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SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
Bendroji informacija 
 
UAB “Seesam Lietuva gyvyb�s draudimas” (toliau “Bendrov�”) �kurta 2001 met� birželio m�nes�, Suomijos �mon�s 
Suomi Mutual Life Assurance Company sprendimu. Pastaroji �mon� valdo 100% Bendrov�s akcij� ir yra vienintel� 
Bendrov�s akcinink�. Bendrov� �registruota �kio ministerijoje 2001 met� rugpj��io 31 d. Suformuotas �statinis kapitalas 
6,55 mln. Lt. 
 
Bendrov�s valdymo organus sudaro akcinink� susirinkimas, valdyba ir administracija. Valdyb� skiria akcinink� 
susirinkimas vieneriems metams. Administracijai 2006 met� pirm� pusmet� vadovavo generalinis direktorius Vilmantas 
Midvikis. Be generalinio direktoriaus Bendrov�je 2006 m. birželio 30 d. dirbo šešiasdešimt darbuotoj� (2005 m. birželio 
30 d. – penkiasdešimt trys). 
 
Bendrov� filial� ir atstovybi� neturi. Bendrov� turi biurus šešiuose Lietuvos miestuose. 
 
Bendrov� dukterini� ir asocijuot� �moni� neturi. 
 
Pagrindin� Bendrov�s veikla – gyvyb�s draudimas ir pensij� kaupimo veikla. Gyvyb�s draudimo licencija išduota 2001 
met� rugpj��io 21 d. Valstybin�s draudimo prieži�ros tarnybos valdybos nutarimu (pakeista � gyvyb�s draudimo ir pensij� 
kaupimo veiklos licencij� 2004 m. balandžio 27 d. Draudimo prieži�ros komisijos nutarimu). Bendrov� 2006 met� pirm� 
pusmet� vykd� šias draudimo grupes: 

- gyvyb�s draudimas, kiek nenumatyta kitose grup�se; 
- gyvyb�s draudimas, kai investavimo rizika tenka draud�jui; 
- pensij� kaupimo veikla. 

 
2006 met� geguž�s 24 d. vienintelis akcininkas nusprend� pertvarkyti Bendrov	 (pakeisti Bendrov�s teisin	 form�) iš 
uždarosios akcin�s bendrov�s � akcin	 bendrov	. LR Draudimo prieži�ros komisija 2006 met� birželio 13 d. išdav� leidim� 
pertvarkyti Bendrov	 iš uždarosios akcin�s bendrov�s � akcin	 bendrov	. 
 
2006 met� birželio 14 d. Bendrov�s Valdybosa bei 2006 met� liepos 17 d. Bendrov�s vienintelio akcininko sprendimu 
nuspr	sta perleisti teises ir pareigas, atsirandan�ias iš pensij� kaupimo sutar�i�, UAB „DnB NORD investicij� valdymas“. 
Šiuo Bendrov� siekia vis� d�mes� ir pastangas nukreipti � tradicini� gyvyb�s draudimo paslaug� pardavim� bei kokybišk� 
klient� aptarnavim�. 2006 met� liepos 25 d. Draudimo prieži�ros komisija išdav� leidim� perleisti teises ir pareigas, 
atsirandan�ias � pensij� kaupimo sutar�i�. 
 
Apskaitos principai 
 
Pateikta finansin� atskaitomyb� (balansas, pelno (nuostoli�) ataskaita, pinig� sraut� ataskaita, nuosavo kapitalo poky�i� 
ataskaita) yra parengta, prisilaikant Lietuvos Respublikoje galiojan�i� teis�s akt� reikalavim�, taikom� draudimo 
bendrov�ms. 
 
Finansin� atskaitomyb� parengta remiantis prielaida, kad Bendrov� artimiausioje ateityje gal�s t	sti savo veikl�. 
 
Finansiniai Bendrov�s metai sutampa su kalendoriniais metais.  
 
Šioje finansin�je atskaitomyb�je skai�iai pateikti Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. 
 
Svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrov� vadovavosi rengdama ši� finansin	 atskaitomyb	, nebuvo kei�iama. 
Apskaitos principai aprašyti 2005 met� finansin�je atskaitomyb�je. 
 
Draudimo �mon�s vadovas             _______________  Vilmantas Midvikis 
                                                 (parašas)    (vardas ir pavard�) 
 
Vyriausiasis finansininkas              _______________  Sandra 
eriaukait�  
 (buhalteris)                                          (parašas)    (vardas ir pavard�) 
 
Vyriausiasis aktuarijus                 _______________  Marika Guralnik 
                                                 (parašas)    (vardas ir pavard�) 
 
 
2006 m. liepos 31 d. 


