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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

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. 2006 metų spalio
mėnesį įstatinis kapitalas padidintas 2 mln. Lt. Viso suformuotas įstatinis kapitalas 8,55 mln. Lt.
Bendrovės valdymo organus sudaro akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. Valdybą skiria akcininkų
susirinkimas vieneriems metams. Administracijai 2006 metais vadovavo generalinis direktorius Vilmantas Midvikis. Nuo
2007 metų sausio 11 d. vadovauja generalinis direktorius Erki Kilu. Be generalinio direktoriaus Bendrovėje 2006 m.
gruodžio 31 d. dirbo penkiasdešimt aštuoni darbuotojai (2005 m. gruodžio 31 d. – penkiasdešimt septyni).
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Bendrovė turi biurus šešiuose Lietuvos miestuose.
Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.
Pagrindinė Bendrovės veikla – gyvybės draudimo veikla. Gyvybės draudimo licencija išduota 2001 metų rugpjūčio mėn.
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 2006 metais vykdė šias
draudimo grupes:
- gyvybės draudimas, kiek nenumatyta kitose grupėse;
- gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui;
- pensijų kaupimo veikla.
2006 metų gegužės 24 d. vienintelis akcininkas nusprendė pertvarkyti Bendrovę (pakeisti Bendrovės teisinę formą) iš
uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. LR Draudimo priežiūros komisija 2006 metų birželio 13 d. išdavė leidimą
pertvarkyti Bendrovę iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. 2006 metų rugpjūčio 01 d. pakeista Bendrovės
teisinė forma įregistruota Juridinių asmenų registre.
2006 metų birželio 14 d. Bendrovės Valdybos bei 2006 metų liepos 17 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu
nuspręsta perleisti teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų kaupimo sutarčių, UAB „DnB NORD investicijų valdymas“.
2006 metų liepos 25 d. Draudimo priežiūros komisija išdavė leidimą perleisti teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų
kaupimo sutarčių. Bendrovė 2006 metų rugpjūčio 30 d. galutinai perleido teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų
kaupimo sutarčių, UAB „DnB NORD investicijų valdymas“.
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.

Apskaitos principai
Finansinės atskaitomybės rengimo pagrindas
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.
Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šią finansinę atskaitomybę.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas – programinė įranga (kompiuterinės programos bei licenzijos, suteikiančios teisę naudotis
kompiuterinėmis programomis) balanse atvaizduojama likutine verte. Ilgalaikiam nematerialiam turtui priskiriamas turtas,
kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Nematerialusis turtas apskaitoje įvertinamas faktine to turto įsigijimo verte,
atėmus amortizaciją, kuri skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos metodą. Nematerialus turtas, įsigytas
2003 ir vėlesniais metais ir kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 1 000 Lt, amortizuojamas per trejus metus. Turtas, kurio vertė
didesnė nei 1 000 Lt, per penkerius metus arba planuojamą likusį naudingo tarnavimo laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio
amortizacijos sąnaudos atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje veiklos sąnaudose.
Investicijos
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius sudaro investicijos į akcijas ir investicinių fondų investicinius vienetus.
Įsigyti nuosavybės vertybiniai popieriai pripažįstami įsigijimo kaina (į kurią įtraukiamos ir sandorio sudarymo išlaidos), o
vėliau apskaitomi tikrąja (rinkos) verte, atsižvelgiant į kotiruojamas biržos kainas. Visas realizuotas ir nerealizuotas pelnas
ir nuostolis, susijęs su nuosavybės vertybinių popierių tikrosios (rinkos) vertės svyravimais, įtraukiamas į pelno (nuostolių)
ataskaitą tuo laikotarpiu, kai jis patiriamas.
Su draudimu, kai investavimo rizika tenka draudėjui, susijusios investicijos į investicinių fondų investicinius vienetus yra
apskaitomos tikrąja (rinkos) verte. Tikrosios (rinkos) vertės pokyčiai yra atvaizduojami pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Skolos vertybiniai popieriai
Skolos vertybiniai popieriai pripažįstami įsigijimo kaina (į kurią įtraukiamos ir sandorio sudarymo išlaidos), o vėliau
apskaitomi tikrąja (rinkos) verte, atsižvelgiant į kotiruojamas biržos kainas. Visas realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir
nuostolis, susijęs su skolos vertybinių popierių tikrosios (rinkos) vertės svyravimais, įtraukiamas į pelno (nuostolių)
ataskaitą tuo laikotarpiu, kai jis patiriamas.
Indėliai kredito įstaigose
Terminuoti indėliai balanse atvaizduoti amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.
Gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinos sumos – tai sumos, kurių
Bendrovė negali susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolos atsiradimo.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas balanse atvaizduotas likutine verte. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje įvertinamas faktine
to turto įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris
naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra lygi arba didesnė nei 500 Lt (turtui, įsigytam 2001
metais) ir 250 Lt (turtui, įsigytam 2002 ir vėlesniais metais). Nustatyta likvidacinė vertė 1 Lt.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Pagrindinėms ilgalaikio materialiojo
turto grupėms nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant žemiau pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius:

- kompiuteriai ir kita susijusi įranga
- automobiliai
- baldai
- kita biuro įranga

