsipareigojimų 

sukaupimai 

Kitos sukauptos 
sąnaudos ir 
ateinančių 

laikotarpių pajamos Iš viso 
2018 m. gruodžio 31 d. 6 961 3 894 3 372 14 227 
Sukaupta per metus 46 734 5 574 24 008 76 316 
Panaudota ir atstatyta (46 031) (4 968) (23 836) (74 835) 
2019 m. gruodžio 31 d. 7 664 4 500 3 544 15 708 
Ilgalaikė dalis - - - - 
Trumpalaikė dalis 7 664 4 500 3 544 15 708 
 

 
Komisinių 

sukaupimai 

Veiklos 
įsipareigojimų 

sukaupimai 

Kitos sukauptos 
sąnaudos ir 
ateinančių 

laikotarpių pajamos Iš viso 
2017 m. gruodžio 31 d. 6 874 3 275 2 996 13 145 
Sukaupta per metus 42 172 6 836 20 098 69 106 
Panaudota ir atstatyta (42 085) (6 217) (19 722) (68 024) 
2018 m. gruodžio 31 d. 6 961 3 894 3 372 14 227 
Ilgalaikė dalis - - - - 
Trumpalaikė dalis 6 961 3 894 3 372 14 227 

 

29. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Mokėtini atlyginimai, premijos ir kitos susijusios išmokos   8 877 7 035 
Finansinis įsipareigojimas pagal 16 TFAS (38 pastaba)  2 018 - 
Skolos Transporto priemonių draudikų biurui  357 370 
Kitos mokėtinos sumos, susijusios su draudimo veikla   204 553 
Kiti įsipareigojimai  2 780 3 754 
 

 
14 236 11 712 



AB „Lietuvos draudimas“ 
Bendrovės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

61 

30. PERDUOTO PERDRAUDIMO REZULTATAS  
 2019 m. 2018 m. 
   

Perdraudikams tenkanti pasirašytų įmokų dalis (žr. 4 pastabą) (8 322) (7 960) 
Perdraudikams tenkanti perkeltų įmokų pokyčio dalis (žr. 5 pastabą) (664) (159) 
Perdraudimo komisinių pajamos (žr. 8 pastabą) 568 406 
Perdraudikams tenkanti išmokų dalis (žr. 6 pastabą) 2 788 6 299 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčių dalis (žr. 7 

pastabą) 5 469 (4 245) 
Perduotos perdraudimo veiklos rezultatas, grynąja verte: (161) (5 659) 

31. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

Susijusios šalys apima tiek juridinius, tiek privačius asmenis, kurie yra susiję su Bendrove pagal šias taisykles: 

a) Asmuo arba artimas to asmens šeimos narys yra susijęs su Bendrove, jeigu jis: 
i) kontroliuoja arba bendrai kontroliuoja Bendrovę; 
ii) daro Bendrovei reikšmingą įtaką; arba 
iii) yra vienas iš pagrindinių Bendrovės arba jos patronuojančiosios įmonės vadovaujančių darbuotojų. 

b) Ūkio subjektas yra susijęs su Bendrove, jeigu egzistuoja bent viena iš toliau išvardytų sąlygų: 

i) Ūkio subjektas ir Bendrovė priklauso tai pačiai grupei (kas reiškia, kad kiekviena patronuojančioji įmonė, 
patronuojamoji įmonė ir bendra patronuojamoji įmonė yra susijusios viena su kita). 

ii) Vienas ūkio subjektas yra kito ūkio subjekto asocijuotoji arba bendra įmonė (arba grupės, kurios narys yra 
kitas ūkio subjektas, nario asocijuotoji arba bendra įmonė). 

iii) Abu ūkio subjektai yra tos pačios trečiosios šalies bendros įmonės. 
iv) Vienas ūkio subjektas yra trečiosios šalies bendra įmonė, o kitas ūkio subjektas yra trečiosios šalies 

asocijuotoji įmonė. 
v) Ūkio subjektas yra išmokų, mokamų Bendrovės arba su ja susijusio ūkio subjekto darbuotojams, 

pasibaigus jų tarnybos laikui, plano vykdytojas. Jei Bendrovė pati yra tokio plano vykdytoja, finansuojantys 
darbdaviai taip pat yra susiję su Bendrove. 

vi) Ūkio subjektą kontroliuoja arba bendrai kontroliuoja a punkte nurodytas asmuo. 
vii) a punkto i papunktyje nurodytas asmuo turi reikšmingos įtakos ūkio subjektui arba yra vienas iš ūkio 

subjekto (arba ūkio subjekto patronuojančios įmonės) pagrindinių vadovaujančių darbuotojų. 
viii) Ūkio subjektas arba bet kuris grupės, kuriai priklauso ūkio subjektas, narys teikia pagrindinių 

vadovaujančių darbuotojų paslaugas Bendrovei arba Bendrovės patronuojančiajai įmonei. 

Per ataskaitinius metus su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti šie sandoriai: 
a) Sandoriai su susijusiomis šalimis 
Perdraudimas ir perleidžiamas draudimas nepasiliekant jokios draudimo 
rizikos 
 2019 m. 2018 m. 
„POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ“ S.A. (PZU) (akcininkas):   
Perduotos perdraudimo įmokos (6 834) (6 643) 
Perdraudimo perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis (184) 164 
Perdraudimo išmokos 6 586 4 540 
Perdraudimo numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis 4 273 (3 547) 
 3 841 (5 486) 

 
 2019 m. 2018 m. 
„Balta“ AAS (Grupės įmonė):   
Pagrindinės sutarties įmokos 271 376 
Perduotos perdraudimo įmokos (41) (49) 
Perdraudimo perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis (9) (11) 
Perdraudimo išmokos 13 31 
Perdraudimo numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis 8 (1) 
 242 346 
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Kiti sandoriai 
 2019 m. 2018 m. 

„POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ“ S.A. (PZU) (akcininkas): 
   

Išmokėti dividendai (8 470) (6 400) 
Nuostolių atlyginimo sąnaudos ir administravimo mokestis 133 73 

 (8 337) (6 327) 
 
 
 2019 m. 2018 m. 
Kitos Grupės įmonės („Balta“ AAS, LINK4, UAB „PZU Lietuva gyvybės 
draudimas“, PZU TFI, PZU CENTRUM OPERACIJI S.A.): 
 

  

Nuostolių atlyginimo sąnaudos ir administravimo mokestis 10  (253) 
Sąnaudų kompensavimas 484 359 
Kiti pirkimai (36) (23) 
 458 83 

Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai 
Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai finansinių ataskaitų dieną: 

  2019-12-31 2018-12-31 
    
Perdraudikams tenkanti PZU perkeltų įmokų techninio atidėjinio 

dalis  576 760 
Perdraudikams tenkanti PZU numatomų išmokėjimų techninio 

atidėjinio dalis  8 498 4 225 
Perdraudikams tenkanti „Balta“ AAS perkeltų įmokų techninio 

atidėjinio dalis  14 23 
Perdraudikams tenkanti „Balta“ AAS numatomų išmokėjimų 

techninio atidėjinio dalis  15 7 
Perdraudimo gautinos sumos iš PZU   2 347 620 
Perdraudimo gautinos sumos iš „Balta“ AAS           13  34 
Gautinos sumos iš PZU  268 371 
Gautinos sumos iš „Balta“ AAS  1 55 
Gautinos sumos iš kitų susijusių šalių  35 43 
Perdraudimo mokėtinos sumos PZU  (1 578) (1 941) 
Perdraudimo mokėtinos sumos „Balta“ AAS  (7) (1) 
Mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims  (4) (3) 
  10 178 4 193 

32. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 

a) Bendrosios draudimo išmokos 

Vykdydama įprastą veiklą, Bendrovė nuolat gauna prašymų dėl draudimo išmokų. Tokias draudimo išmokas 
peržiūrėjo Bendrovės vadovybė. Jos nuomone, nebus patirta reikšmingų nenumatytų nuostolių. 

