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SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Bendroji informacija 
 
AB “Seesam Lietuva gyvybės draudimas” (toliau “Bendrovė”) įkurta 2001 metų birželio mėnesį, Suomijos įmonės Suomi Mutual Life 
Assurance Company sprendimu. Pastaroji įmonė valdė 100% Bendrovės akcijų ir buvo vienintelė Bendrovės akcininkė iki 2007 metų 
sausio 11 d. Bendrovė įregistruota Ūkio ministerijoje 2001 metų rugpjūčio 31 d. Suformuotas įstatinis kapitalas 8,55 mln. Lt. 
 
Bendrovės valdymo organus sudaro akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. Valdybą skiria akcininkų susirinkimas vieneriems 
metams. Administracijai 2007 metų antrojo ketvirčio pabaigoje vadovavo generalinis direktorius Erki Kilu. Be generalinio direktoriaus 
Bendrovėje 2007 m. birželio 30 d. dirbo penkiasdešimt devyni darbuotojai (2006 m. birželio 30 d. – šešiasdešimt vienas). 
 
2007 birželio 11 d. savo noru iš Bendrovės vyr.finansininkės pareigų pasitraukė Sandra Čeriaukaitė. Nuo 2007 liepos 26 d. laikinai 
einančia vyr.finansinkės pareigas buvo paskirta Oksana Dorošėnko. 
 
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Bendrovė turi biurus šešiuose Lietuvos miestuose. 
 
Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla – gyvybės draudimas ir pensijų kaupimo veikla. Gyvybės draudimo licencija išduota 2001 metų rugpjūčio 
21 d. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos valdybos nutarimu (pakeista į gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo veiklos licenciją 
2004 m. balandžio 27 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimu). Bendrovė 2007 metų antrąjį ketvirtį vykdė šias draudimo grupes: 

- gyvybės draudimas, kiek nenumatyta kitose grupėse; 
- gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui. 

 
2007 metų sausio 11 d. Suomijos įmonė Suomi Mutual Life Assurance Company perleido Bendrovės akcijas Estijoje registruotai įmonei 
Seesam Elukindlustuse AS, kuri tapo vieninteliu AB „Seesam Lietuva gyvybės draudimas“ akcininku. 
 
2007 metų sausio 19 d. vienintelis akcininkas nusprendė pritarti Bendrovės dalyvavimui Europos bendrovės (Societas Europaea) 
steigime susijungimo įsigyjant būdu, kurio metu Bendrovė bus prijungta prie Seesam Elukindlustuse AS, kuri įgis Europos bendrovės 
formą. 
 
2007 metų sausio 23 d. Draudimo priežiūros komisija atsižvelgdama į Bendrovės pateiktą prašymą bei išdėstytus motyvus pratęsė 
minimalaus garantinio fondo padidinimo terminą iki 2007 m. gruodžio 31 d. 
 
Apskaitos principai 
 
Pateikta finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) yra 
parengta, prisilaikant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų draudimo bendrovėms. 
 
Finansinė atskaitomybė parengta remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  
 
Šioje finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikti Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. 
 
Svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šią finansinę atskaitomybę, nebuvo keičiama. Apskaitos principai 
aprašyti 2006 metų finansinėje atskaitomybėje. 
 
 
 
Generalinis direktorius             _______________  Erki Kilu 
                                                 (parašas)    (vardas ir pavardė) 
 
L.e.p. vyriausiasioji finansininkė      _______________   Oksana Dorošenko 
           (parašas)    (vardas ir pavardė) 
 
Vyriausioji aktuarė                 _______________  Sigita Ažusienienė 
                                                 (parašas)    (vardas ir pavardė) 
 
 
2007 m. liepos 27 d. 