Turtui, įsigytam 2001
metais
4 metai
5 metai
4 metai
4 metai

Turtui, įsigytam 2002 ir
vėlesniais metais
3 metai
6 metai
6 metai
4 metai

Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje
veiklos sąnaudose.
Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.
Ilgalaikis materialus turtas, nebenaudojamas Bendrovės veikloje ir laikomas perleidimo tikslu, apskaitomas atskiroje
eilutėje „Atsargos“ likutine to turto verte.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
Įstatinis kapitalas ir rezervai
Įstatinis kapitalas ir rezervai apskaitomi nominalia verte.
Draudimo techniniai atidėjiniai
Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys
Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys skaičiuojamas kiekvienai draudimo sutarčiai atskirai. Jis sudaromas
kaupiant draudėjo lėšas, t.y jo sumokėtas įmokas. Draudėjo sumokėtos įmokos, išskaičiavus iš jų draudiko mokestį, skirtą
daliai draudiko administracinių sąnaudų padengti, pridedamos prie gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjinio iš
karto po įmokos sumokėjimo.
Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys yra perskaičiuojamas iš jo
atimant administracinį mokestį, rizikines draudimo įmokas už tą mėnesį (gyvybės rizikos įmokas, papildomų rizikų
įmokas) ir pridedant draudimo sutartyje draudiko garantuotas palūkanas. Draudiko administracinių mokesčių dydžiai yra
nustatyti draudimo taisyklėse ir jų prieduose. Rizikinės draudimo įmokos paskaičiuojamos dauginant atitinkamos rizikos
draudimo sumą iš tos rizikos įmokos tarifo, nurodyto draudimo taisyklių prieduose. Draudėjo sukaupta suma yra lygi
gyvybės draudimo matematiniam techniniam atidėjiniui ir bus išmokama draudimo laikotarpio pabaigoje.
Kalendorinių metų pabaigoje draudikas gali nuspręsti dalį papildomų pajamų iš investicinės veiklos skirti draudėjams ir
pridėti papildomas palūkanas prie gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjinio. 2006 m. pabaigoje Bendrovės
valdybos sprendimu galiojančioms draudimo sutartims buvo skirta papildomų palūkanų. Papildomos palūkanos
paskirstytos taip, kad garantuotų palūkanų norma plius papildomų palūkanų norma būtų 4,5%. Priskaičiuotos papildomos
palūkanos pridėtos prie gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjinio.
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys universaliojo gyvybės draudimo, investicinio gyvybės draudimo sutartims
nesudaromas, kadangi visos sumokėtos įmokos nuo jų sumokėjimo datos, yra pridedamos prie gyvybės draudimo
matematinio techninio atidėjinio. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys yra sudaromas perduoto perdraudimo įmokoms
proporcingai paskirstant jas visiems metams, kadangi perduoto perdraudimo įmokos mokamos už vienerius metus iš karto.
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys investicinio pensinio draudimo atveju lygus per paskutinį ataskaitinio laikotarpio
mėnesį įsigaliojusių draudimo sutarčių sumokėtoms draudimo įmokoms. Remiantis investicinio pensinio draudimo
taisyklėmis Nr.008, pirmos draudimo įmokos susiejamos su investiciniais vienetais po 31 dienos nuo sutarties įsigaliojimo.
Tokioms sutartims, kurių įmokos dar nėra susietos su investiciniais vienetais, techninis atidėjinys, kai investavimo rizika
tenka draudėjui, nėra sudaromas, todėl visos įmokos įkeliamos į perkeltų įmokų techninį atidėjinį. Vėliau, kai šioms
sutartims yra formuojamas techninis atidėjinys, kai investavimo rizika tenka draudėjui, perkeltų įmokų techninis atidėjinys
nebėra sudaromas taip pat kaip ir kitoms draudimo rūšims.
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys
Numatomų išmokėjimų techninį atidėjinį sudaro apskaitos laikotarpio pabaigai atidėtos sumos, susijusios su įvertintais
patirtais nuostoliais, kurie dar nėra sureguliuoti ar apmokėti.
Numatomų išmokėjimų techninį atidėjinį sudaro 3 dalys:
- numatomos draudimo išmokos dėl įvykusių ir praneštų draudiminių įvykių;
- numatomos draudimo išmokos dėl įvykusių, bet dar nepraneštų žalų (IBNR);
- numatomos išperkamosios sumos dėl nutrūkusių draudimo sutarčių.
Dėl pasikeitusios metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti (patvirtinta LR Draudimo priežiūros
komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimu Nr.N-117), pasikeitė numatomų draudimo išmokų dėl įvykusių, bet dar nepraneštų
žalų, vertinimas. Vertinimui naudotas “Draudiminio nuostolingumo” metodas. Taikant šį metodą, išmokų sąnaudos
vertinamos vienu dydžiu neskirstant jų į sudėtines dalis bei vadovaujantis prielaida, kad išmokų sąnaudos bus lygios
uždirbtų draudimo įmokų ir laukiamo (planuojamo) draudiminio nuostolingumo dydžio sandaugai. Laukiamo (planuojamo)
draudiminio nuostolingumo dydis parenkamas kiekvienai rizikai atskirai, remiantis prielaidomis, naudotomis nustatant