b) Ginčai 

Bendrovei, kaip ir kitiems draudikams, vykdant įprastą veiklą tenka bylinėtis. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė kaip 
atsakovas dalyvavo bylose, kurių bendra ieškinio suma yra 2 956 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 2 639 tūkst. 
eurų). Vadovybės nuomone, nebus patirta reikšmingų nepripažintų nuostolių. 

c) Kapitalo įsipareigojimai 

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturi reikšmingų kapitalo įsipareigojimų. 
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d) Veiklos nuoma 

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo neatšaukiamos veiklos nuomos sutarčių, išskyrus patalpų nuomos 
sutartis, kurias galima nutraukti nuomos sutartyse numatytomis sąlygomis. Visas minimalus nuomos mokėjimų 
įsipareigojimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 131 tūkst. eurų (128 tūkst. eurų bus sumokėta per vienus metus, 3 
tūkst. eurų – po vienų metų, bet ne vėliau nei per penkerius metus). Visas minimalus nuomos mokėjimų 
įsipareigojimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 941 tūkst. eurų, iš kurių 830 tūkst. eurų 2019 m. sausio 1 d. buvo 
pripažinta kaip naudojimo teise valdomo turto minimalus įsipareigojimas (330 tūkst. eurų bus sumokėta per vienus 
metus, 500 tūkst. eurų – po vienų metų, bet ne vėliau nei per penkerius metus) ir 111 tūkst. eurų likusių veiklos 
nuomos sutarčių įsipareigojimas, mokamas per vienus metus. 

e) Mokesčių neapibrėžtumai 

Vietos mokesčių institucijos gali tirti Bendrovės mokestinę padėtį už praėjusius 5 metus. Bendrovės vadovybės 
nuomone, mokesčių institucijų atlikti patikrinimai neturės reikšmingos įtakos Bendrovės rezultatams ir veiklai ar jos 
finansinei būklei. 

33. DRAUDIMO RIZIKOS VALDYMAS 

Bendrovei vykdant veiklą yra sudaromos sutartys tarp Draudėjo ir Draudiko. Šiomis sutartimis Draudėjas perduoda 
riziką Draudikui (Bendrovei). Draudimo sutartis yra tokia sutartis, kurią sudarydamas Draudikas sutinka mainais už 
draudimo įmokas mokėti išmokas sutarties naudos gavėjui įvykus nurodytiems netikėtiems įvykiams ateityje, kurie 
daro įtaką apdraustosios šalies (apdraustojo) sveikatai arba turtui. Šiame skyriuje apžvelgiamos rizikos, 
atsirandančios tokio proceso metu, bei tai, kaip Bendrovė jas valdo. 

Kiekvienos prisiimtos rizikos draudimo sutartimi pasekmė yra tai, kad atsiranda draudžiamojo įvykio galimybė ir 
neapibrėžtumas dėl išmokos už jį dydžio. Apskaičiuojant draudžiamos rizikos vertę ir nustatant jos pobūdį, turi būti 
įvertintas ir suprastas galimas nuostolių pasiskirstymas. Žalų, įvykusių per tam tikrą laikotarpį skaičius yra žalos 
dažnis. Šalia šio dydžio Bendrovė taip pat turi skaičiuoti ir konkrečių nuostolių dydį. Nustatant nuostolių dydį per 
tam tikrą laiką reikia atsižvelgti į draudžiamųjų įvykių dažnį ir vidutinį dydį. Vidutinis nuostolių dydis yra lygus sumai, 
kurią draudikas paprastai išmoka kaip draudimo išmokas. Esminė rizika yra ta, kad draudimo išmokų dydis kinta 
tiek savo dydžiu, tiek skaičiumi, tiek išmokėjimo dažniu, tiek tuo, kiek draudimo įmokų apskaičiavimas padengia 
galimus draudimo išmokų mokėjimus. Draudimo sutarčių portfeliui, kai kainodarai ir techninių atidėjinių formavimui 
taikoma tikimybių teorija, esminė rizika Bendrovei yra ta, kad faktinės draudimo išmokos gali viršyti Bendrovės 
draudimo įsipareigojimų vertę. 

Patirtis rodo, kad kuo didesnis panašių draudimo sutarčių portfelis, tuo labiau faktinis rezultatas bus panašus į 
numatytą. Be to, labiau diversifikuotą portfelį greičiausiai mažiau paveiks kurio nors portfelio elemento pasikeitimai. 
Bendrovė yra parengusi draudimo rizikos prisiėmimo strategiją, kuria siekiama diversifikuoti prisiimamą kiekvienos 
rūšies draudimo riziką, kad ta rizikos rūšis būtų pakankamai didelė ir taip sumažėtų faktinio ir numatyto rezultato 
skirtumas. 

Išmokėjimų dažnį ir vidutinį dydį gali lemti keli veiksniai. Svarbiausi jų – augantis atlyginamų nuostolių už patirtą 
žalą dydis ir išaugęs žalų skaičius. Numatoma infliacija taip pat svarbus veiksnys dėl išaugusios infliacijos normos. 

Bendrovė šią riziką valdo naudodama draudimo rizikos prisiėmimo strategiją, tinkamus perdraudimo susitarimus ir 
proaktyvų žalų reguliavimą. To pasiekiama skirtingas draudimo sutartis priskiriant atitinkamiems draudimo 
portfeliams pagal panašias draudimo rūšis arba panašias draudimo sutartis. 

Draudimo rizikos prisiėmimo strategija siekiama užtikrinti, kad prisiimta rizika būtų gerai diversifikuota pagal rizikos 
rūšį, dydį, sektorių ir geografinę vietą. 
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Draudimo sutarčių rūšys 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas 

Tai yra privalomasis draudimas, kurio sąlygos ir nuostolių atlyginimo taisyklės nustatytos Transporto priemonių 
savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose.  

Didžiąją dalį pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą atlyginamų nuostolių sudaro 
nuostolių už žalą turtui atlyginimas ir vienkartinės išmokos už asmens sužalojimus, t. y. daugiausia medicininio 
gydymo išlaidos ir laikinojo nedarbingumo išmokos. Tačiau galimas ir ilgalaikis nuostolių atlyginimas, pavyzdžiui, 
pensijų ar nuolatinio nedarbingumo išmokos, kurios gali būti išmokamos dešimtmečiais. 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – tai sumų draudimas, kur išmokama piniginė kompensacija kūno sužalojimo 
fakto atveju, kai pagal vieną sutartį išmokama draudimo išmoka dėl mirties, nuolatinio nedarbingumo ar patirtos 
traumos, kurie yra nelaimingo atsitikimo pasekmė. Šiuo draudimu taip pat būti atlyginamos medicininio gydymo ir 
kitos medicininės išlaidos, patirtos dėl nelaimingo atsitikimo. Be to, yra galimybė apsidraudus gauti dienpinigius už 
ligoninėje praleistą laiką ar laikiną negalią. Paprastai nuostoliai yra nedideli ir padengiami išmokant vienkartines 
išmokas. Mirties įvykiai pagal draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis yra reti. 

Kelionės draudimas 

Kelionės draudimas atlygina nuostolius, patirtus dėl medicininio gydymo kelionės užsienyje metu, jeigu tokių išlaidų 
patiriama dėl kelionės metu prasidėjusios ligos arba įvykusio nelaimingo atsitikimo, taip pat, esant reikalui, 
repatriacijos išlaidos. Papildomai galima įsigyti bagažo praradimo, neįvykusios kelionės, nutrūkusios kelionės ir 
pavėlavimo išvykti draudimo apsaugą, taip pat asmens civilinės atsakomybės draudimą arba asmens draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų. Atlyginamų medicininio gydymo ir repatriacijos išlaidų vienam keleiviui riba paprastai yra 100 
tūkst. eurų. Didesnė rizika yra susijusi su galimomis stichinėmis nelaimėmis atostogų vietovėse ar su eismo įvykiais, 
kuriuose sužeistųjų skaičius yra didelis.  

Paprastai nuostoliai yra nedideli. Atlyginama nuostolių suma priklauso nuo vietos, kurioje patirta nuostolių, o žalų 
skaičius priklauso nuo sezono. 

