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UAB „SEB gyvybės draudimas“  
2012 metų metinis pranešimas  

Tarptautinei SEB grupės gyvybės draudimo bendrovei „SEB Trygg Liv Holding AB“ priklausančios bendrovės UAB 
„SEB gyvybės draudimas“ klientai 2012 metų pabaigoje buvo sukaupę 528 mln. litų, o bendra visų klientų 
draudimo apsaugos vertė siekė beveik 5,8 mlrd. litų.  

2012 metais Lietuvoje juridiniai asmenys sudarė 903 investicinio gyvybės draudimo sutartis, iš jų 439 – būtent su 
bendrove „SEB gyvybės draudimas“. Juridiniai asmenys rinkosi investicinį gyvybės draudimą, kadangi šio draudimo 
nedideli įkainiai, lanksti įmokų mokėjimo tvarka, klientams suteikiama galimybė pasirinkti daugiau draudimo 
apsaugos variantų.  

Bendrovė daugiausia dėmesio skiria investiciniam gyvybės draudimui. Per metus sudaryta daugiausia rinkoje 
investicinio gyvybės draudimo sutarčių (7 174 sutartys). „SEB gyvybės draudimas“ yra investicinio gyvybės 
draudimo pradininkas ir lyderis Lietuvoje ir pagal šią sritį užima 30 proc. rinkos. Investicinio gyvybės draudimo 
įmokos pagal sudarytas sutartis 2012 metais sudarė 99 proc. visų bendrovės gyvybės draudimo įmokų 

2012 metais klientams buvo aktuali draudimo apsauga nuo įvairios rizikos. „SEB gyvybės draudimas“ tobulino 
sudarytų gyvybės draudimo sutarčių sąlygas ir siūlė naujas draudimo bei investavimo paslaugas. Pagal visas naujas 
sudarytas investicinio gyvybės draudimo sutartis pradėti taikyti nuo klientų lyties nepriklausantys įkainiai už 
atitinkamą riziką .Pristatyta nauja investicinio gyvybės draudimo paslauga „Saugus vaikas“, kurią pasirinkę tėvai 
pirmiausia vienas ar abu apdraudžiami patys gyvybės draudimu, o vaikas pasirinktinai – nuo traumų, nelaimingų 
atsitikimų ir vaikų kritinių ligų, užtikrinant finansinę vaiko apsaugą nelaimės atveju ir galimybę sukaupti lėšų jo 
ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. 2012 metais „SEB gyvybės draudimas“ dirbantiems brandaus amžiaus žmonėms 
ir vėl pasiūlė investavimo paslaugą „Investicija solidiems“ dar palankesnėmis sąlygomis.  

Atsižvelgdami į klientų poreikius, sudarėme daugiau galimybių investuoti gyvybės draudimo lėšas. Apsidraudusieji 
investiciniu gyvybės draudimu, be anksčiau siūlytų investavimo krypčių, gali rinktis investuoti  pagal naujas kryptis: 
Strategy Growth, Strategy Opportunity, Strategy Balanced ir Strategy Defensive. Klientai, pasirinkę investicinį 
gyvybės draudimą, gali investuoti savo lėšas pagal 31 kryptį.   

Užimame 16 proc. sveikatos draudimo rinkos pagal 2012 metais sumokėtas įmokas (surinkta 6,1 mln. litų). 
Susidomėjimą rodė ne tik didelės Vakarų šalių kapitalo, bet ir vidutinės bei mažos savo darbuotojais 
besirūpinančios lietuviškos įmonės. Laikotarpio pabaigoje sveikatos draudimu buvo apdrausti 5 224 asmenys (19 
proc. rinkos). 

Be gyvybės ir sveikatos draudimo, SEB banko kredito kortelių turėtojams „SEB gyvybės draudimas“ teikia kelionių 
draudimo, galiojančio visose užsienio šalyse, paslaugas.  

Bendrovė 2012 metais dirbo pelningai, bendrovės pelnas – 13,3 mln. litų.  

2012 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 110 darbuotojų (3 iš jų – vaiko priežiūros atostogose). „SEB gyvybės 
draudimo“ paslaugas privatiems ir verslo klientams teikia pagal tarpininkavimo sutartis priklausomi draudimo 
tarpininkai, SEB banko filialų darbuotojai, brokeriai. Pardavėjų gretas banko filialuose papildė draudimo 
vadybininkai. 

Bendrovė, sudarydama draudimo sutartis, prisiima draudimo (mirtingumo, sutarčių nutraukimo) ir finansinę 
(palūkanų normos, kredito, valiutos) riziką. Rizikos rūšių apibūdinimas ir rizikos valdymo būdai aprašyti finansinėje 
atskaitomybėje. Taip pat finansinėje atskaitomybėje aprašyta rizikos pokyčių įtaka bendrovės finansiniams 
rezultatams.  

2013 metais bendrovė, atsižvelgdama į pažangiausią pasaulinę praktiką ir klientų poreikius, toliau tobulins savo 
teikiamas paslaugas, plės ir tobulins pardavėjų tinklą, stengsis pasiūlyti naujų pasiūlymų ir verslo, ir privatiems 
klientams.  

Valdybos pirmininkė    Baiginat Kamuntavičienė 

2013 m. kovo 5 d. 
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Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos aprašo 
1 priedas 
D1 forma 

PATVIRTINTA 
Vienintelio akcininko sprendimu 

2013 03 28  protokolo Nr. 1 
 

UAB „SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS“ 

Įmonės kodas 110076645, Gedimino pr. 12, Vilnius  

2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas  

 Litais 

Eil. Nr. Turtas 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

A. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 140 874 31 617 

I. Plėtros darbai    - 

II. Prestižas    - 

III. Patentai, licencijos    - 

IV. Programinė įranga   140 874 31 617 

V. Kitas nematerialusis turtas    - 

B. INVESTICIJOS 2 108 224 688 92 492 889 

I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas   -  

I.1. Draudimo įmonės reikmėms   -  

I.1.1. Žemė    -  

I.1.2. Pastatai    -  

I.1.3. Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas    -  

I.1.4. Kita   -  

I.2. Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą   - - 

I.3. Investicinis turtas   - - 

I.3.1. Žemė   - - 

I.3.2. Pastatai   - - 

II. Investicijos į dukterines  ir asocijuotas įmones   - - 

II.1. Dukterinių įmonių akcijos    - - 

II.1.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus   - - 

II.1.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus   - - 

II.2. Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms 
suteiktos paskolos 

  - - 

II.2.1. Skolos vertybiniai popieriai   - - 

II.2.2. Paskolos   - - 
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2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas (tęsinys) 

Eil. Nr. Turtas 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

II.3. Asocijuotų įmonių akcijos   - - 

II.3.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus   - - 

II.3.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus   - - 

II.4. Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms 
suteiktos paskolos 

  - - 

II.4.1. Skolos vertybiniai popieriai   - - 

II.4.2. Paskolos   - - 

III. Kitos finansinės investicijos 2 108 224 688 92 492 889 

III.1. Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių 
fondų vienetai 

 4 341 919 2 966 533  

III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus   4 341 859 2 966 473  

III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus   60 60  

III.2. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai  82 619 482 73 051 942  

III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai   77 306 309 66 578 091  

III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai   5 313 173 6 473 851  

III.3. Dalyvavimas investiciniuose puluose   - - 

III.4. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu   - - 

III.5. Kitos paskolos   - - 

III.6. Indėliai kredito įstaigose 6 21 263 287 16 474 414 

III.7. Kitos investicijos   - - 

IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje   - - 

C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS 3 492 372 234 417 979 481 

I. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, 
investicijos 

  492 372 234 417 979 481 

II.  Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos  - - 

D. GAUTINOS SUMOS 4 8 591 158 3 242 991 

I. Draudimo veiklos gautinos sumos   476 532 1 905 503 

I.1. Draudėjai   380 947 1 785 309 

I.2. Tarpininkai   95 585 89 240 

I.3. Kiti   - 30 954 
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2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas (tęsinys) 

Eil. Nr. Turtas 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

II. Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos   1 250 812 1 089 740 

II.1. Perdraudėjai   - - 

II.2. Perdraudikai   1 250 812 1 089 740 

II.3. Tarpininkai   - - 

II.4. Kiti   - - 

III. Kitos gautinos sumos   6 863 814 247 748 

E. KITAS TURTAS   9 251 774 8 819 910 

I. Materialusis turtas ir atsargos   303 469 215 831 

I.1. Transporto priemonės   - - 

I.2. Biuro ir kita įranga 5 260 369 157 707 

I.3. Atsargos   38 630 41 736 

I.4. Išankstinis mokėjimas   4 470 16 388 

II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 8 851 010 8 522 593 

III. Kitas turtas 17 97 295 81 486 

F. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
SĄNAUDOS 

 7 2 592 260 2 881 733 

I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos   - - 

II. Atidėtos įsigijimo sąnaudos   2 189 290 2 556 280 

II.1. Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos   - - 

II.2. Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos   2 189 290 2 556 280 

III. Kitos sukauptos pajamos   351 966 286 137 

IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   51 004 39 316 

   IŠ VISO TURTO    621 172 988 525 448 621 
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2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas (tęsinys) 