atitinkamų rizikų tarifus, atsižvelgiant į praėjusių laikotarpių faktinius duomenis. IBNR yra lygus laukiamų (planuojamų)
išmokų sąnaudų ir patirtų išmokų sąnaudų skirtumui.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys
Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys suformuotas kiekvienai sutarčiai atskirai,
remiantis Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimu Nr.N-117 „Dėl metodikos draudimo techninių
atidėjinių dyžiams apskaičiuoti“. Prie techninio atidėjinio yra pridedamos investuotos draudėjo įmokos, o atimami
draudėjui taikomi mokesčiai, skirti sąnaudoms ir prisiimamai rizikai padengti. Šis techninis atidėjinys yra išreiškiamas
investiciniais vienetais, kurių vertė kinta priklausomai nuo susijusių investicijų rinkos vertės pokyčių.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimai balanse atvaizduoti savikainos verte.
Sukauptos sąnaudos
Sąnaudos, patirtos šiuo ar ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, bet kurios bus apmokėtos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais sudaro sukauptas sąnaudas. Sukauptos sąnaudos skirtos padengti sąnaudoms ir reikalavimams, kurie aiškiai
nustatyti pagal pobūdį ir kurie ataskaitinių metų paskutinę dieną yra tikėtini arba garantuoti, tačiau kurių sumos dar turės
būti nustatytos (patikslintos).
Pasirašytos ir uždirbtos įmokos
Pasirašytų įmokų pozicija apima pagal visas draudimo sutartis (polisus) gautas draudimo įmokas ataskaitiniu laikotarpiu,
tai yra atsižvelgiant į tai, ar pinigai jau buvo gauti, ar ne.
Persidraudimo įmokos apima persidraudimo įmokas, priklausančias perdraudikui pagal persidraudimo sutartis.
Uždirbtos įmokos apima ataskaitiniu laikotarpiu gautas draudimo įmokas, sumažintas persidraudimo įmokomis ir perkeltų
įmokų techninio atidėjinio bei perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimais per atitinkamą
laikotarpį.
Išmokų sąnaudos
Draudimo išmokų sąnaudos apima faktiškai apmokėtas sumas už draudžiamuosius įvykius per ataskaitinį laikotarpį ir žalos
sureguliavimo sąnaudas, bei numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimą per laikotarpį.
Žalų sureguliavimo sąnaudas sudaro tiesioginės ir netiesioginės žalų sureguliavimo sąnaudos.
Investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Bendrovė investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pripažįsta vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu. Visų
investicinių pajamų ir sąnaudų dalis, pateikta gyvybės draudimo techninėje dalyje, yra apskaičiuota kaip santykis tarp
techninių atidėjinių metinio vidurkio ir techninių atidėjinių bei savininkų nuosavybės sumos metinio vidurkio.
Įsigijimo ir administracinės sąnaudos
Įsigijimo ir administracinės sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis sąnaudų kaupimo principu.
Įsigijimo sąnaudos apima sąnaudas, kurios patiriamos sudarant draudimo sutartis (polisus), jas atnaujinant ir aptarnaujant
(komisinis atlyginimas, reklamos, medicininės apžiūros sąnaudos, administracinių sąnaudų dalis, susijusi su draudimo
sutarčių sudarymu).
Administracinės sąnaudos apima draudimo sutarčių portfelio administravimo sąnaudas, personalo išlaikymo sąnaudas,
patalpų išlaikymo sąnaudas, ryšių sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas ir t.t.
Netiesioginės sąnaudos (investicinės veiklos sąnaudos, administracinės sąnaudos, įsigijimo sąnaudos, žalų sureguliavimo
sąnaudos) paskirstomos remiantis darbuotojų darbo užmokesčio ir praleisto laiko, atliekant atitinkamas darbo funkcijas,
dydžiais. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos tiesiogiai investicinės veiklos sąnaudoms, administracinėms, įsigijimo ar žalų
sureguliavimo sąnaudoms.
Perdraudimo komisiniai
Uždirbti perdraudimo komisiniai – tai per ataskaitinį laikotarpį pagal perdraudimo sutartis uždirbti komisiniai.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
Kitos techninės veiklos pajamos ir sąnaudos
Bendrovė kitas techninės veiklos pajamos ir sąnaudas pripažįsta vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.
Kitos pajamos ir sąnaudos
Kitas pajamas ir sąnaudas sudaro pajamos bei sąnaudos, susijusios su kita nei draudimo, persidraudimo ar investavimo
veikla. Kitos pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.
Vienai akcijai tenkantis pelnas
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas Bendrovės ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną (nuostolius) padalijus iš
ataskaitinio laikotarpio vidutinio svertinio akcijų skaičiaus vidurkio.
Mokesčiai
Bendrovė moka šiuos žemiau išvardintus mokesčius:
- atskaitymai DPK išlaikyti
- garantinio fondo įmokos
- socialinio draudimo įmokos
- gyventojų pajamų mokestis
- pelno mokestis
- socialinis mokestis
- nekilnojamojo turto mokestis