Transporto priemonių kasko draudimas  

Kasko draudimas atlygina nuostolius, patiriamus dėl transporto priemonei padarytos žalos, jos sunaikinimo, 
vagystės ar apiplėšimo. Galima įsigyti keletą papildomų draudimo apsaugų (pavyzdžiui, galimybė remontuoti 
transporto priemonę įmontuojant naujas atsargines dalis ne senesnėms kaip tam tikro amžiaus transporto 
priemonėms, galimybė pasirinkti transporto priemonių remonto dirbtuvę, papildomos įrangos, keleivių apsauga). 
Draudimo įmokos nustatomos atskirai kiekvienam klientui remiantis kliento ir transporto priemonės rizikos kriterijais. 
Į produkto paketą įeina pagalba kelyje ir pakaitinis automobilis.  

Turto draudimas, verslo nutrūkimo draudimas ir statybinės rizikos draudimas 

Turto draudimas atlygina nuostolius, atsiradusius dėl gaisro, oro sąlygų, skysčių ar garų išsiveržimo, sprogimo, 
trečiųjų šalių piktavališkų veiksmų (vagystės, apiplėšimo), susidūrimo. Už papildomą įmoką klientas gali pasirinkti 
visų rizikų draudimą. Kartu su gyventojų (ne verslui skirtų) pastatų draudimu, asmenys turi galimybę apdrausti 
asmeninius kilnojamuosius daiktus ir įsigyti asmens civilinės atsakomybės draudimą. 

Verslo nutrūkimo draudimu draudžiamas prarastas veiklos pelnas ir patirtos fiksuotos sąnaudos, atsiradę dėl bet 
kurios rizikos, kuria apdraustas turtas, skirtas verslui. 

Didžiausių nuostolių patiriama dėl gaisro rizikos, nes dėl gaisro atsiranda ir verslo nutrūkimo rizika. Nuostoliai ypač 
dideli, kai apdraustas turtas (pastatai ir statiniai su kilnojamuoju turtu juose) sunaikinamas visas, dėl ko tenka 
atlyginti verslo nutrūkimo nuostolius iki objektas vėl pradedamas naudoti. 
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Dažniausi su turto draudimu susiję įvykiai yra visų rizikų draudimo įvykiai, vandens išsiveržimo, vagystės, gaisro 
nuostoliai ir nuostoliai dėl oro sąlygų (audros, sniego ir potvynių). Paprastai didžiausių nuostolių patiriama dėl gaisro. 

Gyvūnų draudimas šalia turto draudimo rizikų apima ir sužalojimų, dėl kurių gyvūnas nugaišta, riziką. Rizikingiausia 
apsaugos dalis – draudimas nuo labai pavojingų epizootinių ligų. 

Didžiausi nuostoliai, susiję su žala turtui, yra valdomi sudarant atitinkamas perdraudimo sutartis priklausomai nuo 
numatomų realių rizikos scenarijų, remiantis apdrausto turto kiekiu. 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 

Šiuo draudimu suteikiama apsauga nuo kūno sužalojimų ir turtinės žalos, kurią trečioji šalis patiria dėl Draudėjo 
kaltės, jo veiklos ar neveikimo, arba dėl apdraustos įmonės kaltės, dėl jos veiklos ar produktų. Atlyginami tik 
tiesioginiai dėl turtinės žalos patirti nuostoliai, o kūno sužalojimų atveju – tiek tiesioginiai, tiek pasekminiai nuostoliai, 
tokie kaip neuždirbtos pajamos dėl laikinojo ar nuolatinio nedarbingumo ir pašalpos išlaikomiems asmenims.  

Perdraudimo sutarčių turtas 

Nauda, kurią Bendrovė gali gauti pagal turimas perdraudimo sutartis, yra pripažįstama kaip perdraudimo turtas. 

Šį turtą sudaro trumpalaikės iš perdraudikų gautinos lėšos, taip pat ilgalaikės gautinos sumos, kurios priklauso nuo 
numatomų išmokų pagal susijusias perdraustas draudimo sutartis. Iš perdraudikų gautinos arba jiems mokėtinos 
sumos vertinamos taip, kad atitiktų sumas, susijusias su perdraustomis draudimo sutartimis, ir vadovaujantis 
kiekvienos perdraudimo sutarties nuostatomis. Perdraudimo įsipareigojimai visų pirma apima įmokas, mokėtinas 
pagal perdraudimo sutartis, ir yra pripažįstami sąnaudomis, kai tampa mokėtini. 

Bendrovė reguliariai tikrina perdraudimo turtą, ar jo vertė nėra sumažėjusi. Jeigu yra objektyvių turto vertės 
sumažėjimo įrodymų, Bendrovė sumažina perdraudimo turto apskaitinę vertę iki jo atsiperkamosios vertės ir vertės 
sumažėjimo nuostolius pripažįsta pelne (nuostoliuose). 
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Jautrumas draudimo rizikai 

Kadangi Bendrovė teikia ne gyvybės draudimo paslaugas, Bendrovės vertinimu, Bendrovės būsimųjų pinigų srautų 
laikui ir neapibrėžtumui reikšmingos įtakos turi tik su įvykusių, bet dar nepraneštų žalų atidėjiniais susiję apskaitiniai 
įvertinimai ir prielaidos, kaip atskleista 3 pastaboje. Bendrovė atlieka IBNR žalų techninių atidėjinių jautrumo analizę.  

Žalų techninių atidėjinių jautrumo analizė 2019 m. gruodžio 31 d. 
(EUR): 
    

 

Įtaka, kai 
draudiminiai 

nuostoliai 1 p. p. 
didesni, nei 

naudota IBNR 
vertinime 

 

Įtaka, kai 
draudiminiai 

nuostoliai 1 p. p. 
mažesni, nei 

naudota IBNR 
vertinime 

 

Įtaka, kai žalų 
sureguliavimo 
sąnaudos 1 % 
didesnės, nei 

naudota techninio 
atidėjinio vertinime 

 

Įtaka, kai žalų 
sureguliavimo 
sąnaudos 1 % 
mažesnės, nei 

naudota techninio 
atidėjinio vertinime 

 
Motorinių transporto 

priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės 
draudimas 679 (663) 22 (22) 

Bendrosios civilinės 
atsakomybės draudimas 124 (124) 9 (9) 

Draudimas nuo gaisro ir 
kitos žalos, padarytos 
turtui  60 (59) 5 (5) 

Finansinio nuostolio 
draudimas 22 (18) 1 (1) 

Medicininių išlaidų 
draudimas 19 (11) 1 (1) 

Kredito ir laidavimo 
draudimas 14 (14) - - 

Pajamų apsaugos 
draudimas 13 (13) 1 (1) 

Jūrų, oro ir sausumos 
transporto priemonių 
draudimas 7 (7) 1 (1) 

Savanoriškas transporto 
priemonių draudimas 6 (6) 4 (4) 

Iš viso 944 (915) 44 (44) 
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Koncentracija pagal teritoriją 

Visos draudimo sutartys yra sudarytos Lietuvoje ir Estijoje. Draudimo rizika pagal teritoriją kyla Lietuvoje ir Estijoje, 
išskyrus kelionių draudimo liudijimus ir vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo (TPVCAPD) 
liudijimus, kai draudžiamieji įvykiai įvyksta užsienyje. 

Finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio geografinė koncentracija 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

  
2019 metai Lietuva EBPO šalys Iš viso 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 
   

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte kitose bendrosiose 
pajamose 126 799 112 727 239 526 

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte pelne (nuostoliuose) 3 766 19 763 23 529 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 40 437 16 987 57 424 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio 

dalis 6 316 5 024 11 340 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 785 900 7 685 
Kitos gautinos sumos 2 920 393 3 313 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, iš viso 187 023 155 794 342 817 
    
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis 

atidėjinys    
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (59 615) (50 341) (109 956) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (3 771) (3 106) (6 877) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (829) (232) (1 061) 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, iš viso (64 215) (53 679) (117 894) 
    
Grynoji pozicija 2019 m. gruodžio 31 d. 122 808 102 115 224 923 

 
 
 

2018 metai Lietuva EBPO šalys Iš viso 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 
   

Galimos parduoti finansinės investicijos 109 177 93 278 202 455 
Iki išpirkimo termino laikomos finansinės investicijos 3 284 27 239 30 523 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 34 858 18 131 52 989 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio 

dalis 1 070 4 802 5 872 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 447 1 120 5 567 
Kitos gautinos sumos 3 237 224 3 461 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, iš viso 156 073 144 794 300 867 
    
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis 

atidėjinys    
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (49 293) (40 983) (90 276) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (2 037) (4 977) (7 014) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (1 577) (143) (1 720) 
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis 

atidėjinys, iš viso (52 907) (46 103) (99 010) 
    
Grynoji pozicija 2018 m. gruodžio 31 d. 103 166 98 691 201 857 
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Perdraudimo apsauga 

Perdraudimo susitarimai apima perviršio ir katastrofų draudimą. Tokių perdraudimo sutarčių įtaka – Bendrovė 
pasilieka toliau nurodytą draudimo rizikos dalį:  

Maksimali Bendrovės prisiimama dalis, atėmus perdraudikų dalį: 
 2019 m. 2018 m. 
   
Asmeninio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir kelionių medicininių išlaidų draudimas 102 96 
Savanoriškas transporto priemonių draudimas 150 150 
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas 400 400 
Krovinių draudimas 200 200 
Laivų, krovinių draudimas 200 200 
Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui 1 163 1 199 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 349 360 
Skolos vertybiniai popieriai ir garantijos 465 240 

 

Įsipareigojimų pakankamumo įvertinimas 

Kiekvieną finansinės būklės ataskaitos dieną atliekamas įsipareigojimų pakankamumo įvertinimas, siekiant užtikrinti 
sutartinių įmokų ir įsipareigojimų skirtumo, atėmus prognozuojamas draudimo išmokas, atidėtųjų sutarčių sudarymo 
sąnaudų turtą, administracines, žalų sureguliavimo sąnaudas ir draudimo įmokų grąžinimą, pakankamumą. 
Atliekant šį įvertinimą, naudojami būsimųjų sutartinių pinigų srautų geriausi dabartiniai įvertinimai. Kai įsipareigojimų 
pakankamumo įvertinimas rodo įsipareigojimų apskaitinės vertės nepakankamumą, šis trūkumas pripažįstamas 
finansinių metų nuostoliais suformuojant nepasibaigusios rizikos techninį atidėjinį. 

2019 m. gruodžio 31 d. nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys sudaro 3,1 mln. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 
1,9 mln. eurų). 

34. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 

Rizikos valdymo sistema 

Bendra atsakomybė už Bendrovės rizikos valdymo sistemos sukūrimą ir priežiūrą tenka Bendrovės vadovybei. 
Vadovybė vykdo Bendrovės rizikos valdymo politikos, kuri rengiama siekiant nustatyti, analizuoti ir valdyti riziką, su 
kuria susiduria Bendrovė, stebėseną. Šia politika siekiama nustatyti tinkamas rizikos ribas ir kontrolės priemones ir 
nuolat vykdyti nustatyto rizikos dydžio ir apribojimų laikymosi stebėseną. Rizikos valdymo politika ir procedūros 
reguliariai peržiūrimos, siekiant atspindėti rinkos sąlygų, siūlomų produktų ir geriausios praktikos pokyčius.  

Vykdydama įprastą ir investicijų valdymo veiklą, Bendrovė susiduria su įvairia finansine rizika, įskaitant kredito riziką, 
likvidumo riziką ir rinkos riziką, kuri apima palūkanų normos riziką, valiutos riziką ir tikrosios vertės riziką. Bendrovės 
vadovybė, nustatydama prisiimamos rizikos ribas, siekia minimizuoti galimą neigiamą finansinės rizikos poveikį 
Bendrovės finansiniams veiklos rezultatams. 

34.1 Kredito rizika 

Bendrovei yra būdinga kredito rizika, t. y. rizika, kad sandorio šalis nebus pajėgi vykdyti mokėjimų suėjus terminui. 
Bendrovė, nustatydama ribas prisiimamos rizikos, susijusios su vertybinių popierių emitentu, skolininku, ar visais 
jais, kredito riziką skirsto pagal lygius. Tokia rizika nuolat stebima, vykdoma metinė ar dažnesnė peržiūra. Faktinė 
rizika nuolat lyginama su nustatytomis ribomis.  

Kredito rizika valdoma reguliariai analizuojant emitentų, skolininkų ir galimų skolininkų gebėjimą vykdyti jų palūkanų 
ir kapitalo grąžinimo įsipareigojimus ir, kai tinkama, keičiant skolinimo ribas. 
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a) Maksimali kredito rizika: 
  2019-12-31 2018-12-31 
    
Lietuvos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  121 993 105 220 
Lenkijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  40 434 40 380 
Kolektyvinio investavimo subjektai  23 529 30 523 
Rumunijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  20 954 10 822 
Kroatijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  20 516 10 682 
Bulgarijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  12 546 12 592 
Įmonių skolos vertybiniai popieriai  8 895 8 326 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  7 685  5 567 
Vengrijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  4 401 5 716 
Latvijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  3 429 1 446 
Ispanijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  2 455 2 434 
Akcijos  2 195 2 149 
Airijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  1 708 1 748 
Slovėnijos vyriausybės skolos vertybiniai popieriai  - 940 
Kredito rizika  270 740 238 545 
    
Iš draudėjų gautinos sumos  52 293 48 475 
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, perdraudikų dalis  11 340 5 872 
Kitos gautinos sumos  3 313 3 461 
Perdraudimo skolos  3 155 2 660 
Iš tarpininkų gautinos sumos  1 976 1 854 
Perdraudikams tenkanti perkeltų įmokų techninio atidėjinio dalis  819 1 483 
  72 896 63 805 
Maksimali kredito rizika, iš viso  343 636 302 350 
  

b) Perdraudimo rizikos išskaidymas pagal reitingus, galiojusius finansinės būklės ataskaitos datai: 

Reitingas:   2019-12-31 2018-12-31 
    
AA   1 920 1 890 
A  12 488 6 681 
Nereitinguota   906 1 444 
Su perdraudimu susijęs turtas   15 314 10 015 
 
   

 

c) Investicijų išskaidymas pagal reitingus finansinių ataskaitų dieną:  
 

2019 metai Reitin-
gas AAA AA A  BBB BB 

Nerei-
tinguota Iš viso 

        
Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai - 1 708 165 856 47 597 13 275 - 228 436 
Įmonių skolos vertybiniai popieriai - - 153 2 432 6 310 - 8 895 
Kolektyvinio investavimo subjektai - - - - - 23 529 23 529 
Akcijos - - - - - 2 195 2 195 
Iš viso investicijų turto - 1 708 166 009 50 029 19 585 25 724 263 055 

 
2018 metai Reitin-

gas AAA AA A  BBB BB 
Nerei-

tinguota Iš viso 
        
Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai - - 149 734 31 564 10 682 - 191 980 
Įmonių skolos vertybiniai popieriai - - 1 296 4 571 2 459 - 8 326 
Kolektyvinio investavimo subjektai - - - - - 30 523 30 523 
Akcijos - - - - - 2 149 2 149 
Iš viso investicijų turto - - 151 030 36 135 13 141 32 672 232 978 
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34.2 Likvidumo rizika 

Bendrovei reguliariai tenka panaudoti turimus grynuosius pinigus išmokoms padengti. Vadovybė nustato minimalų 
būtiną pinigų kiekį įsipareigojimams padengti.  

Finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio išskaidymas pagal jų likusius 
terminus finansinių ataskaitų dieną: 
 
2019 metai Iki 12 

mėnesių 1–5 metai 
Daugiau nei 

5 metai Iš viso 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 
    

Finansinės investicijos 26 566 161 728 74 761 263 055 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 55 537 1 831 56 57 424 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio 

atidėjinio dalis 6 668 3 000 1 672 11 340 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  7 685 - - 7 685 
Kitos gautinos sumos 3 313 - - 3 313 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, iš viso 99 769 166 559 76 489 342 817 
     
     
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų 

techninis atidėjinys     
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (57 927) (29 188) (22 841) (109 956) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (6 877) - - (6 877) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (1 061) - - (1 061) 
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų 

technini atidėjinys, iš viso (65 865) (29 188) (22 841) (117 894) 
     
Grynoji pozicija 2019 m. gruodžio 31 d. 33 904 137 371 53 648 224 923 

 
 
2018 metai Iki 12 

mėnesių 1–5 metai 
Daugiau nei 

5 metai Iš viso 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 
    

Finansinės investicijos 8 591 138 818 85 569 232 978 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 51 472 1 460 57 52 989 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio 

atidėjinio dalis 3 443 1 385 1 044 5 872 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 567 - - 5 567 
Kitos gautinos sumos 3 461 - - 3 461 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų 

išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, iš viso 72 534 141 663 86 670 300 867 
     
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų 

techninis atidėjinys     
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (48 216) (23 634) (18 426) (90 276) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (7 014) - - (7 014) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (1 720) - - (1 720) 
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų 

techninis atidėjinys, iš viso (56 950) (23 634) (18 426) (99 010) 
     
Grynoji pozicija 2018 m. gruodžio 31 d. 15 584 118 029 68 244 201 857 
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34.3 Rinkos rizika 
Bendrovė susiduria su rinkos rizika, kuri apima palūkanų normos riziką, valiutos riziką ir tikrosios vertės riziką. 
Rinkos rizika atsiranda dėl atvirų palūkanų normos, akcijų kainų ir valiutos priemonių pozicijų, kurias visas veikia 
bendrieji ir konkretūs pokyčiai rinkoje. Vadovybė nustato galimos prisiimti rizikos ribas, kurios reguliariai 
peržiūrimos.  

a) Palūkanų normos rizika 

Bendrovės palūkanų normos rizika yra ribota, nes reikšminga dalis finansinių įsipareigojimų yra be palūkanų, o 
didžiajai daliai finansinių priemonių su palūkanomis taikomos fiksuotos palūkanų normos. Viso turto ir įsipareigojimų, 
kuriems nustatytos palūkanos, terminai sutampa su jų pakartotinio vertinimo datomis. Toliau pateikiamos finansinių 
priemonių, kurioms nustatytos palūkanos, išskyrus draudimo sutartis, vidutinės svertinės palūkanų normos: 

2019 m. 2018 m. 

Įmonių skolos vertybiniai popieriai 2,08% 2,21% 
Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai 1,00% 1,22% 
Kolektyvinio investavimo subjektai 0,21% (1,55%) 

 
Rizikos vertinimas reguliariai analizuojamas atliekant grįžtamąjį patikrinimą ir palyginant perkainojimo pelną 
(nuostolius) iš pozicijų su atitinkama galima rizika. 
Investicijų vertės pokytis ir įtaka grynajam rezultatui dėl rinkos palūkanų normų pokyčių: 

  2019 m. 2018 m. 

Rinkos palūkanų norma ir įtaka tikrajai vertei +0,5 procentinio punkto (5 024) (4 296) 
 -0,5 procentinio punkto 5 024 4 296 

b) Tikrosios vertės nustatymas 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus tuos, kurie apskaitomi tikrąja verte (žr. 18 ir 19 pastabas), yra 
gautinos sumos, terminuotieji indėliai kredito įstaigose, pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Draudimo, perdraudimo ir kitų finansinių skolų bei finansinių įsipareigojimų likęs terminas yra trumpesnis nei vieni 
metai, jiems netaikomos palūkanos, todėl laikoma, kad jų tikroji vertė reikšmingai nesiskiria nuo jų apskaitinės 
vertės. 

Terminuotieji indėliai kredito įstaigose ir pinigai bei pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės finansinės priemonės, kurių 
likęs terminas neviršija vienų metų, jiems netaikomos palūkanos arba taikomos nedidelės palūkanos, todėl laikoma, 
kad jų tikroji vertė reikšmingai nesiskiria nuo jų apskaitinės vertės. 
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c) Valiutos rizika 

Bendrovė nesusiduria su reikšminga valiutos rizika, nes draudimo apsauga ir kiti sandoriai paprastai yra įvertinti 
eurais. Bendrovės vadovybė siekia apriboti valiutos riziką per investicijų portfelį atitinkamomis valiutomis suma, kuri 
būtų lygi atitinkamoms numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio ir kitų įsipareigojimų sumoms. 

Finansinio turto, finansinių įsipareigojimų ir numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio išskaidymas pagal 
valiutą finansinių ataskaitų dieną:  

 
2019 metai EUR Kita Iš viso 

Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų 
techninio atidėjinio dalis    

Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose 239 526   - 239 526 
Finansinės investicijos, vertinamos tikrąja verte pelne (nuostoliuose) 23 529 - 23 529 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 57 424 - 57 424 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 11 169 171 11 340 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 685 - 7 685 
Kitos gautinos sumos 3 313 - 3 313 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų 

techninio atidėjinio dalis, iš viso 342 646 171 342 817 
    
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys    
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (106 230) (3 726) (109 956) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (6 877) - (6 877) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (1 061) - (1 061) 
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, 

iš viso (114 168) (3 726) (117 894) 
Grynoji pozicija 2019 m. gruodžio 31 d. 228 478 (3 555) 224 923 

 
2018 metai EUR Kita Iš viso 

Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų 
techninio atidėjinio dalis 

   

Galimos parduoti finansinės investicijos 202 455   - 202 455 
Iki išpirkimo termino laikomos finansinės investicijos 30 523 - 30 523 
Draudimo ir perdraudimo gautinos sumos 52 989 - 52 989 
Perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio dalis 5 847 25 5 872 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 542 25 5 567 
Kitos gautinos sumos 3 461 - 3 461 
Finansinis turtas ir perdraudikams tenkanti numatomų išmokėjimų 

techninio atidėjinio dalis, iš viso 300 817 50 300 867 
    
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys    
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (87 848) (2 428) (90 276) 
Draudimo ir perdraudimo mokėtinos sumos (7 014) - (7 014) 
Kiti finansiniai įsipareigojimai (1 577) (143) (1 720) 
Finansiniai įsipareigojimai ir numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, 

iš viso (96 439) (2 571) (99 010) 

Grynoji pozicija 2018 m. gruodžio 31 d. 204 378 (2 521) 201 857 

 

Valiutos kursų pokyčiai neturi reikšmingos įtakos Bendrovės grynajai pozicijai. Didžioji dalis finansinio turto ir 
įsipareigojimų yra eurais. 
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35. KAPITALO RIZIKOS VALDYMAS 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įvertino faktus ir aplinkybes, kad nustatytų, ar jos kapitalo pakankamumo 
reikalavimai atitinka „Mokumas II“ taisykles. 

36. NUOSTOLIŲ POKYČIŲ LENTELĖ 
Nuostolių pokyčių lentelėje pavaizduotas Bendrovės galutinių numatomų išmokėjimų įvertinimas kiekvienais įvykio 
metais: 
 

 

2009 ir 
ank-
sčiau 

2010 
 
 

2011 
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

2014 
 
 

2015 
 
 

2016 
 
 

2017 
 
 

2018 
 
 

2019 
 
 

Iš viso 
 
 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, grynąja verte, įvykio metų pabaigoje ir sukauptos įvykusios žalos vėlesniais metais 
 
Įvykio metų 

pabaigoje      18 668 25 799 27 852 35 416 46 972 52 100  
Po 1 metų     4 873 19 242 23 717 27 251 35 636 42 865   
Po 2 metų    3 295 5 588 18 285 23 820 27 108 33 808    
Po 3 metų   2 376 2 672 4 920 17 620 23 151 25 904     
Po 4 metų  1 430 1 731 1 781 4 094 16 856 20 669      
Po 5 metų 6 095 1 357 1 680 1 521 3 925 16 993       
Po 6 metų 4 530 1 039 1 699 1 424 3 742        
Po 7 metų 3 947 917 1 534 1 547         
Po 8 metų 4 071 859 1 343          
Po 9 metų 3 814 608           
Po 10 metų 4 206            
             

Estijos filialo numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, grynąja verte, įsigijimo dieną 2015 m. gegužės 31 d. 
        