Eil. Nr. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

A. KAPITALAS IR REZERVAI 8 81 691 773 68 435 908 

I. Įstatinis kapitalas   6 033 550 6 033 550 

II. Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis)   2 700 000 2 700 000 

III. Savos akcijos (-)   - - 

IV. Perkainojimo rezervas   - - 

V. Rezervai   1 591 694 1 591 694 

V.1. Privalomasis rezervas   1 591 694 1 591 694 

V.2. Rezervas savoms akcijoms įsigyti   - - 

V.3. Kiti rezervai   - - 

VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
(+/-) 

  58 110 664 44 367 454 

VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)   13 255 865 13 743 210 

B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)   - - 

C. SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI   - - 

D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI 9 41 103 048 31 352 707 

I. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys   3 405 087 4 425 771 

I.1. Bendra suma   3 604 070 4 623 902 

I.2. Perdraudikų dalis (-)   (198 983) (198 131) 

II. Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys   19 232 575 20 333 726 

II.1. Bendra suma   19 271 838 20 345 703 

II.2. Perdraudikų dalis (-)   (39 263) (11 977) 

III. Numatomų išmokų techninis atidėjinys   18 304 257 6 525 533 

III.1. Bendra suma   18 416 750 6 768 348 

III.2. Perdraudikų dalis (-)   (112 493) (242 815) 

IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys   98 726 - 

IV.1. Bendra suma   98 726 - 

IV.2. Perdraudikų dalis (-)   - - 

V. Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys   - - 

VI. Kiti techniniai atidėjiniai   62 403 67 677 

VI.1. Bendra suma   62 403 67 677 

VI.2. Perdraudikų dalis (-)   - - 

E. KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI   492 372 234 417 979 481 

I.  Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis 
atidėjinys 

 492 372 234 417 979 481 

I.1. Bendra suma  492 372 234 417 979 481 

I.2. Perdraudikų dalis (-)  - - 

II.  Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjinys  - - 
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2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas (tęsinys) 

Eil. Nr.  Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 
nr

. 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

F. KITI ATIDĖJINIAI    - - 

I. Atidėjiniai pensijoms ir panašiems įsipareigojimams   - - 

II. Atidėtieji mokesčiai   - - 

III. Kiti atidėjiniai   - - 

G. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI    - - 

H. ĮSIPAREIGOJIMAI 10 3 262 421 5 821 556 

I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla   1 279 388 1 565 215 

I.1. Įsipareigojimai draudėjams   596 262 650 632 

I.2. Įsipareigojimai tarpininkams   673 102 914 583 

I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai   10 024 - 

II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla   848 202 802 581 

II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams   - - 

II.2. Įsipareigojimai perdraudikams   848 202 802 581 

II.3. Įsipareigojimai tarpininkams   - - 

II.4. Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai   - - 

III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos 
konvertuojamos skolos  

  - - 

IV. Skolos kredito įstaigoms    1 033 

V. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai   1 134 831 3 452 727 

V.1. Mokesčiai   25 107 21 338 

V.2. Socialinio draudimo įmokos   186 755 125 844 

V.3. Atlyginimai   247 - 

V.4. Kiti įsipareigojimai   922 722 3 305 545 
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2012 m. gruodžio 31 d. 

Balansas (tęsinys) 

Eil. Nr. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS 

11 2 743 512 1 858 969 

I. Sukauptos sąnaudos   2 743 512 1 858 969 

II. Ateinančių laikotarpių pajamos   - - 

  IŠ VISO SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ    621 172 988 525 448 621 

 
 
 

Generalinė direktorė Baiginat Kamuntavičienė 
 
 
Vyriausioji buhalterė Renata Sriubienė 
 
 
Vyriausias aktuaras Paulius Ptakauskas 
 
 
 
 
Finansinės ataskaitos pasirašytos 
2013 m. kovo 26 d. 
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Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos aprašo 
2 priedas 
D2 forma 

PATVIRTINTA 
Vienintelio akcininko sprendimu 

2013 03 28  protokolo Nr. 1 
 

UAB „SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS“ 

Įmonės kodas 110076645, Gedimino pr. 12, Vilnius  

Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (litais) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

I. TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS 11     

I.1. UŽDIRBTOS ĮMOKOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ   8 076 624        10 442 653 

I.1.1. Pasirašytų įmokų suma   7 148 850 10 645 937    

I.1.2. Persidraudimo įmokos (-)   (36 327) (61 602) 

I.1.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)   961 461 (170 481) 

I.1.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas 
(+/-) 

  2 640 28 799 

I.2. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ 
NETECHNINĖS DALIES 

  400 863 355 961 

I.3. KITOS TECHNINĖS PAJAMOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ    - 

I.4. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ 
DALĮ (-) 

  (8 579 632) (10 317 017) 

I.4.1. Išmokos,  įvykus draudžiamiesiems įvykiams (-)   (9 243 934) (10 068 405) 

I.4.1.1. Išmokos (-)   (8 699 574) (10 358 685) 

I.4.1.2. Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)   (544 360) (545 471) 

I.4.1.3. Išieškotos sumos (+)    - 

I.4.1.4. Perdraudikų dalis (+)   - 835 751    

I.4.2. Numatomų išmokų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)   664 302 (248 612) 

I.4.2.1. Bendra suma (-)   826 253 505 247 

I.4.2.2. Perdraudikų dalis (+)   (161 951) (753 859)    
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

I.5. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS,  NEPATEIKTAS 
KITOSE EILUTĖSE,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)  

  5 274  (519)  

I.5.1. Bendra suma (-)   5 274 (519) 

I.5.2. Perdraudikų dalis (+)   - - 

I.6. GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS 
(DALYVAVIMAS PELNE) ,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)  

  -  46 905  

I.6.1. Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)   - - 

I.6.1.1. Bendra suma (-)   - - 

I.6.1.2. Perdraudikų dalis (+)   - - 

I.6.2. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)   -    46 905    

I.6.2.1. Bendra suma (-)   -             46 905             

I.6.2.2. Perdraudikų dalis (+)   - - 

I.7. GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)   (636 097) (988 587) 

I.7.1. Įsigijimo sąnaudos (-)   (483 443) (883 278) 

I.7.2. Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)   - - 

I.7.3. Administracinės sąnaudos (-)   (152 654) (105 309) 

I.7.4. Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)   - - 

I.8. KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)   - - 

I.9. TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ 
SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ 

  (732 968) (460 604) 

I.10. NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO 
ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+) 

  - - 

I.11. NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

  (732 968)  (460 604)  

II. TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS 12 - - 

II.1. UŽDIRBTOS ĮMOKOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ   119 463 586 106 274 992 

II.1.1. Pasirašytų įmokų suma   122 345 820   109 212 413   

II.1.2. Persidraudimo įmokos (-)   (2 938 817) (2 899 808) 

II.1.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)   58 371  (48 045)  

II.1.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas 
(+/-) 

  (1 788)    10 432    

II.2. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS   8 994 361    7 403 403    

II.2.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje       

II.2.2. Pajamos iš kitų investicijų   5 643 517    3 570 607    

II.2.2.1. Pajamos iš žemės ir pastatų       

II.2.2.2. Pajamos iš kitų investicijų            5 643 517          3 570 607 

II.2.3. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas       

II.2.4. Investicijų perleidimo pelnas             3 350 844             3 832 796    
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

II.3. PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ   55 873 814 -    

II.3.1. Pelnas iš investicijų,  kai investavimo rizika tenka draudėjui   55 873 814        -    

II.3.2. Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų    - 

II.4. KITOS TECHNINĖS PAJAMOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ 
DALĮ 

   - 

II.4.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos    - 

II.4.2. Kitos techninės pajamos    - 

II.5. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ 
DALĮ (-) 

  (78 498 720) (52 329 146) 

II.5.1. Išmokos įvykus draudžiamiesiems įvykiams (-)   (66 055 694) (50 543 850) 

II.5.1.1. Išmokos (-)   (26 449 081) (15 891 283) 

II.5.1.2. Išperkamosios sumos (-)   (39 559 718) (34 885 167) 

II.5.1.3. Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)   (462 977) (395 165) 

II.5.1.4. Perdraudikų dalis (+)   416 082             627 765   

II.5.2. Numatomų išmokų techninio atidėjimo pasikeitimas 
 (-/+) 

  (12 443 026)      (1 785 296)    

II.5.2.1. Bendra suma (-)   (12 474 655) (1 771 947)     

II.5.2.2. Perdraudikų dalis (+)   31 629            (13 349)  

II.6. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS,  NEPATEIKTAS 
KITOSE POZICIJOSE,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+) 

  (73 291 601) 25 694 311  

II.6.1. Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjinio pasikeitimas,  
išskyrus perdraudikų dalį (-/+) 

  (73 291 601) 25 694 311 

II.6.1.1. Bendra suma (-)   (73 318 887) 25 698 961 

II.6.1.2. Perdraudikų dalis (+)   27 286 (4 650) 

II.6.2. Kitų techninių atidėjinių pasikeitimas,  išskyrus perdraudikų dalį (-
/+) 

  - - 

II.6.2.1. Bendra suma (-)    - 

II.6.2.2. Perdraudikų dalis (+)    - 

II.7. GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS 
(DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) 