0,3178% (nuo 2007 m.-0,3094%);
0,2%;
33,98%;
15% ir 27%;
15%;
4% (2007 m. – 3%);
1%.

Atidėtieji mokesčiai yra skaičiuojami visiems laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp pajamų ir sąnaudų
apskaičiavimo finansinėje apskaitoje ir mokestinėje apskaitoje. Kai apskaičiuojamas bendras atidėtųjų mokesčių turtinis
likutis, jis pripažįstamas tik ta dalimi, kurios padengimas artimiausioje ateityje yra tikėtinas.
Užsienio valiutos
Užsienio valiutos vertės perskaičiavimas. Turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ta valiuta, kuria
buvo atlikta operacija, tos dienos galiojusiu oficialiu Lietuvos banko nustatytu valiutos kursu. Valiutinių straipsnių likučiai
įvertinami pagal kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio paskutinę dieną galiojusį oficialų Lietuvos banko nustatytą
valiutos kursą. Gautas teigiamas arba neigiamas pokytis atvaizduojamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita sudaryta tiesioginiu metodu. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje ir bankuose. Gauti
dividendai ir palūkanos pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami investicinei veiklai.
Apskaitinių įvertinimų keitimas
2006 metais Bendrovė pakeitė dalies ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitinius įvertinimus, t.y. pakeistas turto naudingo
tarnavimo laikas. Šis apskaitinių įvertinimų taikymas nedaro neigiamos įtakos finansinės atskaitomybės informacijos
patikimumui, todėl apskaitoje parodomas perspektyviai.
Apskaitinių įvertinimų keitimo poveikis finansinei atskaitomybei atvaizduotas 23 pastaboje.
Segmentai
Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teikiamos paslaugos tam tikroje
geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje
geografinėje ekonominėje aplinkoje. Vienintelis Bendrovės geografinis segmentas – Lietuva.
Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję produktai ar teikiamos atskiros
arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių. Vienintelis
Bendrovės verslo segmentas – gyvybės draudimo veikla.
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Finansinės rizikos valdymas
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka Bendrovės
Valdyba ir vadovai.
Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:
Kredito rizika
Kredito rizika ar rizika, kad trečiosios šalys neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama numatant rizikos pasekmes,
sekant jų pakitimus, vykdant diversifikavimą ir limitavimą bei taikant priežiūros procedūras.
Palūkanų normos rizika
Bendrovės veiklos pajamos ir pinigų srautai yra priklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Bendrovės didžiąją dalį
turto, uždirbančio pajamas, kurių dydį įtakoja finansų rinkos pokyčiai, sudaro investicijos į įvairius vertybinius popierius.
Palūkanų normos rizika ar rizika, kad Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų iš draudimo veiklos palūkanų norma viršys
Bendrovės uždirbamų pajamų iš vykdomos investicinės veiklos dydį (normą), kontroliuojama numatant rizikos pasekmes,
sekant jų pakitimus, vykdant investicijų diversifikavimą ir limitavimą pagal Bendrovės Valdybos patvirtintą investavimo
politiką, kuri yra peržiūrima vieną kartą per kalendorinius metus.
Valiutų kursų rizika
Bendrovėje nėra reikšmingos valiutų kursų rizikos. Operacijos, susijusios su Bendrovės veikla, yra atliekamos Europos
Sąjungos piniginiu vienetu EUR ir valiutomis, susietomis su EUR (Litas, Estijos krona). Balanso sudarymo dieną dalis
Bendrovės turto bei įsipareigojimų įvertinta kitomis valiutomis nei Litas. Pateikiame šių valiutų kursus Lito atžvilgiu
ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje:
Valiuta

Vertė Lito atžvilgiu 2006 12 31

Vertė Lito atžvilgiu 2005 12 31

EUR

1 EUR = 3,4528 Lt

1 EUR = 3,4528 Lt

Estijos krona (EEK)

1 EEK = 0,22067 Lt

1 EKK = 0,22067 Lt

Latvijos latas (LVL)

1 LVL = 4,9537 Lt

1 LVL = 4,9565 Lt

Likvidumo rizika
Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia reikiamą grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų kiekį, kuris reikalingas
įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir padengti Bendrovės išlaidas. Bendrovė, stebėdama veiklą, priimdama sprendimus ir
numatydama trumpalaikes pinigų srautų prognozes, kontroliuoja likvidumo riziką.

Rizikos, kylančios iš draudimo sutarčių, valdymas
Iš draudimo sutarčių kylančių įvairių rūšių rizikos valdymas bendrovėje atliekamas remiantis Rizikos valdymo strategija,
Persidraudimo strategija, Investavimo strategija, kurias tvirtina Bendrovės Valdyba. Pagrindinės iš draudimo sutarčių
kylančios rizikos yra šios:
Draudimo rizika
Bendrovės draudimo rizikų portfelis yra palyginus nedidelis, o prisiimamos draudimo rizikos rūšys nepasižymi dideliu
nuostolingumu. Draudimo rizika Bendrovėje valdoma remiantis Rizikos valdymo strategija bei Persidraudimo strategija.
Prieš sudarant draudimo sutartis, atliekamas kruopštus rizikos vertinimas, remiantis perdraudiko rekomendacijomis ir
nurodymais. Draudiminių įvykių ir įvykių kurie gali būti pripažinti draudiminiais nagrinėjimas vykdomas remiantis
Bendrovės valdybos patvirtinta tvarka.
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Rinkos rizika
Bendrovės sudaromų draudimo sutarčių kiekis bei dydis, nutraukiamų sutarčių kiekis tiesiogiai priklauso nuo bendros
situacijos rinkoje, Bendrovės ir jos vykdomų draudimo rūšių konkurencingumo. Rinkos rizika kontroliuojama sekant
rinkos pokyčius bei tendencijas, bei priimant atitinkamus sprendimus. Rinkos rizikos valdymo priemonės yra numatytos
Rizikos valdymo strategijoje.
Kaštų rizika
Kaštų rizika valdoma griežtai kontroliuojant Bendrovės kaštus. Kasmet yra sudaromi trumpalaikiai ir ilgalaikiai Bendrovės
veiklos planai bei sekamas jų vykdymas. Kasmet atliekami draudimo rūšių pelningumo testai. Priemonės kaštų rizikos
valdymui numatytos Rizikos valdymo strategijoje.
Jautrumas draudimo rizikai
Draudimo rizika nedaro didelės įtakos Bendrovės finansiniam rezultatui. Didžiausią dalį draudimo portfelyje užimančios
rizikos – apdraustojo mirties rizikos – nuostolingumui padidejus 10 proc., Bendrovės nuostoliai padidėtų apie 4 000 Lt., o
didžiausiu nuostolingumu pasižyminčios draudimo rūšies draudimo nuo traumų dėl nelaimingo atsitikimo atveju
nuostolingumui padidėjus 10 proc., Bendrovės nuostoliai padidėtų apie 8 000 Lt. Galimi nuostolių padidėjimai sudaro apie
0,5 proc. Bendrovės nuostolių, patirtų ataskaitiniais metais.
Rizikos koncentracija
Bendrovėje nėra reikšmingos rizikos koncentracijos. Bendras visuomenės mirtingumo tendencijų pokytis neturėtų esminės
įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams. Esminės įtakos galėtų turėti tik nenormaliai didelis visuotinis mirtingumo
padidėjimas.
Bendrovė neturi sudariusi didelių draudimo sutarčių grupių, kurių tarpusavio koreliacija galėtų turėti esminės įtakos
Bendrovės finansiniams rezultatams.
Bendrovės vykdoma persidraudimo strategija padeda išvengti rizikos skoncentracijos vienoje draudimo sutartyje, taip pat
rizikos, susijusios su vienu asmeniu.
Ginčytinos žalos ir nagrinėjamos pretencijos
Ataskaitiniu laikotarpiu bei jam pasibaigus Bendrovėje nebuvo ginčytinų žalų bei nagrinėjamų pretenzijų.
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1 PASTABA