 1 (1) 82 383 1 247 2 660 4 165 - - -  8 537 
Išmokos, 

grynąja 
verte 

            

Po 1 metų      11 966 15 819 16 600 22 384 25 871   
Po 2 metų     852 1 062 1 138 3 118 1 467    
Po 3 metų    108 361 471 651 725     
Po 4 metų   330 48 263 579 192      
Po 5 metų  173 315 62 281 26       
Po 6 metų 65 42 11 (24) 46        
Po 7 metų (41) 71 5 (61)         
Po 8 metų 137 (3) 8          
Po 9 metų 29 24           
Po 10 metų (1)            

             
Sukauptos 

išmokos, 
grynąja 
verte 189 307 669 133 1 803 14 104 17 800 20 443 23 851 25 871  105 170 

             
Einamųjų 

metų 
(trūkumas) 

/perteklius 

 
 
 

(392) 

 
 
 

251 

 
 
 

191 

 
 
 

(124) 

 
 
 

183 

 
 
 

(137) 

 
 
 

2 481 

 
 
 

1 204 

 
 
 

1 828 

 
 
 

4 109 

  
 
 

9 594 
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37. PALYGINAMOSIOS INFORMACIJOS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOJE 
PERKLASIFIKAVIMAS 

 
Palyginamieji skaičiai tam tikruose praėjusių metų finansinių ataskaitų bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniuose 
buvo perklasifikuoti tam, kad būtų išlaikytas palyginamumas su ataskaitinių metų finansinėmis ataskaitomis.  

Nuo 2019 m. sausio 1 d., siekiant vienodinti sąnaudų atskleidimo finansinėse ataskaitose taisykles įmonių grupėje, 
kuriai priklauso Bendrovė, keitėsi sąnaudų paskirstymas tarp bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnių. 

 

 

Bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniai 
2018 m. gruodžio 31 d.  

(prieš perklasifikavimą) 
Perklasifikavimo 

efektas 
2018 m. gruodžio 31 d.  

(po perklasifikavimo) 
Žalų sureguliavimo sąnaudos (10 622) (37) (10 659) 
    
Patirtos žalos, grynąja verte (144 600) (37) (144 637) 
    
    
Įsigijimo sąnaudos (58 322) 3 952 (54 370) 
Administracinės sąnaudos (12 116) (4 117) (16 233) 
Kitos su draudimo veikla susijusios sąnaudos (2 799) 465 (2 334) 
Draudimo sąnaudų iš viso (73 237) 300 (72 937) 

    
Draudimo veiklos rezultatas, grynąja verte 19 367 263 19 630 

    
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 269 (263) 6 
    
Metų pelnas / (nuostoliai) 17 547 - 17 547 

 
38. 16-OJO TFAS ĮGYVENDINIMAS 
 
Bendrovė 2019 m. sausio 1 d. pradėjo taikyti 16-ąjį TFAS „Nuoma“ ir pripažino naują turtą ir įsipareigojimus, 
atsirandančius iš jos žemės ir patalpų veiklos nuomos. Su šia nuoma susijusių sąnaudų pobūdis pasikeitė, nes 
Bendrovė pripažįsta naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą ir nuomos įsipareigojimų palūkanų sąnaudas. 
 
Anksčiau veiklos nuomos sąnaudas Bendrovė pripažino tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį, o turtą ir 
įsipareigojimus pripažino tik tiek, koks buvo skirtumas tarp faktinių nuomos mokėjimų ir pripažintų sąnaudų. 
 
Bendrovė taiko modifikuotą retrospektyvų perėjimo prie 16-ojo TFAS modelį – palyginamoji informacija nėra 
koreguojama. Sandoriai, kurie ankstesniais laikotarpiais pagal 17-ąjį TAS buvo traktuojami kaip veiklos nuoma, 
pritaikius 16-ąjį TFAS Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje buvo įvertinti diskontuota likusių nuomos mokėjimų 
verte. 
 
Šioje finansinių ataskaitų pastaboje yra atskleidžiami naudojimo teise valdomo turto pripažinimo principai bei 16-
tojo TFAS pritaikymo įtaka bendrųjų pajamų, finansinės būklės ir pinigų srautų ataskaitoms. 
 
Naudojimo teise valdomo turto pripažinimas 
 
Bendrovė taiko šiuos toliau aprašytus kriterijus naudojimo teise valdomo turto pripažinimui. 
 
Sutartis yra nuoma, jeigu nuomininkas turi teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį 
(įskaitant teisę gauti visą ekonominę naudą iš naudojimosi turtu). 
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Identifikuotas nuomos turtas yra: 
• aiškiai nurodytas sutartyje ar apibrėžiamas besąlygiškai; 
• fiziškai atskirtas; 
• nėra suteikta teisė pakeisti turtą kitu. 

 
Sudarydama sutartį, Bendrovė įvertina, ar sutartis yra nuoma. Tam Bendrovė turi įvertinti, ar sutartis atitinka visas 
nurodytas sąlygas: 

• identifikuotas naudojimo teise valdomas turtas; 
• nustatytas atlygis už naudojimąsi turtu; 
• sutartis suteikia teisę kontroliuoti turto naudojimą ir teisę gauti visą ekonominę naudą iš naudojimosi juo 

tam tikrą laikotarpį. 
 
Nustatydama, ar sutartis suteikia teisę kontroliuoti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laikotarpį, Bendrovė turi 
įvertinti, ar per visą naudojimosi turtu laikotarpį klientas turi abi iš šių teisių: 

• teisę gauti iš esmės visą ekonominę naudą iš identifikuoto turto naudojimo; 
• teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą. 

 
Bendrovė, įvertindama teisę gauti iš esmės visą ekonominę naudą iš turto naudojimo, turi atsižvelgti tiek į 
ekonominę naudą, gautą naudojant turtą pagal sutarties sąlygas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, pavyzdžiui, 
naudojant, valdant ar subnuomojant turtą. 
 
Jei teisės gauti ekonominę naudą yra ribotos, Bendrovė turėtų įvertinti, ar kita šalis turi teisę gauti ekonominę naudą 
iš turto naudojimo ir ar ji yra reikšminga. 
 
Turto naudojimo ekonominė nauda apima: 

• jo pagrindinį rezultatą ir šalutinius produktus (įskaitant galimus pinigų srautus, gautus iš jų), ir 
• kitą ekonominę turto naudojimo naudą, kurią galima gauti iš komercinio sandorio su trečiąja šalimi. 

 
Bendrovė turi teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą per visą naudojimosi juo laikotarpį tik tuo atveju, jei: 

• Bendrovė turi teisę nustatyti, kaip ir kokiu tikslu turtas naudojamas visą jo naudojimo laikotarpį; arba 
• yra iš anksto nustatyti atitinkami sprendimai, kaip ir kokiu tikslu turtas naudojamas, ir: 

- Bendrovė turi teisę naudoti turtą (arba nurodyti kitiems naudoti turtą tokiu būdu, kurį nustato) per 
visą jo naudojimo laikotarpį, tiekėjui neturint teisės pakeisti naudojimo instrukcijų; arba 

- Bendrovė sukūrė turtą (arba konkrečius turto aspektus) tokiu būdu, kuris lemia, kaip ir kokiu tikslu 
turtas bus naudojamas per visą naudojimo laikotarpį. 

 
Nuoma, kai Bendrovė yra nuomininkė 
 
Bendrovė, vertindama nuomos sutartį, atskiria nuomos ir ne nuomos komponentus.  
 
Nuomos ir ne nuomos komponentų vertė nustatoma remiantis sutarties sąlygomis arba nuomotojo pateikta 
papildoma informacija. Jei informacija nėra įtraukta į sutartį arba nėra pateikta nuomotojo, Bendrovė turėtų įvertinti 
vertę remdamasi turima informacija. 
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Nuomos terminas prasideda turto naudojimo pradžios dieną ir apima laikotarpį, kurį Bendrovė turi teisę turtą naudoti 
kartu su: 

• laikotarpiais, kuriems taikoma galimybė pratęsti nuomos sutartį, jei Bendrovė pagrįstai įsitikinusi, kad 
pasinaudos šia galimybe; ir 

• laikotarpiais, kuriems taikoma galimybė nutraukti nuomą, jei Bendrovė pagrįstai įsitikinusi, kad 
nepasinaudos šia galimybe. 