  (98 726) 147 921    

II.7.1. Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)    - 

II.7.1.1. Bendra suma (-)    - 

II.7.1.2. Perdraudikų dalis (+)    - 

II.7.2. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)   (98 726) 147 921 

II.7.2.1. Bendra suma (-)   (98 726) 147 921 

II.7.2.2. Perdraudikų dalis (+)      
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

II.8. GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)   (17 110 072) (15 828 178) 

II.8.1. Įsigijimo sąnaudos (-)   (11 766 650) (10 993 610) 

II.8.2. Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)   (366 990) (637 817) 

II.8.3. Administracinės sąnaudos (-)   (6 081 156) (5 189 291) 

II.8.4. Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)   1 104 724 992 540 

II.9. INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)   (960 489) (2 014 705) 

II.9.1. Investicijų vadybos sąnaudos,  įskaitant palūkanas (-)   (314 405) (323 908) 

II.9.2. Investicijų vertės sumažėjimas (-)   - (727 512) 

II.9.2.1. Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų 
(-) 

  - - 

II.9.2.2. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)    (727 512) 

II.9.3. Investicijų perleidimo nuostoliai (-)   (646 084) (963 285) 

II.10. NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS 
INVESTICIJŲ (-) 

   - (54 827 038) 

II.10.1. Nuostoliai iš investicijų,  kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)   -  (54 827 038) 

II.10.2. Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-)   - - 

II.11. KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS,  IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ 
DALĮ (-) 

  - - 

II.12. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ,  PERKELTAS Į 
NETECHNINĘ DALĮ (-) 

  (5 934 414)  (3 958 732)  

II.13. GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS 
(NUOSTOLIAI)  

  8 437 739 10 562 828 

III. NETECHNINĖ DALIS       

III.1. NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

  (732 968) (460 604) 

III.2. GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)   8 437 739 10 562 828 

III.3. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS   - - 

III.3.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje   - - 

III.3.2. Pajamos iš kitų investicijų   - - 

III.3.2.1. Pajamos iš žemės ir pastatų   - - 

III.3.2.2. Pajamos iš kitų investicijų   - - 

III.3.3. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas   - - 

III.3.4. Investicijų perleidimo pelnas   - - 

III.4. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ,  PERKELTAS IŠ 
GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES 

  5 934 414 3 958 732 
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

III.5. INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)   - - 

III.5.1. Investicijų vadybos sąnaudos,  įskaitant palūkanas (-)   - - 

III.5.2. Investicijų vertės sumažėjimas (-)   - - 

III.5.2.1. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)   - - 

III.5.2.2. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)   - - 

III.5.3. Investicijų perleidimo nuostoliai (-)   - - 

III.6. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ,  PERKELTAS Į NE 
GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĘ DALĮ (-) 

  (400 863) (355 961) 

TIII.7. KITOS PAJAMOS   24 889   64 855   

III.7.1. Finansinės veiklos pajamos 16 13 312 43 179 

III.7.2. Kitos pajamos   11 577 21 676 

III.8. KITOS SĄNAUDOS (-)   (23 155) (38 972) 

III.8.1. Finansinės veiklos sąnaudos (-) 16 (23 155) (38 972) 

III.8.2. Kitos sąnaudos (-)   - - 

III.9. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)          13 240 056         13 730 878  

III.10. YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)   - - 

III.11. YPATINGOSIOS SĄNAUDOS (NETEKIMAI) (-)   - - 

III.12. YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

  - - 

III.13. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS –PELNAS 
(NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 

  13 240 056   13 730 878   

III.14. PELNO MOKESTIS (-) 17 15 809  12 332  

III.15. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

  13 255 865    13 743 210    

 
 

Generalinė direktorė  Baiginat Kamuntavičienė 
 
 
Vyriausioji buhalterė Renata Sriubienė 
 
 
Vyriausias aktuaras Paulius Ptakauskas 
 
 
 
Finansinės ataskaitos pasirašytos 
2013 m. kovo 26 d. 
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Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos aprašo 
3 priedas 
D3 forma 

PATVIRTINTA 
Vienintelio akcininko sprendimu 

2013 03 28  protokolo Nr. 1 
 

UAB „SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS“ 

Įmonės kodas 110076645, Gedimino pr. 12, Vilnius  

Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pinigų srautų ataskaita (litais) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 
N
r.
 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai  

I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS 
VEIKLOS (+/-) 

  35 688 320 39 500 696 

I.1. Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos    130 843 848 119 842 430 

I.1.1. Draudimo įmokos    130 843 848 119 842 430 

I.1.2. Perdraudimo įmokos    - - 

I.2. Bendrojo draudimo įmokos    - - 

I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos,  priklausančios draudimo 
įmonei  

  - - 

I.2.2. Gautos bendro draudimo įmokos,  priklausančios kitoms bendrojo 
draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms  

  - - 

I.3. Sumos,  sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje 
dalyvaujančioms draudimo įmonėms (-) 

  - - 

I.4. Sumos,  gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių 
draudimo įmonių  

  - - 

I.5. Persidraudimo įmokos (-)   (1 569 789) (795 742) 

I.5.1. Proporcinio persidraudimo įmokos (-)    (1 569 789) (795 742) 

I.5.2. Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)   - - 
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai  

I.6. Sumos,  išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis 
(-) 

  (75 766 630) (62 075 627) 

I.6.1. Grąžintos įmokos  nutraukus sutartis (-)   - - 

I.6.1.1. Draudimas (-)   - - 

I.6.1.2. Perdraudimas (-)   - - 

I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos (-)   (35 072 692) (26 221 451) 

I.6.2.1. Draudimas (-)   (35 072 692) (26 221 451) 

I.6.2.2. Perdraudimas (-)   - - 

I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos  gautos realizavus 
likutinį turtą (+) 

  - - 

I.6.3.1. Draudimas (+)   - - 

I.6.3.2. Perdraudimas (+)   - - 

I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos (-)   (39 636 114) (34 913 540) 

I.6.4.1. Draudimas (-)   (39 636 114) (34 913 540) 

I.6.4.2. Perdraudimas (-)   - - 

I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)   (1 057 824) (940 636) 

I.6.5.1. Draudimas (-)   (1 057 824) (940 636) 

I.6.5.2. Perdraudimas (-)   - - 

I.6.6. Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams,  suėjus 
terminui (-) 

  - - 

I.6.7. Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne)  perdraudėjams  suėjus 
terminui (-) 

  - - 

I.7. Kitos sumos,  perduotos perdraudikams (-)   - - 

I.8. Kitos sumos,  gautos iš perdraudikų    - - 

I.9. Kitos sumos,  perduotos perdraudėjams (-)   - - 

I.10. Kitos sumos,  gautos iš perdraudėjų    - - 

I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)   (17 578 814) (17 071 121) 

I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)   (269 307) (372 513) 

I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos    47 331 1 220 

I.14. Sumos,  sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę 
veiklą (-) 

  (18 319) (27 951) 
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai  

II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)   (35 359 903) (41 422 900) 

II.1. Sumos,  gautos iš investicinės veiklos    2 661 526 2 584 955 

II.1.1.  Dukterinės ir asocijuotos įmonės    - - 

II.1.2. Akcijos  kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių 
fondų vienetai 

  - - 

II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai   2 408 837 2 363 509 

II.1.4. Žemė   - - 

II.1.5. Pastatai   - - 

II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu   - - 

II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos   - - 

II.1.8. Neužtikrintos paskolos    - - 

II.1.9. Indėliai kredito įstaigose    - - 

II.1.10. Kitos investicijos    252 689 221 446 

II.2. Sumos,  gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus 
investicijas  

  175 452 688 150 712 303 

II.2.1. Dukterinės ir asocijuotos įmonės    - - 

II.2.2. Akcijos,  kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių 
fondų vienetai  

  80 222 286 104 685 426 

II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai    39 198 899 12 772 297 

II.2.4. Žemė    - - 

II.2.5. Pastatai    - - 

II.2.6. Paskolos,  užtikrintos nekilnojamuoju turtu    - - 

II.2.7. Kitos garantuotos paskolos    -  -  

II.2.8. Negarantuotos paskolos    - - 

II.2.9. Indėliai kredito įstaigose    56 031 503 33 254 580 

II.2.10. Kitos investicijos        

II.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)   (217 000 124) (199 305 426) 

II.3.1. Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)       

II.3.2. Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių 
fondų vienetai (-) 

  (108 683 587) (136 015 825) 

II.3.3. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)   (47 495 128) (23 673 205) 

II.3.4. Žemė (-)   - - 

II.3.5. Pastatai (-)   - - 

II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu (-)   - - 

II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)   (1 033) 1 033 

II.3.8. Neužtikrintos paskolos (-)   - - 

II.3.9. Indėliai kredito įstaigose (-)   (60 820 376) (39 617 429) 

II.3.10. Kitos investicijos (-)   - - 
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Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. 