NEMATERIALUSIS TURTAS
Turto grupės
Straipsniai

Iš viso

Programinė
įranga

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1 645 300

1 645 300

362 958

362 958

Perleistas turtas (-)

-

-

Nurašytas turtas (-)

(2 498)
2 005 760

(2 498)
2 005 760

Sukaupta amortizacija
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

795 157

795 157

Apskaičiuota amortizacija

378 422

378 422

Atkurta amortizacija (-)

-

-

Nurašyta amortizacija perleidus turtą (-)

-

-

(2 362)
1 171 217

(2 362)
1 171 217

Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

850 143

850 143

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

834 543

834 543

Įsigytas turtas

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Nurašyta amortizacija nurašius turtą (-)
Iš vieno straipsnio į kitą perrašyta amortizacija +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Naudojamo pilnai nusidėvėjusio nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 80 319 Lt (2005 m.
gruodžio 31 d. – 26 139 Lt).
2005 m. lapkričio 28 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą dėl naujos polisų administravimo sistemos įsigijimo 2006
metais. Šiuo metu esančią sistemą, kurios likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d. yra 531 583 Lt, numatoma naudoti iki 2007
metų pabaigos. Tuo tikslu 2006 m. rugsėjo 18 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sutrumpinti minėtos sistemos
naudingo tarnavimo laiką ir nudėvėti ją iki 2007 metų pabaigos. Šio apskaitinio įvertinimo keitimo poveikis finansinei
atskaitomybei atvaizduotas 23 pastaboje.
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2 PASTABA

NUOSAVYBĖS IR SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Nuosavybės
vertybiniai popieriai

Straipsniai

Skolos
vertybiniai popieriai

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2 318 875

7 728 348

Įsigytas turtas

7 671 672

8 053 426

Perleistas turtas (-)

(4 987 345)

(7 006 814)

Nurašytas turtas (-)

-

-

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)

(723 710)

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4 279 492

8 774 960

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

400 068

19 568

Vertės padidėjimas

673 463

-

-

(142 617)

(253 805)

117 402

-

-

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas +/(-)

(40 906)

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

778 820

(5 647)

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2 718 943

7 747 916

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

5 058 312

8 769 313

Perkainojimas

Vertės sumažėjimas (-)
Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)
Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)

Likutinė vertė

Nuosavybės vertybinius popierius sudaro įsigytos akcijos, kotiruojamos vertybinių popierių biržose, ir investicinių fondų
investiciniai vienetai.
3 PASTABA

GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, INVESTICIJOS
Investicinių fondų
investiciniai vienetai

Straipsniai

Balansinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

436 111

Įsigytas turtas

-

Perleistas turtas (-)

-

Nurašytas turtas (-)

-

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)

764 616

Vertės padidėjimas

75 467

Vertės sumažėjimas (-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 276 194
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4 PASTABA

GAUTINOS SUMOS
Gautinos sumos

Bendra suma

Abejotinos
gautinos sumos

Balansinė
vertė

54
54
54

-

54
54
54

-

-

-

-

-

-

Kitos gautinos sumos:
iš dukterinių įmonių
iš asocijuotų įmonių
iš kitų asmenų

4 295
4 295

-

4 295
4 295

Iš viso

4 349

-

4 349

Draudimo veiklos gautinos sumos:
iš draudėjų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
iš tarpininkų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
iš kitų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos

sumos:

iš perdraudėjų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
iš perdraudikų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
iš tarpininkų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų
iš kitų asmenų:
dukterinių įmonių
asocijuotų įmonių
kitų asmenų

Ataskaitiniais metais Bendrovė neturėjo abejotinų gautinų sumų, todėl gautinų sumų vertės sumažėjimas nebuvo
skaičiuojamas.
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5 PASTABA

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS, IŠSKYRUS INVESTICIJAS
Turto grupės
Straipsniai

Transporto
priemonės

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Iš viso

Biuro įranga

202 055

430 664

632 719

Įsigytas turtas

-

38 741

38 741

Perleistas turtas (-)

-

(3 034)

(3 034)

Nurašytas turtas (-)

-

(13 005)

(13 005)

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)

-

-

-

202 055

453 366

655 421

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

-

-

-

Vertės padidėjimas

-

-

-

Vertės sumažėjimas (-)

-

-

-

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)

-

-

-

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sukauptas nusidėvėjimas
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

69 009

288 626

357 635

Apskaičiuotas nusidėvėjimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Perkainojimas

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas
+/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

33 682

67 205

100 887

Atkurtas nusidėvėjimas (-)

-

-

-

Nurašytas nusidėvėjimas perleidus turtą (-)

-

(3 028)

(3 028)

Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-)

-

(11 278)

(11 278)

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusidėvėjimas +/(-)

-

-

-

102 691

341 525

444 216

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

133 046

142 038

275 084

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

99 364

111 841

211 205

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė

Naudojamo pilnai nusidėvėjusio materialaus turto įsigijimo savikaina 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 216 077 Lt (2005 m.
gruodžio 31 d. – 149 926 Lt).
6 PASTABA

PINIGAI BANKE IR KASOJE
Finansiniai metai

Praėję
finansiniai metai

Pinigai banke
Pinigai kasoje

645 167

252 211

551

1 095

Iš viso

645 718

253 306

Straipsniai
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7 PASTABA

SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS
Straipsniai

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai metai

Sukauptos palūkanos už pinigų sąskaitose likučius kredito įstaigose
Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos

105

-

6 476

4 474

Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos

3 212

3 231

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos

6 394

230

16 187

7 935

Iš viso

8 PASTABA

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ

Įstatinis kapitalas
Vienintelio akcininko 2006 m. spalio 16 d. sprendimu įstatinis kapitalas didinamas 2 mln. Litų, išleidžiant 20 000 naujų
paprastųjų 100 Litų nominalios vertės vardinių akcijų. Visų naujai išleistų akcijų emisijos kaina – 2 mln. Litų. Įstatinio
kaptalo padidinimas įregistruotas 2006 m. gruodžio 1 d. Juridinių asmenų registro valstybės įmonėje.
Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 85 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 Lt. Visos
Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos.
Bendrovės akcininkų struktūra pateikiama žemiau:
Akcinio kapitalo dalis

Akcininkas

2006 m.

2005 m.

Suomi Mutual Life Assurance Company

100%

100%

Iš viso

100%

100%

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.
Akcijų priedai
Akcijų priedai yra lygūs Bendrovės išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti
naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytinojo pelno.
Bendrovės privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc.
įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo
rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio kapitalo, gali būti perskirstyta, skirstant kitų finansinių metų pelną.
Organizacinis fondas formuojamas draudimo įmonės steigėjų. Jis skirtas draudimo įmonės nuo steigimo iki įregistravimo
išlaidoms padengti. Pagal Draudimo įstatymą, draudimo įmonei įsiregistravus, organizacinio fondo likutis turi būti
priskirtas privalomajam rezervui.
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9 PASTABA

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Straipsniai

Suma (Lt)

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kita
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
10 PASTABA

(6 695 668)
(1 041 238)
(7 736 906)
-

(7 736 906)

TECHNINIAI ATIDĖJINIAI

Toliau pateikiama numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio struktūra:

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio straipsniai

Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

Praneštos, bet neapmokėtos žalos

16 500

15 600

Įvykusios, bet nepraneštos žalos

54 300

48 903

3 039

4 753

Perdraudikų dalis praneštose, bet neapmokėtose žalose

-

-

Perdraudikų dalis įvykusiose, bet nepraneštose žalose

-

-

73 839

69 256

Žalų sureguliavimo sąnaudos

Iš viso

Toliau lentelėje pateikiama informacija apie skirtumus kiekvienoje draudimo grupėje tarp Bendrovės 2005 m. gruodžio 31
d. sudaryto numatomų išmokėjimų atidėjinio ir 2006 m. išmokų, patirtų žalos sureguliavimo sąnaudų bei 2006 m. gruodžio
31 d. suformuoto numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pagal įvykius, įvykusius iki 2005 m. gruodžio 31 d.:
Skirtumas
bendra suma
tūkst. Lt

Draudimo grupės

Skirtumas, be
perdraudimo
tūkst. Lt

Gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui

15,7

-

Gyvybės draudimas, kiek nenumatyta kitose grupėse

41,9

24,1

Iš viso

57,6

24,1
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11 PASTABA

KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skolos, apmokėtinos
po vienerių metų,
per vienerius
bet ne vėliau kaip
metus
per penkerius
metus
-

Kreditoriai

Subordinuoti įsipareigojimai
Perdraudikų depozitai

po penkerių
metų
-

-

-

-

5 164
-

-

-

dukterinėms įmonėms

-

-

-

asocijuotoms įmonėms

-

-

-

kitiems asmenims

-

-

-

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla:
įsipareigojimai draudėjams:

įsipareigojimai tarpininkams:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms

5 164

-

-

-

-

-

-

-

-

5 164

-

-

Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai:

-

-

-

dukterinėms įmonėms

-

-

-

asocijuotoms įmonėms

-

-

-

kitiems asmenims

-

-

-

1 156

-

1 156
1 156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kitiems asmenims

Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo
veikla:
įsipareigojimai perdraudėjams:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
įsipareigojimai perdraudikams:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
įsipareigojimai tarpininkams:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję
įsipareigojimai:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
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KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS)

Kreditoriai

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

per vienerius
metus

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos
konvertuojamos skolos
Skolos kredito įstaigoms:
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti
įsipareigojimai:
mokesčiai
socialinio draudimo įmokos
atlyginimai
dukterinėms įmonėms
asocijuotoms įmonėms
kitiems asmenims
Iš viso

po penkerių
metų

-

-

-

-

-

-

250 597

-

-

44 898
24 896
180 803

-

-

256 917

-

-

Įsipareigojimų kitiems asmenims 180 803 Lt sumoje įtraukta 97 531 Lt suma – mokėtina suma susijusiems asmenims –
akcininkui bei kitiems susijusiems asmenims. Informacija apie ryšius su susijusiais asmenimis pateikiama šio rašto 22
pastaboje „Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis“.
Pateiktoje lentelėje bendroje įsipareigojimų sumoje yra 160 971 Lt suma, kurią Bendrovė turės grąžinti EUR (46 620
EUR).
12 PASTABA

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai metai

Sukauptos komisinių sąnaudos

95 965

100 852

Sukauptos audito paslaugų sąnaudos

46 610

38 350

Straipsniai

Sukauptos telekomunikacijų sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos kitos sąnaudos
Ateinančių laikotarpių perdraudimo komisiniai
Iš viso

15

6 431

5 832

105 989

76 713

3 207

3 213

485

479

258 687

225 439
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13 PASTABA PASIRAŠYTOS
REZULTATAS