 
Bendrovė iš naujo įvertina nuomos laikotarpį, įvykus reikšmingam įvykiui arba reikšmingai pasikeitus aplinkybėms, 
kurias kontroliuoja Bendrovė ir kurios daro įtaką tam, ar Bendrovė pagrįstai įsitikinusi, kad pasinaudos pasirinkimo 
galimybe, anksčiau neįtraukta nustatant nuomos laikotarpį, arba nepasinaudos pasirinkimo galimybe, anksčiau 
įtraukta nustatant nuomos laikotarpį. 
 
Bendrovė peržiūri nuomos laikotarpį, jei pasikeičia neatšaukiamas nuomos laikotarpis, arba pasikeičia sutartis, jei 
pakeitimas nepripažįstamas kaip atskira nuoma. 
 
Nuomos laikotarpis yra neatšaukiamas, jei nuomininkas ir nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį be kitos 
šalies leidimo už tai gaudamas ne didesnę kaip nereikšmingą baudą. 
 
Siekdama įvertinti pradinę naudojimo teise valdomo turto vertę, Bendrovė turėtų nustatyti ir surinkti informaciją apie: 

• nuomos mokėjimus; 
• nustatytus fiksuotus ir kintamus nuomos mokėjimus; 
• indekso dažnumą ir priemones; 
• nuomos mokėjimų valiutos konvertavimą; 
• mokėjimų laiką (išankstiniai ar dalimis); 
• nuomos laikotarpį; 
• diskonto normą pagal nuomos sutartyje nurodytas palūkanas arba, jei palūkanų norma sutartyje nėra 

nurodyta, tuomet skolinimosi palūkanų normą; 
• pradžios datą. 

 
Nuomos sutarties pradžios dieną nuomininkas turi įvertinti naudojimo teise valdomą turtą įsigijimo savikaina. 
 
Naudojimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina apima:  

• pradinio nuomos įsipareigojimo įvertinimo sumą; 
• visas nuomos įmokas, sumokėtas nuomos pradžios dieną arba anksčiau, atėmus gautas nuomos paskatas; 
• visas pradines tiesiogines išlaidas, kurias patiria nuomininkas; ir 
• įvertį išlaidų, kurias nuomininkas patirs išmontuodamas ar pašalindamas nuomojamą turtą, atstatydamas 

vietą, kurioje jis yra, arba atstatydamas nuomojamą turtą, kad jis būtų tokios būklės, kurios reikalaujama 
pagal nuomos sąlygas, nebent tos išlaidos yra patiriamos atsargoms gaminti. 

 
Nuomos mokėjimai, įtraukti į nuomos įsipareigojimo vertinimą sutarties pradžios dieną, apima šiuos mokėjimus už 
naudojimo teise valdomą nuomojamą turtą per nuomos laikotarpį, kurie yra neapmokėti pradžios dieną: 

• fiksuotuosius nuomos mokesčius, įskaitant mokesčius, prilygintus fiksuotiesiems nuomos mokesčiams, 
atėmus gautinas nuomos paskatas; 

• kintamuosius nuomos mokesčius, kurie priklauso nuo indekso ar normos, iš pradžių įvertinamus naudojant 
indeksą ar normą pradžios datą; 

• sumas, kurias nuomininkas turėtų mokėti pagal likvidacinės vertės garantijas; 
• pasirinkimo pirkti sandorio vykdymo kainą, jei yra pagrįstai žinoma, kad nuomininkas ta pasirinkimo teise 

pasinaudos; ir 
• baudas už nuomos nutraukimą, jei atsižvelgiant į nuomos laikotarpį gali būti daroma pagrįsta prielaida, kad 

nuomininkas naudojasi pasirinkimo teise nutraukti nuomą. 
 
Nuomininkas naudojimo teise valdomą turtą įvertina savikaina, nustatytą sutarties pradžios datą: 

• atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius; ir 
• pakoreguota atsižvelgiant į visus nuomos įsipareigojimų naujesnius įvertinimus dėl pakeitimų, kurie nėra 

apskaitomi kaip atskira nuoma. 
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Nuomininkas nuomos įsipareigojimą įvertina: 
• padidindamas apskaitinę vertę, kad būtų atspindėtos nuomos įsipareigojimo palūkanos; 
• sumažindamas apskaitinę vertę, kad būtų atspindėti atlikti nuomos mokėjimai; ir 
• iš naujo vertindamas apskaitinę vertę, tam, kad būtų atspindėtas bet koks pakartotinis vertinimas ar nuomos 

pakeitimai, arba tam, kad būtų atspindėti peržiūrėti mokesčiai, prilyginti fiksuotiesiems nuomos 
mokesčiams. 

 
Jei nuomos sutartyje palūkanų norma nenurodyta, Bendrovė nustato skolinimosi normą. Nuomininko skolinimosi 
norma yra nustatoma remiantis paskolų, kurių savybės panašios į nuomos įsipareigojimus, vidutinėmis palūkanų 
normomis. Pirminio pripažinimo metu Bendrovė turto ir įsipareigojimų perskaičiavimui 2019 m. sausio 1 d. taikė 
3,27 % vidutinę svertinę skolinimosi normą Lietuvoje ir 2,30 % Estijos filiale. 2019 m. gruodžio 31 d. vidutinė svertinė 
palūkanų norma, taikoma nuomos įsipareigojimams, Lietuvoje buvo 3,30 %, Estijos filiale – 2,29 %. 
 
Bendrovė pasirinko taikyti 16-ojo TFAS išimtis trumpalaikės nuomos sutartims ir mažaverčiam turtui, t. y. tokios 
nuomos sąnaudas pripažino kaip veiklos nuomą. Trumpalaikė nuoma – tai nuoma, kurios nuomos terminas pradžios 
datą yra 12 mėn. ar trumpesnis; mažavertis turtas yra turtas, kurio grynoji vertė yra 5 000 eurų arba mažesnė. 
 
16-ojo TFAS taikymo įtaka bendrųjų pajamų ataskaitai, kai Bendrovė yra nuomininkė: 
 

  2019 m. 2018 m. 
  16 TFAS 17 TAS 
    
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas:  (583) - 

- Žemės nuoma  (4) - 
- Patalpų nuoma  (579) - 

Naudojimo teise valdomo turto palūkanų sąnaudos  (58) - 
Sąnaudos, susijusios su trumpalaikės nuomos ir mažaverčio turto 
nuomos sutartimis  (516) - 
Nuomos sąnaudos pagal 17 TAS  - (862) 
Iš viso nuomos sąnaudų  (1 157) (862) 

 
 
Žemės nusidėvėjimas kaip naudojimo teise valdomas turtas yra priskirtas prie bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnio 
„Įsigijimo sąnaudos“, patalpų nuomos nusidėvėjimas – prie straipsnio „Administracinės sąnaudos“. 
 
Naudojimo teise valdomo turto palūkanos yra priskirtos bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniui „Finansinės veiklos 
pajamos ir sąnaudos“. 
 
Bendrovė 2019 m. sausio 1 d. pripažino 2 092 tūkst. eurų naudojimo teise valdomo turto, kuris finansinės būklės 
ataskaitoje yra priskiriamas straipsniui „Nekilnojamasis turtas ir įrengimai“, ir 2 092 tūkst. eurų nuomos 
įsipareigojimų, priskiriamų finansinės būklės ataskaitos straipsniui „Kiti įsipareigojimai“.  
 
Toliau yra pateikta naudojimo teise valdomo turto nuomos įsipareigojimo pripažinimo įtaka finansinės būklės 
ataskaitai. 