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

Eil. Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai  

II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)   - - 

II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos    3 526 007 4 585 268 

II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)   - - 

III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)   - - 

III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas    - - 

III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti (-)   - - 

III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius    - - 

III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniams popieriams išpirkti (-)   - - 

III.5. Gautos paskolos    - - 

III.6. Grąžintos paskolos (-)   - - 

III.7. Sumokėti dividendai (-)   - - 

III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)   - - 

III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos    - - 

III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)   - - 

IV. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)   328 417 (1 922 204) 

V. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE    8 522 593 10 444 797 

VI. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE    8 851 010 8 522 593 

 

 

Generalinė direktorė Baiginat Kamuntavičienė 
 
 
Vyriausioji buhalterė Renata Sriubienė 
 
 
Vyriausias aktuaras Paulius Ptakauskas 
 
 
 
Finansinės ataskaitos pasirašytos 
2013 m. kovo 26 d. 
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Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos aprašo 
4 priedas 

D4 (T) forma 
PATVIRTINTA 

Vienintelio akcininko sprendimu 
2013 03 28  protokolo Nr. 1 

 

UAB „SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS“ 

Įmonės kodas 110076645, Gedimino pr. 12, Vilnius  

2012 m. gruodžio 31 d. 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita  (litais) 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai  
Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai 

Nepaskirsty 
tasis pelnas 
(nuostoliai) 

Iš viso 

1 Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.  6 033 550 2 700 000 1 591 694 44 367 454 54 692 698 

2 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 

- - - 
13 743 210 13 743 210 

3 Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.  6 033 550 2 700 000 1 591 694 58 110 664 68 435 908 

4 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 

- - - 
13 255 865 13 255 865 

5 Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 6 033 550 2 700 000 1 591 694 71 366 529 81 691 773 

 

 

 

Generalinė direktorė  Baiginat Kamuntavičienė 
 
 
Vyriausioji buhalterė Renata Sriubienė 
 
 
Vyriausias aktuaras Paulius Ptakauskas 
 
 
 
Finansinės ataskaitos pasirašytos 
2013 m. kovo 26 d. 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

Bendroji dalis 

UAB „VB gyvybės draudimas“ (toliau – Bendrovė) buvo užregistruota Lietuvos Respublikos įmonių registre 1999 m. birželio 11 
d., registracijos Nr.AB99-10, įmonės kodas 110076645. Nuo 2000 m. kovo mėnesio bendrovė tapo PVM mokėtoja.  

2005 m. balandžio 18 d. Bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB VB gyvybės draudimas“.  

2008 m. sausio 18 d. Bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB gyvybės draudimas“. 

Bendrovės buveinės adresas  – Gedimino pr. 12, Vilnius. 

Bendrovės ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Draudimo veiklos licencija vykdyti gyvybės draudimo veiklą Bendrovei išduota 1999 m. birželio 1 dieną. Bendrovė savo veiklą 
pradėjo nuo 1999 m. liepos mėnesio. 2011 m. pabaigoje bendrovė vykdė šių rūšių draudimo veiklą: mišriojo gyvybės 
draudimo, paskolų gavėjų gyvybės draudimo, gyvybės ir draudimo nuo kritinių ligų, grupinio kompleksinio draudimo, studijų 
draudimo, pensijų draudimo, grupinio investicinio gyvybės draudimo, investicinio gyvybės draudimo, VIP investicinio gyvybės 
draudimo, „SEB pensija plius“, „Investicija solidiems“, sveikatos draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės 
užsienyje draudimo. 

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė filialų neturėjo. 

2012 m. vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 106,  o 2011 m.– 71. 

2009 m. gruodžio 31 d. visos Bendrovės akcijos priklausė AB SEB bankui, įmonės kodas 112021238, kurios buveinė yra 
Gedimino pr. 12, Vilnius.  

2009 m. gruodžio 30 d. tarp AB SEB banko ir „SEB Trygg Liv Holding AB“ buvo sudaryta akcijų perleidimo sutartis, pagal kurią 
UAB „SEB gyvybės draudimas“ akcijų perleidimas buvo užbaigtas 2010 m. sausio 13 d.  

2012 m. gruodžio 31 d. visos Bendrovės akcijos priklausė tarptautinei SEB grupei priklausančiai  Švedijos Karalystėje 
registruotai bendrovei „SEB Trygg Liv Holding AB“, kurios registracijos Nr. 556201-7904, registracijos adresas Sergels Torg 2, 
106 40 Stokholmas. 

Bendrovės vadovaujanti patronuojanti bendrovė 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. yra „Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)“, registracijos Nr. 502032-9081, kurios buveinė yra Kungstradgardsgatan 8, 106 40 Stokholmas, Švedija. 

Apskaitos politika 

Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas  

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 
parengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei verslo apskaitos standartais.  

Bendrovės ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis atsargumo, turinio reikšmingumo, veiklos tęstinumo, 
pastovumo, kaupimo, suprantamumo, svarbumo, patikimumo, palyginamumo ir tikrumo principais. Bendrovės metinės 
finansinės ataskaitos yra audituojamos nepriklausomų auditorių, tvirtinamos akcininkų susirinkime ir skelbiamos viešai. 

Tarpinės neaudituotos finansinės ataskaitos taip pat skelbiamos viešai. 

Ataskaitose visų duomenų pateikta istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą parduoti, kuris yra perkainojamas norint 
parodyti jo tikrosios vertės pokytį. 

Duomenys finansinėse atskaitose yra pateikti Lietuvos nacionaline valiuta litais (Lt).  

 



21 - 51  puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis 
 

UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 1555, faks. (8 5) 268 1556, e. paštas draudimas@seb.lt 
UAB „SEB gyvybės draudimas“, įmonės kodas 110076645                                                                                                                   www.seb.lt 

22 

UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Nematerialusis turtas 

Ilgalaikiam nematerialiajam turtui yra priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė negu 5 000 litų ir kuris tarnauja ne 
trumpiau kaip vienus metus. Ilgalaikio nematerialiojo turto į apskaitą traukiama  įsigijimo vertė, sumažinta sukauptos 
amortizacijos ir vertės sumažėjimo suma. Amortizacija yra apskaičiuojama naudojant tiesinį metodą. Kiekvieno atskiro turto 
straipsnio įsigijimo vertė yra nurašoma per numatomą turto naudojimo laikotarpį. Pagrindinių ilgalaikio nematerialiojo turto 
rūšių amortizacija yra apskaičiuojama pagal toliau pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius: 

• programinė įranga  3 metai 

Amortizacija įtraukiama į pelno (nuostolių) ataskaitos administracinių sąnaudų straipsnį. 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei investicijas.  

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą. Gautinų sumų į apskaitą traukiama  įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Pinigai ir 
pinigų ekvivalentų vertė lygi įsigijimo savikainai. 

Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kurio dydis lygus 
turto balansinės  ir diskontuotosios atgautinos vertės skirtumui. Diskontuotoji vertė apskaičiuojama taikant apskaičiuotąją 
palūkanų normą.  

Investicijos 

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius  

Nuosavybės vertybiniai popieriai priskiriami finansiniam turtui, skirtam parduoti. 

Investuojant į nuosavybės vertybinius popierius, į apskaitą traukiama šių vertybinių popierių įsigijimo vertė. Po pirminio 
pripažinimo į apskaitą traukiama nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė, kuri apskaičiuojama pagal balanso sudarymo 
dieną nustatytą rinkos vertę. Rinkos vertė yra nustatoma pagal Bendrovei žinomą paskutinę atitinkamo investicinio fondo 
darbo dieną paskelbtą grynųjų aktyvų vertę. Tikrosios vertės pokytis pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktas tą laikotarpį, kada 
jis įvyko.  Nuosavybės vertybiniai popieriai traukiami į apskaitą sandorio dieną. 

Investicijos į skolos vertybinius popierius 

Skolos vertybiniai popieriai priskiriami finansiniam turtui, skirtam parduoti. 

Investicijų į skolos vertybinius popierius į apskaitą traukiama įsigijimo vertė. Po pirminio pripažinimo į apskaitą traukiama 
skolos vertybinių popierių tikroji vertė. Vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į balanso sudarymo dieną 
nustatytą rinkos vertę. Rinkos vertė nustatoma pagal mėnesio paskutinę Bendrovės darbo dieną vertybinių popierių rinkos 
kainą aktyviose vertybinių popierių rinkose, kai vertybiniais popieriais neprekiaujama aktyviose rinkose, kaina nustatoma 
pagal investicijų valdytojo sąžiningai nustatytą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas ir 
kuris padeda užtikrinti kuo objektyvesnę vertinamų priemonių vertę, ir yra suderintas su Bendrove (pavyzdžiui, tikrajai vertei 
nustatyti naudojama paskutinė žinoma vidutinė arba uždarymo dienos kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko 
įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė už paskutinę žinomą kainą; arba atsižvelgiant į 
analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę; arba pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal 
parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas). 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu, naudojant apskaičiuotųjų palūkanų metodą. Tikrosios vertės 
pokytis, palūkanų pajamos ir realizuotasis pelnas ar nuostolis yra įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą. Skolos vertybiniai 
popieriai traukiami į apskaitą sandorio  dieną. 

Investicijos į terminuotuosius indėlius 

Į apskaitą traukiama terminuotųjų indėlių amortizuota savikaina. 