GYVYBĖS

DRAUDIMO

ĮMOKOS

IR

PERSIDRAUDIMO

VEIKLOS

Pasirašytos įmokos
Straipsniai

Finansiniai
metai

Draudimas

4 040 338

3 219 670

-

-

4 040 338

3 219 670

Perdraudimas
Iš viso

Praėję finansiniai
metai

Pasirašytos įmokos
Straipsniai

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai
metai

4 040 338

3 219 670

-

-

65 700

70 240

3 974 638

3 149 430

Pagal sutartis be dalyvavimo pelne

-

-

Pagal sutartis su dalyvavimu pelne

2 466 304

2 451 043

Pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjui

1 574 034

768 627

Pagal individualias sutartis
Pagal grupines sutartis
Vienkartinės įmokos
Periodinės (dalinės) įmokos

Pasirašytos įmokos
Valstybė, kurioje sudaryta draudimo sutartis

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai
metai

4 040 338

3 219 670

Kitos Europos Sąjungos narės

-

-

Užsienio valstybės

-

-

4 040 338

3 219 670

Lietuvos Respublika

Iš viso

Finansiniai
metai
Persidraudimo veiklos rezultatas

(4 225)
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Praėję finansiniai
metai
(2 870)
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PENSIJŲ KAUPIMO VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Pensijų kaupimo veiklos pajamos ir sąnaudos

Pensijų kaupimo veiklos pajamų iš viso:

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai
metai

77 156

3 892

6 506

3 892

Kitos pajamos

70 650

-

Pensijų kaupimo veiklos sąnaudų iš viso:

66 769

138 657

Atlyginimas už pensijų fondų valdymą

Atlyginimas už depozitoriumo paslaugas
Pensijų kaupimo sutarčių sudarymo sąnaudos
Reklama
Administracinės sąnaudos
Kitos sąnaudos
15 PASTABA

1 865

1 265

12 011

72 665

7 099

-

45 794

64 727

-

-

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

KOMISINIAI
Komisinių rūšys

Draudimo veiklos komisiniai:
įsigijimo komisiniai

286 432

350 864

sutarčių atnaujinimo komisiniai

-

-

įmokų surinkimo komisiniai

-

-

draudimo sutarčių portfelio valdymo komisiniai

-

-

168

2 815

Perdraudimo veiklos komisiniai:
įsigijimo komisiniai

-

-

sutarčių atnaujinimo komisiniai

-

-

įmokų surinkimo komisiniai

-

-

draudimo sutarčių portfelio valdymo komisiniai

-

-

kiti komisiniai

kiti komisiniai
Iš viso
16 PASTABA

-

-

286 600

353 679

DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDOS
Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

Atlyginimai

555 942

558 856

Socialinio draudimo įmokos

225 314

211 910

Atlyginimų priedai, premijos

105 726

73 529

62 696

52 873

-

-

949 678

897 168

Atostogų apmokėjimas
Pensijų sąnaudos
Iš viso

2006 m gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo keturiolika administracijos darbuotojų ir keturiasdešimt penki draudimo
konsultantai, kurių darbas tiesiogiai susijęs su draudimo sutarčių sudarymu. 2005 m. gruodžio 31 d. – penkiasdešimt
aštuoni darbuotojai, iš kurių keturiasdešimt vienas dirbo kaip draudimo konsultantai.

17
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DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDOS (TĘSINYS)

Informacija apie Bendrovės Valdybos nariams ir Bendrovės vadovams išmokėtas sumas pateikiama šio rašto 21 pastaboje
„Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais“.
17 PASTABA

PELNO MOKESTIS
Ankstesnis
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsniai

Ataskaitinių metų pelno mokestis

-

-

Atidėtųjų mokesčių pasikeitimas

-

-

Iš viso

-

-

Ataskaitinių metų pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą sutikrinimas su to paties laikotarpio apmokestinamuoju pelnu
(nuostoliais):
Ankstesnis
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsniai

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

(1 041 238)

(1 527 406)

Laikini skirtumai
- sukauptų sumų ir atidėjimų pokyčiai

33 243

27 143

Laikini skirtumai iš viso

33 243

27 143

Nuolatiniai skirtumai
- pajamos iš investicinės veiklos

(1 531 151)

(668 929)

- draudimo įmokos pagal sutartis = ir > nei 10 metų terminas

(4 010 893)

(3 193 770)

- gauti delspinigiai

(31)

-

- reprezentacinės sąnaudos

23 457

21 411

- nario mokesčio sumos

19 674

23 694

- ilgalaikio materialaus turto nurašymo sąnaudos
- neapmokestinamosios pajamoms uždirbti tenkančios sąnaudos
Nuolatiniai skirtumai iš viso
Ataskaitinių metų apmokestinamas pelnas (nuostoliai)

1 870

5 714

6 057 514

-

560 440

(3 811 880)

(447 555)

(5 312 143)

-

-

Ataskaitinių metų pelno mokestis
18 PASTABA

ATIDĖTIEJI MOKESČIAI

Toliau pateikiamas atidėtųjų mokesčių turto apskaičiavimas:
Atidėtųjų mokesčių turtas 2005 m. gruodžio 31 d., taikant 19 proc. tarifą
Nesukurtas atidėtųjų mokesčių turtas 2005 m. gruodžio 31 d.
Atidėtųjų mokesčių turto sumažėjimas 2006 m. dėl keliamųjų nuostolių termino pabaigos
2006 m. laikinieji skirtumai, taikant 15 proc. tarifą
Mokestinis 2006 m. nuostolis, taikant 15 proc. tarifą
Nesukurto atidėtųjų mokesčių turto pasikeitimo įtaka, taikant 15 proc. tarifą buvusiems laikotarpiams
Nesukurto atidėtųjų mokesčių turto sumažėjimas 2006 m.
Atidėtųjų mokesčių turtas 2006 m. gruodžio 31 d., taikant 15 proc. tarifą
Nesukurtas atidėtųjų mokesčių turtas 2006 m. gruodžio 31 d.
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2 440 231
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ATIDĖTIEJI MOKESČIAI (TĘSINYS)