 
Nuomos 

įsipareigojimai 
2018 m. gruodžio 31 d. - 
2019 m. sausio 1 d. 2 092 
Naujos sutartys, sutarčių pakeitimai 478 
Apmokėtas nuomos įsipareigojimas (610) 
Nuomos įsipareigojimo palūkanos 58 
2019 m. gruodžio 31 d. 2 018 
Trumpalaikė dalis 545 
Ilgalaikė dalis 1 473 
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Trumpalaikių ir ilgalaikių nuomos įsipareigojimų išskaidymas: 
 

 
Nuomos 

įsipareigojimai  
Trumpalaikė dalis (mokėtina Iki 1 metų) 545 
Iki 3 mėn. 144 
Nuo 3 mėn. iki 1 metų 401 
Ilgalaikė dalis (mokėtina po 1 metų) 1 473 
Nuo 1 iki 2 metų 417 
Nuo 2 iki 3 metų 251 
Nuo 3 iki 4 metų 223 
Nuo 4 iki 5 metų 219 
Daugiau nei 5 metai 363 
Iš viso mokėtinų nuomos įsipareigojimų 2 018 
  

Iš viso per 2019 m. Bendrovė apmokėjo 610 tūkst. eurų naudojimo teise valdomo turto nuomos sąnaudų, kurios yra 
priskirtos pinigų srautų ataskaitos straipsniui „Sumos iš kitos finansinės veiklos“. 
 
Nuoma, kai Bendrovė yra nuomotoja 
 
Bendrovė nuomoja patalpas ir šią nuomą klasifikuoja kaip veiklos nuomą, nes ji iš esmės neperduoda visos su turtu 
susijusios rizikos ir naudos. Patalpų subnuomos sutartys yra trumpalaikės arba mažos vertės turto, todėl yra 
priskirtos prie veiklos nuomos. 
 

  2019 m. 2018 m. 
    
Patalpų nuomos pajamos  164 213 

 
 
Toliau lentelėje pateikiama užbalansinių gautinų nepareikalautų veiklos nuomos mokėjimų terminų analizė 2019 m. 
gruodžio 31 d. Atskleidžiamos nediskontuotos sumos, kurios yra gautinos po ataskaitinio laikotarpio iš patalpų 
veiklos nuomos. 
 

 Gautinos sumos  
Iki 1 metų 195 
Nuo 1 iki 2 metų 117 
Nuo 2 iki 3 metų 115 
Nuo 3 iki 4 metų 115 
Nuo 4 iki 5 metų 52 
Daugiau nei 5 metai - 
Iš viso  594 
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39. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI 
 

2020 m. kovo 11 d. Pasaulinė sveikatos organizacija koronaviruso protrūkį paskelbė pandemija, o Lietuvos 
Vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 d. visoje šalyje paskelbė karantiną. Reaguodamos į galimai rimtą COVID-19 
grėsmę visuomenės sveikatai, Lietuvos Vyriausybės institucijos ėmėsi priemonių protrūkiui sustabdyti – buvo 
apribotas žmonių judėjimas tarp šalių, apribotas užsieniečių patekimas į šalį, „uždaryti“ tam tikri sektoriai, laukiama 
naujų pakeitimų. Oro linijų ir geležinkelių bendrovės sustabdė tarptautinį žmonių pervežimą, uždarytos mokyklos, 
universitetai, restoranai, kino teatrai, teatrai, muziejai ir sporto salės, sustabdyta mažmeninė prekyba, išskyrus 
mažmeninę prekybą maisto prekėmis ir vaistines. Be to, kai kurie stambūs automobilių pramonės gamintojai 
nusprendė sustabdyti veiklą Europos šalyse. Kai kurios įmonės Lietuvoje taip pat nurodė darbuotojams likti 
namuose ir apribojo arba laikiniai sustabdė veiklą.  
 
Platesnis šių įvykių poveikis apima:  
— Verslo operacijų ir ekonominės veiklos Lietuvoje sutrikdymą ir platesnį poveikį tiekimo grandinėms tiek iš tiekėjų, 

tiek iš vartotojų pusės;  
— Reikšmingą verslo tam tikruose sektoriuose sutrikdymą tiek Lietuvoje, tiek rinkose, kurios labai priklauso nuo 

užsienio tiekimo grandinės, taip pat į eksportą orientuoto ir labai nuo užsienio rinkų priklausomo verslo 
sutrikdymą. Paveikti sektoriai, be kitų, apima: prekybos ir transporto sektorių, kelionių ir turizmo, pramogų, 
gamybos, statybų, mažmeninės prekybos, švietimo ir finansų sektorių; 

— Pastebimą laikiną nebūtinosios svarbos prekių ir paslaugų paklausos sumažėjimą;  
— Ekonominio netikrumo padidėjimą, kas reiškia didesnį turto kainų ir valiutų kursų svyravimą.  
 
2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Vyriausybė paskelbė valstybės pagalbos programą, kuria siekiama sušvelninti 
neigiamą COVID-19 protrūkio poveikį ekonomikai. Išsami informacija apie programą ir tinkamumo kriterijai dar turi 
būti išaiškinti.  
 
Bendrovė veikia draudimo sektoriuje, kurio COVID-19 protrūkis reikšmingai nepaveikė. Per pastarąsias keletą 
savaičių Bendrovė pajuto nedidelę įtaką pardavimams, tačiau jos veikla, susijusi su tiekimu, liko nesutrikdyta. 
Remiantis šių finansinių ataskaitų išleidimo dieną viešai prieinama informacija, vadovybė apsvarstė keletą 
sudėtingų, bet galimų scenarijų, susijusių su galimu viruso plitimu ir jo tikėtina įtaka Bendrovei bei ekonominei 
aplinkai, kurioje Bendrovė veikia, įskaitant priemones, kurių jau ėmėsi Lietuvos Vyriausybė ir vyriausybės kitose 
šalyse, kuriose veikia pagrindiniai Bendrovės verslo partneriai ir klientai. Vadovybė apsvarstė įvairias veiklos rizikas, 
kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, įskaitant tikėtiną Lietuvos ekonomikos nuosmukį, kas reikšmingai 
sumažintų vartotojų perkamąją galią, dėl ko sumažėtų Bendrovės verslo apimtys. 
 
Siekdama sušvelninti dėl galimai nepalankių scenarijų kylančią riziką, vadovybė pradėjo įgyvendinti priemones, 
apimančias prevencinius veiksmus siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir nepertraukiamą klientų aptarnavimą – tai 
užtikrinama sėkmingai įgyvendinus darbo iš namų programą rotacijos pagrindu didelei administracijos darbuotojų 
grupei ir darbuotojams iš pardavimų bei žalų skyrių.  
 
Vadovybė mano, kad likvidus investicijų portfelis, kaip atskleista finansinių ataskaitų 34 pastaboje, ir kapitalo 
pozicija, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. pastebimai viršijo reikalavimus, turėtų sušvelninti galimą neigiamą 
besitęsiančių pokyčių Lietuvoje ir platesniame regione įtaką verslui. 
 
Taigi remiantis šiuo metu viešai prieinama informacija, Bendrovės esamais pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais 
bei atsižvelgiant į veiksmus, kurių ėmėsi vadovybė, mes nenumatome tiesioginio staigaus ir reikšmingo neigiamo 
COVID-19 protrūkio poveikio Bendrovei, jos veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Tačiau negalime paneigti 
galimybės, kad ilgi „uždarymo“ laikotarpiai, priemonių griežtumo didinimas ar tokių priemonių neigiama įtaka 
ekonominei aplinkai, kurioje veikiame, neturės neigiamos įtakos Bendrovei, jos finansinei būklei ir veiklos 
rezultatams vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Mes nuolat atidžiai stebime situaciją ir imsimės veiksmų, kad 
sušvelnintume tokių įvykių bei aplinkybių poveikį. 
 
Nepaisant COVID-19 pandemijos protrūkio galimo poveikio, kaip minėta pirmiau, vadovybė padarė išvadą, kad 
Bendrovė turės pakankamai išteklių, kad galėtų tęsti veiklą bent 12 mėnesių nuo finansinių ataskaitų dienos, todėl 
vadovybės veiklos tęstinumo prielaidos taikymas apskaitai yra tinkamas. 
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