Ilgalaikis materialusis turtas ir nusidėvėjimas 

Ilgalaikiam materialiajam turtui yra priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė negu 900 litų ir kuris tarnauja ne 
trumpiau kaip  vienus metus. Ilgalaikio materialiojo turto į apskaitą traukiama įsigijimo vertė, sumažinta sukaupto 
nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo suma. Nusidėvėjimas yra apskaičiuojamas taikant tiesinį metodą. Kiekvieno atskiro turto 
straipsnio įsigijimo vertė yra nurašoma per numatomą turto naudojimo laikotarpį. Pagrindinių ilgalaikio materialiojo turto 
rūšių nusidėvėjimas yra apskaičiuojamas pagal toliau pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius: 

• baldai  6 metai 
• kompiuterinė technika (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga, išskyrus serverius) ir ryšių priemonės (įskaitant mobiliuosius 

telefonus)  3 metai 
• serveriai  5 metai 
• kitas turtas  4 metai 

Nusidėvėjimas įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitos administracinių sąnaudų straipsnį. 

Atsargos 

Atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienus metus. Atsargų į apskaitą 
traukiama  įsigijimo vertė, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynoji galimo realizavimo vertė, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 

Atidėtos įsigijimo sąnaudos  

Kaip atidėtos įsigijimo sąnaudos į apskaitą traukiamas komisinis atlyginimas už sudarytas draudimo sutartis, kurį Bendrovė 
užregistravo apskaitoje šiuo ir ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu ir kuris bus laikomas sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais  visą sutarties galiojimo laikotarpį arba 15 metų, jei draudimo laikotarpis yra ilgesnis negu 15 metų, arba 
laikotarpį, per kurį bus išskaičiuoti su sutarties sudarymu susiję atskaitymai.  

Akcinis kapitalas ir rezervai 

Visos 100 proc. Bendrovės akcijos priklauso „SEB Trygg Liv Holding AB“. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 603 355 
paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 10 litų. 

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

Įstatymo numatyti rezervai – tai rezervai, numatyti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Privalomasis 
rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo ir gali būti naudojamas tik 
bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų 
pelną gali būti perskirstyta. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir 
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje pervedimų iš rezervų ir akcininkų įnašų nuostoliams padengti 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

suma. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti 
mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.  

Organizacinio fondo likutis, pervestas į įstatymo nustatytus rezervus, yra 1 591 694 litai. 

Techniniai draudimo atidėjiniai 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 

Perkeltų įmokų techninį atidėjinį sudaro ta įmokų dalis pagal sutartis, kuri turi būti laikoma draudimo Bendrovės pajamomis 
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Atsižvelgiant į tai, kad draudžiamieji įvykiai, įvykę apsidraudusiems sveikatos 
draudimu asmenims,  įvyksta netolygiai per metus, šios draudimo rūšies perkeltų įmokų techninis atidėjinys apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į statistinį  draudžiamųjų įvykių dažnumą per metus, sudarytą pagal įmonės patirtį. Pagal kitas draudimo rūšis 
perkeltų įmokų techninis atidėjinys apskaičiuojamas taikant dienos metodą –, proporcingai paskirstant draudimo įmoką 
draudimo rizikos galiojimo laikotarpiui. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys apskaičiuojamas pagal kiekvieną draudimo sutartį, 
kuri galioja apskaičiavimo dieną.  

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys sudaromas ir perdraudimo įmokoms.  

Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys 

Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys rodo visą Bendrovės įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo sutartis 
sumą.  

UAB „SEB gyvybės draudimas“ gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys apskaičiuojamas naudojant mirtingumo 
koeficientą, pateiktą Lietuvos gyventojų mirtingumo lentelėje (1989 m. ir 1990 m. duomenimis). Palūkanų norma, taikoma 
apskaičiuojant atidėjinį, yra Lietuvos Banko nustatyta didžiausia techninė palūkanų norma arba sutarties palūkanų norma 
(parenkama mažesnė). Tuo atveju, jei išperkamoji suma viršija žalos padengimo techninį rezervą,  skirtumas įtraukiamas į 
matematinį techninį atidėjinį. 

Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys sudaromas pagal kiekvieną sutartį atskirai, taikant būsimų grynųjų įmokų 
metodą. Pagal šį metodą atidėjinys yra lygus būsimų išmokų ir grynųjų įmokų dabartinės vertės skirtumui. Mišriojo gyvybės 
draudimo ir studijų draudimo sutartims taikyta Zilmerio pataisa. Taikant Zilmerio pataisą, techniniai atidėjiniai yra mažinami 
sutarties sudarymo sąnaudų dalimi. 

Bendrovė papildomai sudaro gyvybės draudimo matematinį techninį atidėjinį draudimo, kai investavimo rizika tenka 
draudėjui, draudimo rūšims. Į šį atidėjinį yra įtraukiama gautų, bet dar neinvestuotų įmokų suma, mokesčiai už draudimo 
riziką, priskirtiną ateinantiems apskaitos laikotarpiams, išperkamosios sumos ir turimo investicinio atidėjinio skirtumas, jei 
išperkamoji suma didesnė negu investicinis atidėjinys, bei gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, sutarčių, 
kurios gali būti nutrauktos lengvatinėmis sąlygomis, sutarties ir rizikos mokesčiai.  

Kai tikimasi, kad administravimo mokesčių nepakaks administravimo sąnaudoms padengti, į šį atidėjinį įtraukiamas skirtumas 
tarp tikėtinų administravimo sąnaudų ir tikėtinų sutarties administravimo mokesčių. Taip pat, kai Bendrovė prisiima draudimo 
riziką, bet už tai nėra skaičiuojami rizikos mokesčiai, į atidėjinį traukiamos tikėtinos draudimo išmokos už prisiimtą draudimo 
riziką. 

Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys sudaromas taip pat ir perdraudikų daliai. 

Numatomų išmokų techninis atidėjinys 

Numatomų išmokų techninis atidėjinys rodo apskaitos laikotarpio pabaigoje atidėtas sumas, susijusias su nustatytais 
Numatomų išmokų techninis atidėjinys rodo apskaitos laikotarpio pabaigoje atidėtas sumas, susijusias su nustatytais 
patirtais nuostoliais, kurie dar nėra padengti, įskaitant susijusias žalos administravimo sąnaudas. Numatomų išmokų 
techninis atidėjinys įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams, apie kuriuos dar nepranešta (IBNR), sudarytas taikant tokius 
metodus: „Chain ladder“ (sveikatos draudimui ir kelionių užsienyje draudimo sveikatos daliai), „Draudimo nuostolingumo“ 
(kelionių užsienyje draudimo nelaimingų atsitikimų daliai) bei „Bornhuetter - Ferguson“ (kitoms draudimo rūšims).  
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Numatomų išmokų techninis atidėjinys sudaromas taip pat ir perdraudikų daliai. 

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys 

Nuo 2006 metų nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys nebuvo sudaromas. 

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys  

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys sudaromas investicinio draudimo rūšims. 
Atidėjinį sudaro draudimo įmokos, išskaičiavus rizikos įmokas ir administravimo mokesčius bei pakoregavus jas dėl pelno 
(nuostolių) iš susijusių investicijų. 

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis (12 
taisyklės) sudaromas pagal aktuarinio finansavimo metodą. Taikant šį metodą, atidėjinys yra sumažinamas pradinių sąnaudų 
dalimi. 

Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys 

Bendrovė draudimo įmokų grąžinimo techninį atidėjinį padidina priemokų, ataskaitiniais metais skirtų pagal tradicinio 
kaupiamojo draudimo sutartis mišriojo gyvybės draudimo, išskyrus „Hermio“ asmens draudimo ir kaupiamojo būsto kredito 
sutartis bei studijų draudimo sutartis, suma. Priemokos yra skiriamos iš draudiko gautų investicinių pajamų, pelno iš skirtingo, 
negu prognozuota, apdraustųjų mirtingumo ir iš mažesnių, negu buvo planuota, draudiko išlaidų.  

Bendrovė į draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio sumą įtraukia sveikatos draudimo grąžintinas dalis, kurios 
apskaičiuojamos kaip teigiamas uždirbtų įmokų ir išmokų sąnaudų, įtraukiant visas administravimo išlaidas, skirtumas. 

Perdraudiko daliai sudaromas atidėjinys, kuris yra perdraudiko pelno dalis, apskaičiuota pagal perdraudimo sutartyje 
nurodytą metodiką. 

Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys 

Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys sudaromas toms sveikatos draudimo sutartims, pagal kurias įmoka yra 
nepakankama visai draudimo rizikai padengti (pvz. sutartims, kurioms mokesčiai už riziką nėra imami). Nepasibaigusios 
rizikos techninis atidėjinys apskaičiuojamas kaip ateinančių ataskaitinių laikotarpių sąnaudų ir ateinančių ataskaitinių 
laikotarpių pajamų skirtumas. Jei gautas skirtumas yra neigiamas, atidėjinys nėra sudaromas. 

Kiti įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant ir kitus įsipareigojimus, apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas. 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti 
kitu finansiniu turtu. Mokėtinų sumų už prekes ir paslaugas į apskaitą traukiama įsigijimo savikaina, o po pirminio pripažinimo 
-  amortizuota savikaina.  