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus mokestinių nuostolių perkėlimas būsimų laikotarpių
apmokestinamojo pelno mažinimui yra leidžiamas 5 metams, išskyrus realizuotus nuostolius iš vertybinių popierių
perleidimo, kurį leidžiama perkelti 3 metus. Atidėtųjų mokesčių turtas nebuvo sukurtas, nes nėra tikėtina, kad ateinančių
laikotarpių apmokestinamasis pelnas leis panaudoti atidėtųjų mokesčių turtą.
Nesukurto atidėtųjų mokesčių turto dalių panaudojimo termino pabaiga:
2007

2008
368 350

19 PASTABA

2009
509 393

2010
689 477

2011
800 892

72 119

PELNAS, TENKANTIS VIENAI AKCIJAI

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, apskaičiuotas dalijant Bendrovės ataskaitinio laikotarpio grynuosius nuostolius
1 041 238 Lt (2005 m. – 1 527 406 Lt) iš vidutinio svertinio akcijų skaičiaus, t.y. 67 144 (2005 m. – 52 607).
Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis:
Akcijų skaičius
2004 m. gruodžio 31 d.
2005 m. gruodžio 31 d.
Įstatinio kapitalo padidinimas, užregistruotas 2006 m. gruodžio 01 d.
2006 m. gruodžio 31 d.

52 500
65 500
20 000
85 500

Akcijų skaičiaus svertinio vidurkio apskaičiavimas:
2005 m.
2006 m.

52 500 + (13 000 x 3/365) = 52 607
65 500 + (20 000 x 30/365) = 67 144

Nuostoliai, tenkantys vienai akcijai:
2005 m. – 29,03 Lt / akcijai;
2006 m. – 15,51 Lt / akcijai.
20 PASTABA

BENDROVĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE

2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi biurų veiklos nuomos sutartis. Minimali nuomos įmokų vertė pagal šias
nuomos sutartis pateikta žemiau:
Nuomotojas

Nuomos laikotarpis

Minimali nuomos
įmokų vertė

UAB “Spanda”

Iki 2009 09 15

62 850

Evaldas Čižinauskas

Iki 2008 04 20

9 000

UAB “Tikroji vaivorykštė”

Iki 2008 04 01

3 000

UAB “Pamario restauratorius”

Iki 2008 01 31

4 281

UAB “Multa Vita” ir Ko

Iki 2008 12 31

391

Julija Danutė Mazurkevičienė

Iki 2009 12 31

2 700

Iš viso

82 222

Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti
buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos
jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
Ataskaitiniais metais Bendrovė neturėjo kitų reikšmingų nebalansinių įsipareigojimų.
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FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS

Per 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius ataskaitinius metus Bendrovė su Valdybos nariais neturėjo jokių tarpusavio
operacijų.
Bendrovės vadovais yra laikomi Bendrovei vadovaujantis generalinis direktorius, vyr.finansininkas ir vyr.aktuarijus.
Bendrovės vadovams per ataskaitinius metus buvo priskaičiuota 298 767 Lt (2005 m. – 300 094 Lt) darbo užmokesčio ir
susijusių mokesčių bei sukauptas neišnaudotų atostogų rezervas 48 459 Lt (2005 m. – 40 931 Lt).
2006 m. Bendrovės vadovai sumokėjo 6 000 Lt (2005 m. – 6 100 Lt) draudimo įmokų pagal pasirašytas gyvybės draudimo
sutartis. 2006 m. gruodžio 31 d. pagal gyvybės draudimo sutartis Bendrovės įsipareigojimas (sukauptos sumos pagal
draudimo sutartis) yra 37 300 Lt (2005 m. gruodžio 31 d. – 31 108 Lt).
Kitų finansinių ryšių su Bendrovės vadovais per šį laikotarpį nebuvo įvykdyta.
22 PASTABA

FINANSINIAI RYŠIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Ataskaitiniais metais iš Bendrovės akcininko – įmonės “Suomi Mutual Life Assurance” buvo įsigytas kompiuterinės
programos, skirtos draudimo veiklai apskaityti, patobulinimas, kurios vertė 68 025 Lt (2005 m. – 206 362 Lt) bei susijusios
paslaugos už 33 665 Lt (2005 m. – 33 665 Lt). Taip pat buvo įsigyta naujos polisų administravimo sistemos dalis už
229 956 Lt.
Ataskaitiniais metais Bendrovės organizuoto renginio išlaidų buvo kompensuota įmonių “Seesam Life Estonia” (5 306 Lt)
ir “Seesam Life Latvia” (15 919 Lt).
Ataskaitiniais metais Bendrovė kompensavo 501 Lt “Seesam Life Latvia” ir 28 125 Lt „Seesam Life Estonia“ už pastarųjų
suteiktas paslaugas.
23 PASTABA

INFORMACIJA APIE APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ PASIKEITIMO ĮTAKĄ

Keisto finansinės atskaitomybės straipsnio pavadinimas

Pasikeitimo
dydis

Suma iki
pasikeitimo

Suma po
pasikeitimo

(52 515)

(1 583 587)

(1 636 102)

(52 515)

887 058

834 543

Pakeitimų įtaka 2006 m. finansinės atskaitomybės straipsniams:
a) pelno (nuostolių) ataskaitoje 2006 m.:
- II.8.3. Administracinės sąnaudos (-)
b) balanse 2006 m.:
- A. Nematerialusis turtas

24 PASTABA

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

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.
Generalinis direktorius

_______________
(parašas)

Erki Kilu
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

_______________
(parašas)

Sandra Čeriaukaitė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji aktuarė

_______________
(parašas)

Sigita Ažusienienė
(vardas ir pavardė)

2007 m. kovo 02 d.
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