Pasirašytos įmokos ir persidraudimo įmokos  

Investicinio draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, pasirašytos draudimo įmokos į apskaitą traukiamos tada, kai 
yra sudaromas su jų sumokėjimu susijęs gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys. Kitų draudimo rūšių pasirašytas 
įmokas sudaro ataskaitiniais metais pasirašytos įmokos pagal draudimo sutartyse sudarytą įmokų mokėjimo grafiką. 
Uždirbtas įmokas sudaro įmokos, priskirtinos ataskaitiniam laikotarpiui. 

Persidraudimo įmokas sudaro įmokos, priskirtinos ataskaitiniam laikotarpiui pagal perdraudimo sutartis. 
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Segmentai  

Segmentas yra sudedamoji Bendrovės verslo dalis, kuriai būdingi tokie požymiai: uždirba pajamas ir patiria sąnaudas, jos 
veiklos rezultatus nuolat tikrina vadovybė, siekdama įvertinti finansinius rezultatus ir priimti sprendimus dėl išteklių skyrimo, 
ir rengiama atskira finansinė informacija.  

Bendrovės vadovybė nuolat analizuoja pardavimo kanalų būsimas metines įmokas pagal naujas sudarytas draudimo sutartis, 
tačiau, vertindama pardavimo kanalo veiklą, netaiko visų verslo apskaitos standarte nustatytų segmento požymių, todėl 
informacija finansinėse ataskaitose apie segmentus nėra teiktina.  

Išmokos ir perdraudikų dalis   

Išmokos 

Išmokas sudaro ataskaitiniu laikotarpiui išmokėtos sumos pagal pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių 
ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Perdraudikų padengtas išmokas sudaro pagal perdraudimo 
sutartis iš perdraudikų gautos arba gautinos sumos apmokėtai žalai padengti. 

Žalos sureguliavimo sąnaudos 

Žalos sureguliavimo sąnaudas sudaro administracinės išlaidos, susijusios su žalos įvertinimu ir patirtos Bendrovės viduje. Į 
šias sąnaudas įtraukiami atlyginimai, sumokėti darbuotojams už žalos sureguliavimą, ir kitos tiesioginės sąnaudos. 

Įsigijimo sąnaudos 

Įsigijimo sąnaudas sudaro sąnaudos, kurios patiriamos sudarant draudimo sutartis, jas atnaujinant ir administruojant. Į šias 
sąnaudas įtraukiami komisiniai mokesčiai, mokami tarpininkams ir AB SEB banko filialams už draudimo liudijimų išplatinimą, 
atlyginimai draudimo vadybininkams už draudimo liudijimų išplatinimą, komisiniai mokesčiai draudėjų buhalterijoms už 
įmokų išskaičiavimą iš atlyginimo, medicininės apžiūros sąnaudos prieš išleidžiant draudimo liudijimą, draudimo liudijimų 
gamybos sąnaudos ir reklamos sąnaudos. 

Komisinių sąnaudos, susijusios su draudimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, į apskaitą traukiamos iš karto, jeigu draudimo 
sutarties techniniai atidėjiniai yra mažinami taikant Zilmerio metodą. Draudimo techninius atidėjinius apskaičiuojant 
aktuarinio finansavimo metodu komisinių sąnaudos į apskaitą traukiamos dalimis per laikotarpį, per kurį pagal draudimo 
sutartis bus išskaičiuoti su sutarties sudarymu susiję atskaitymai. Visais kitais atvejais sąnaudos, susijusios su draudimo 
sutarčių sudarymu ir vykdymu, į apskaitą traukiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį arba 15 metų, jei draudimo laikotarpis 
yra ilgesnis negu 15 metų.  

Komisiniai mokesčiai, susiję tik su draudimo sutarties sudarymu, tačiau nesusiję su tolesniu jos administravimu, yra traukiami 
į apskaitą kaip sąnaudos iš karto.  

Įsigijimo sąnaudos, kurias įmanoma tiksliai apskaičiuoti, konkrečiai draudimo rūšiai priskiriamos tiesiogiai. Įsigijimo sąnaudos, 
kurių neįmanoma tiksliai apskaičiuoti, skirstomos atsižvelgus į išlaidų grupę ir tipą proporcingai naujų sudarytų draudimo 
sutarčių skaičiui. 

Administracinės sąnaudos 

Administracinės sąnaudos yra įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą pagal kaupimo principą. Administracinės sąnaudos 
skirstomos atsižvelgus į išlaidų grupę ir tipą proporcingai pasirašytoms įmokoms ir vidutiniam laikotarpiu galiojančių 
draudimo sutarčių skaičiui. 
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Nuoma – Bendrovė nuomininkė 

Nuomos įmokos pelno (nuostolių) ataskaitoje į apskaitą traukiamos kaip sąnaudos proporcingai visą nuomos laikotarpį. 

Investicijų pajamos ir sąnaudos  

Investicijų pajamos ir sąnaudos yra įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą pagal kaupimo principą. 

Pelnas už investicijas, perkeltas iš gyvybės draudimo techninės dalies į netechninę dalį, yra apskaičiuotas investicinės veiklos 
pelną dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto tokiu būdu: (Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai + Nuosavas kapitalas)/ 
(Bendra draudimo techninių atidėjinių suma + Nuosavas kapitalas). Apskaičiuojant koeficientą taikomi vidutiniai ataskaitinio 
laikotarpio nuosavo kapitalo ir draudimo techninių atidėjinių, išskaičiavus perdraudikų dalį, dydžiai. Gyvybės draudimo, kai 
investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys į apskaičiavimą neįtraukiamas. Vidutinis dydis apskaičiuojamas 
sudedant dydžius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei gautą sumą padalinant iš dviejų.  

Pelnas už investicijas, perkeltas iš netechninės dalies, rodo pajamų už investicijas ir sąnaudų dalį, įtrauktą į ne gyvybės 
draudimo techninę dalį. Perkeliama investicijų pelno dalis apskaičiuota investicinės veiklos pelną dauginant iš koeficiento, 
apskaičiuoto tokiu būdu: (Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai / (Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai + 
Nuosavas kapitalas). Apskaičiuojant koeficientą,  taikomi vidutiniai ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo ir draudimo 
techninių atidėjinių, išskaičiavus perdraudikų dalį, dydžiai. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, 
techninis atidėjinys į apskaičiavimą neįtraukiamas. Vidutinis dydis apskaičiuojamas sudedant duomenis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei padalinant juos  iš dviejų. 

Kitų techninės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaita  

Visos reikšmingos kitos techninės veiklos pajamos ir sąnaudos į apskaitą traukiamos pagal kaupimo principą. 

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaita  

Visos reikšmingos pajamos ir sąnaudos į apskaitą traukiamos pagal kaupimo principą. 

Mokesčiai  

2012 metais  pelno mokesčio tarifas buvo 15 proc. (2011 m. pelno mokesčio tarifas buvo 15 proc.) apmokestinamųjų pajamų. 
Išlaidos, susijusios su apmokestinimu ir įtrauktos į šias finansines ataskaitas, yra pagrįstos vadovybės apskaičiavimais pagal 
Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.  

Atidėtųjų mokesčių bazės dydis lygus turto ir įsipareigojimų mokesčiams apskaičiuoti taikomos vertės ir į apskaitą įtrauktos 
vertės skirtumui. Atidėtiesiems mokesčiams apskaičiuoti taikomi šiuo metu galiojantys pelno mokesčio tarifai. Į apskaitą 
traukiama tik ta atidėtųjų mokesčių turto dalis, kuri, tikėtina, bus atgauta.  

Užsienio valiutos 

Operacijos užsienio valiuta į apskaitą traukiamos pagal operacijos dienos kursą. Visas piniginis turtas ir įsipareigojimai 
užsienio valiutomis yra perskaičiuoti į litus (Lt) pagal metų pabaigoje galiojusį kursą. Pelnas arba nuostoliai, patirti dėl šio 
perskaičiavimo, yra traukiami į metų pelno (nuostolių) ataskaitą. Visi nepiniginiai įsipareigojimai ir turtas yra perskaičiuoti 
pagal įsigijimo metu galiojusį kursą. 
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Pinigų srautų ataskaita 

Pinigų srautų ataskaita buvo sudaryta taikant tiesioginį metodą. Pinigus ir jų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai ir lėšos, 
kurios gali būti gautos pirmu pareikalavimu, taip pat trumpalaikiai indėliai iki 3 mėnesių. 

Rizikos rūšys. Rizikos valdymas 

Bendrovės finansiniai rezultatai ir ilgalaikės veiklos užtikrinimas tiesiogiai priklauso nuo jos gebėjimo tinkamai nustatyti, 
įvertinti ir valdyti riziką. Bendrovėje rizikos valdymo procesas yra organizuotas taip, kad nuolat būtų užtikrintas efektyvus 
rizikos valdymas – yra paskirtas už rizikos valdymą atsakingas asmuo, atliekamas nepriklausomas rizikos valdymo tikrinimas 
ir yra sudarytas Rizikos valdymo komitetas, kuris veikia kaip valdybos patariamasis rizikos ir finansų valdymo klausimais 
organas. Visa Bendrovės prisiimama rizika yra skirstoma į 7 kategorijas: 

• draudimo rizika 
• rinkos rizika 
• likvidumo rizika 
• kredito rizika 
• operacinė rizika 
• verslo rizika 
• strategijos rizika 

Bendrovė prisiima skirtingą kiekvienos kategorijos riziką 

Draudimo rizika 

Draudimo rizika kyla dėl apskaičiuojant draudimo įmokas taikomų klaidingų prielaidų apie draudžiamųjų įvykių tikimybę ir 
laiką, kada įvykis įvyks, dėl ko planuojamas draudimo išmokos dydis neatitinka tikros situacijos.  

Biometrinė rizika 

Biometrinė rizika atsiranda dėl to, kad, apskaičiuojant draudimo įmokas, taikomos optimistinės prielaidos apie būsimą 
gyventojų mirtingumą, sergamumą ir traumingumą, dėl ko būsimos draudimo įmokos gali nekompensuoti išmokų dėl būsimų 
mirčių, kritinių ligų ar kitokios rizikos.  Kiti veiksniai, dėl kurių gali padidėti mirtingumas, sergamumas ir traumingumas, yra 
epidemijos (tokios kaip AIDS) ar visuotinis gyvenimo būdo (tokio kaip valgymo, rūkymo ar judėjimo įpročių) pakeitimas, dėl 
ko įvyks daugiau ar anksčiau, negu planuota, draudžiamųjų įvykių. 

Kadangi Bendrovė vykdo savo veiklą neseniai ir neturi patikimos mirtingumo ir sergamumo statistikos, tai mirtingumo ir 
sergamumo nustatymo rizika valdoma apskaičiuojant mirtingumo įkainius pagal Lietuvos gyventojų mirtingumo lentelę, o 
kritinių ligų ir nuolatinio darbingumo netekimo rizika – pagal perdraudikų, turinčių didelę analogiškos veiklos patirtį, pateiktas 
sergamumo lenteles. Kadangi perdraudikai prisiima dalį šios rizikos, jie suinteresuoti, kad įkainiai būtų nustatyti pagrįstai.   

Bendrovė biometrinę riziką taip pat valdo naudodamasi sveikatos patikrinimo, sudarius draudimo sutartį, sistema. Jos tikslas 
užtikrinti, kad draudėjo mokama draudimo įmoka būtų teisingai nustatyta pagal apdraudžiamojo sveikatos būklę.  

Jei statistiniai duomenys  patvirtina mirtingumo ar sergamumo lygio kitimą, draudimo įmonė turi galimybę mirtingumo ir 
sergamumo riziką sumažinti taisyklėse nustatyta tvarka keisdama įmokas būsimiems ir dabartiniams klientams.  

Nuostolis dėl didesnio mirtingumo, negu buvo prognozuotas pagal tradicinio draudimo sutartis, gali būti padengtas skiriant 
draudėjams pelną, jeigu draudimo įmonė turi pelno iš investicijų ar sąnaudų dalies. 

Biometrinė rizika yra viena svarbiausių iš draudimo įmonės patiriamos draudimo rizikos rūšių. Jeigu faktinis mirtingumas, 
sergamumas ir traumingumas 2012 metais būtų 10 proc. didesnis, Bendrovės finansiniams rezultatams tai turėtų neigiamą 
įtaką ne daugiau kaip 10 procentų.  
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Pranešimų apie draudžiamuosius įvykius vėlavimo rizika 

Bendrovės veiklos rodikliai priklauso ne tik nuo pirmiau aprašytų apdraustųjų mirtingumo ir sergamumo prielaidų, bet ir nuo 
to, kaip greitai draudėjas praneša. Bendrovei apie įvykusį draudžiamąjį įvykį. Jeigu draudėjas Bendrovei apie tai nepraneštų, o 
įvykusių draudžiamųjų įvykių būtų 10 proc. daugiau, negu Bendrovė buvo numačiusi 2011 metų pabaigoje atsižvelgusi į įvykių 
dažnumo prielaidas, vidutinės išmokos dydį ir pranešimų vėlavimą, tai Bendrovės 2012 metų finansinis pelnas sumažėtų 154 
tūkst. litų.  

Nutraukimo rizika  

Nutraukimo rizika yra rizika, jei draudimo sutartis draudėjo iniciatyva bus nutraukta anksčiau, negu  nustatyta draudimo 
laikotarpio pabaiga. Kadangi Bendrovės techniniai atidėjiniai pagal kiekvieną sutartį yra ne mažesni negu mokama 
išperkamoji suma, tai tiesioginės įtakos 2012 metų finansiniams rezultatams dėl pasikeitusių prielaidų apie draudimo sutarčių 
nutraukimą nebūtų, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad  dėl jų nutraukimų mažėja draudimo įmonės būsimos pajamos. 

Bendrovė šią riziką valdo, taikydama prevencines priemones sumažinti draudimo sutarčių nutraukiamumą ir  suteikdama 
galimybę klientams keisti draudimo sutarties sąlygas pagal klientų poreikius. Taip pat Bendrovė siekia, kad nutrauktos 
sutartys nebūtų nuostolingos įmonei, todėl išperkamosios sumos yra apskaičiuojamos iš sumokėtų draudimo įmokų atimant 
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas. 

Koncentracijos rizika 

Tai rizika, kuri atsiranda dėl per mažos draudimo portfelio diversifikacijos pagal draudimo sumas, prisiimtą riziką, geografinę 
vietovę. Atsižvelgdama į savo prisiimtą draudimo riziką, Bendrovė koncentracijos riziką valdo pagal perdraudimo sutartis, t. y. 
perleidžia perdraudikui tą riziką, kuri, Bendrovės nuomone,  per didelė.  

Rinkos rizika 

Palūkanų normos rizika 

Ši rizika būdinga tik pagal Bendrovės sudarytas  tradicinio draudimo sutartis. Tai rizika, kad draudimo sutartyje nustatytos 
garantijos sumos bus didesnės už draudimo įmonės uždirbtą grąžą iš investicijų. Rizika valdoma parenkant tinkamą 
investavimo politiką pagal prisiimtus įsipareigojimus ir suderinant investicijų bei įsipareigojimų trukmę. 

Tradicinio draudimo techniniai atidėjiniai apskaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 
nustatomą didžiausią techninę palūkanų normą, kuri nepriklauso nuo Bendrovės turimų investicijų ir jų rinkos vertės 
svyravimų. Jeigu 2012 metų pabaigoje didžiausia techninė palūkanų norma būtų 1 procentiniu punktu mažesnė negu faktinė, 
2012 metų finansinis pelnas sumažėtų 1 386   tūkst. litų. 

Valiutų rizika  

Visi Bendrovės įsipareigojimai užsienio valiuta yra padengti turtu ta pačia valiuta. Bendrovė valdo užsienio valiutos kurso 
svyravimo riziką norėdama suderinti turto ir įsipareigojimų proporcijas pagal valiutas. Draudimo techninių atidėjinių lėšos yra 
investuotos į turtą ta valiuta, kuria yra Bendrovės įsipareigojimai. Didžiausią techninių atidėjinių užsienio valiuta sumą sudaro 
gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys. 

Koncentracijos rizika  

Koncentracijos rizika gali kilti dėl pablogėjusios emitento finansinės padėties. Ši rizika yra valdoma pagal nustatytus 
didžiausius leistinus investavimo apribojimus į vieną emitentą ar grupės (susijusių emitentų) vertybinius popierius. Bendrovė 
šiuos normatyvus nuolat peržiūri ir, jei yra neatitikimų, per 1 mėnesį juos ištaiso.  
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Likvidumo rizika 

Apdairus likvidumo rizikos valdymas garantuoja pakankamas pinigines lėšas, likvidžias investicijas ir papildomus finansavimo 
šaltinius Bendrovės įsipareigojimams įvykdyti. Bendrovė, valdydama likvidumo riziką, nuolat stebi likvidumo struktūrą, 
analizuoja balansinius ir nebalansinius straipsnius, jų terminus ir finansavimo šaltinius. 

Kredito rizika 

Pagrindinė Bendrovės patiriama kredito rizika yra perdraudiko finansinis pajėgumas, draudėjų įsipareigojimai, draudimo 
tarpininkų įsipareigojimai, skolos vertybinių popierių emitentų finansinis pajėgumas. 

Perdraudiko kredito rizika yra valdoma pasirenkant perdraudimą, atitinkantį kriterijus. 

Bendrovė prisiima riziką, kad draudėjas nesumokės draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku. 
Bendrovė kontroliuoja riziką nustatydama įsiskolinimo terminus kiekvienam draudėjui atsižvelgdama į draudimo rūšį. Tokia 
rizika yra nuolat stebima – kiekvieną mėnesį siunčiami pranešimai draudėjams apie nesumokėtas įmokas. Nesumokėjus 
įmokos taisyklėse nustatytais terminais (pagal kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis per 3 mėnesius, o pagal rizikinio 
gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo sutartis – per 2 savaites), siunčiamas pranešimas apie numatomą sutarties 
sustabdymą. Draudimo sutartis sustabdoma, jei pagal ne gyvybės draudimo sutartis skola nepadengiama per 15 (penkiolika) 
dienų nuo pranešimo apie numatomą sutarties sustabdymą gavimo datos,  o pagal gyvybės draudimo sutartis – per 30 
(trisdešimt) dienų. Draudimo sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama praėjus sutartyje nustatytam terminui nuo sutarties 
sustabdymo datos. 

Kadangi visi atsiskaitymai tarp draudėjo ir Bendrovės vyksta tiesiogiai, t. y. draudimo tarpininkas atsiskaitant nedalyvauja, 
draudimo tarpininkų įsipareigojimų nevykdymo rizikos nėra. Draudimo tarpininko įsipareigojimai grąžinti komisinį atlyginimą 
apibrėžiami tarpininkavimo sutartyje ir tokiu būdu valdoma kredito rizika. 

Skolos vertybinių popierių emitentų kredito rizika valdoma pagal nustatytus kredito reitingus ir koncentracijos dydį 
skirtingoms turto klasėms. Jeigu mažinamas tam tikro emitento kredito reitingas ir dėl to pažeidžiamas tam tikros pozicijos 
svertinis kredito reitingo apribojimas, Bendrovė priima sprendimą dėl tokios pozicijos likvidavimo.  

Operacinė rizika 

Operacinė rizika skirstoma į procesų, žmonių, sistemų, atitikties, teisinę ir išorinių veiksnių klases.  Bendrovė, norėdama 
valdyti operacinę riziką, yra patvirtinusi pagrindinių procesų, IT sistemų, prieigos teisių tvarką, apibrėžusi kontrolę, aiškiai 
nustačiusi atsakomybę. Procesai yra suskirstyti taip, kad nė vienas darbuotojas negalėtų atlikti viso proceso nuo pradžios iki 
pabaigos. Svarbiems procesams taikoma dviguba kontrolė ir nepriklausomi patikrinimai. Visi incidentai yra registruojami 
sistemoje ir analizuojami, reguliariai atliekamas operacinės rizikos vertinimas. Bendrovėje yra patvirtintas veiklos tęstinumo 
planas, kuriame nustatyta, kaip turi elgtis darbuotojai ekstremalių situacijų metu, ir kuris užtikrina nenutrūkstamą Bendrovės 
veiklą. 

Bendrovėje yra sukauptas didesnis negu pakankamas nuosavas kapitalas, kuris užtikrina Bendrovės gebėjimą vykdyti savo 
įsipareigojimus net nepalankiausiomis sąlygomis. 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

1 PASTABA. NEMATERIALUSIS TURTAS  

 
Straipsniai Programinė įranga 

Įsigijimo vertė  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 415 696 

Įsigytas turtas 171 661 

Perleistas turtas (-) - 

Nurašytas turtas (-) - 

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 587 357 

  

Sukaupta amortizacija  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 384 079 

Apskaičiuota amortizacija 62 404 

Atkurta amortizacija (-) - 

Nurašyta amortizacija perleidus turtą (-) - 

Nurašyta amortizacija nurašius turtą (-) - 

Iš vieno straipsnio į kitą perrašyta amortizacija +/(-) - 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 446 483 

  

Likutinė vertė  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 31 617 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 140 874 

 

Visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2012 m. gruodžio 31 d. yra 1 394 
913 litai, 2011 m. gruodžio 31 d. – 1 185 415  litų. 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

2 PASTABA.  NUOSAVYBĖS IR SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 

Straipsniai 
Nuosavybės vertybiniai 

popieriai1 
Skolos 

vertybiniai popieriai 

Įsigijimo vertė   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 844 678 72 820 309 

Įsigytas turtas 793 648 47 088 809 

Perleistas turtas (-) (310 542)                   (38 914 828) 

Nurašytas turtas (-)  -   

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) 495 532 27 904 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 823 316 81 022 194 

     

Perkainojimas    

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 121 855 231 633 

Vertės padidėjimas 244 334 4 031 851 

Vertės sumažėjimas (-) - - 

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)  (2 666 374) 

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)     

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas +/(-) 152 414 178 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 518 603 1 597 288 

     

Likutinė vertė    

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 966 533 73 051 942 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 341 919 82 619 482 

Skolos VP, kuriais neprekiaujama aktyviose rinkose ir kurių vertė nustatyta pagal investicijų valdytojo sąžiningai 
nustatytą vertinimo modelį,  likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 317 939 litai. 2012 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovė tokių skolos VP neturėjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Nuosavybės vertybiniams  popieriams priskiriamos akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir  
investicinių fondų vienetai. 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

3 PASTABA. GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, INVESTICIJOS 

Straipsniai Akcijos, kiti 
kintamųjų 
pajamų 

vertybiniai 
popieriai ir 
investicinių 

fondų vienetai 

Skolos 
vertybiniai 
popieriai 

Nekilnoj
amasis 
turtas 

Terminuo 
tieji indė 

liai 

Pasko 
los 

Išvesti 
nės finan 

sinės 
priemo 
nės 

Pinigai 
sąskaito

se ir 
kasoje 

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

411 259 006 6 720 475      

Įsigytas turtas 93 176 752 12 343 456 - - -  - - 

Perleistas turtas (-) (86 526 274) (26 535) - - - - -  

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

(647 946) (28 082) - - -  - - 

Vertės padidėjimas 55 808 196 293 186 - - - - - 
Vertės sumažėjimas (-) - -  - - - - - 
        

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

473 069 734 19 302 500 - - - - - 

2011 m. gruodžio 31 d. akcijų, kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių  ir investicinių fondų vienetų  įsigijimo 
vertė buvo 431 813 752 litai., skolos vertybinių popierių įsigijimo vertė – 6 897 228 litai.   

2012 m. gruodžio 31 d. akcijų, kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių  ir investicinių fondų vienetų  įsigijimo 
vertė buvo 440 077 193 litai., skolos vertybinių popierių įsigijimo vertė – 19 185 915 litai.   
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

4 PASTABA. GAUTINOS SUMOS 

Gautinos sumos Bendra suma 
Abejotinos gautinos 

sumos 
Balansinė vertė 

Draudimo veiklos gautinos sumos 696 528 (219 996)  476 532 

Iš draudėjų: 393 926 (12 979) 380 947 

    dukterinių įmonių - -   

    asocijuotų įmonių - - 
  

    kitų asmenų 393 926 (12 979) 380 947 

Iš tarpininkų: 297 802 (202 217) 95 585 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 297 802 (202 217) 95 585 

Iš kitų: 4 800 (4 800) - 

    dukterinių įmonių  -  

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 4 800 (4 800) - 

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos 
gautinos sumos 

1 250 812 

- 

1 250 812 

Iš perdraudėjų:  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

Iš perdraudikų: 1 250 812 - 1 250 812 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 1 250 812 - 1 250 812 

Iš tarpininkų:  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

Iš kitų asmenų:  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

Kitos gautinos sumos: 
6 863 814 

- 
6 863 814 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių  -   

    kitų asmenų 6 863 814 - 6 863 814 

Iš viso 8 811 154 (219 996) 8 591 158 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

4 PASTABA. GAUTINOS SUMOS (tęsinys) 

Toliau pateikta, kaip pasikeitė abejotinos gautinos sumos iš draudėjų ir tarpininkų: 

Abejotinos gautinos sumos iš draudėjų 
Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
Padidėjimas 

(-) 
Sumažėjimas 

(+) 
Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Mišriojo gyvybės draudimo (5 943) (1159) 5 678 (1 424) 

Paskolų gavėjų gyvybės draudimo (3 046) (3) 2 241  (808) 

Gyvybės ir draudimo nuo kritinių ligų (15 178) (1 829) 6 260 (10 747) 

Studijų  draudimo  (2 152) (1 791) 3 943 0 

Iš viso (26 319) (4 782) 18 122 (12 979) 

 

 

Abejotinos gautinos sumos iš tarpininkų 
Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
Padidėjimas 

(-) 
Sumažėjimas 

(+) 
Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Mišriojo gyvybės draudimo -   - 

Investicinio gyvybės draudimo  (174 083) (39 051) 10 917 (202 217) 

Iš viso (174 083) (39 051) 10 917 (202 217) 

     

 

Toliau pateiktos gautinos sumos iš susijusių asmenų: 
 

Gautinos sumos iš susijusių asmenų 

 
Bendra suma 

 
Abejotinos 
gautinos 
sumos 

 
Balansinė 

vertė 

Sumos, gautinos iš Bendrovės vadovų  - - - 
Sumos, gautinos iš kitų susijusių asmenų 
(21 pastaba)   6 861 405 - 6 861 405 

Iš viso 6 861 405 - 6 861 405 
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5 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS, IŠSKYRUS INVESTICIJAS 

Straipsniai 
Biuro ir kita 

įranga 

Įsigijimo vertė  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 730 903 

Įsigytas turtas 204 502 

Perleistas turtas (-)   

Nurašytas turtas (-) (40 325) 

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 895 080 
   

Perkainojimas   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje   

Vertės padidėjimas   

Vertės sumažėjimas (-)   

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)   

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)   

Perrašytas iš vieno straipsnio į kitą perkainojimo rezultatas +/(-)  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   
  

Sukauptas nusidėvėjimas  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 573 196 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas  99 882 

Atkurtas nusidėvėjimas (-)   

Nurašytas nusidėvėjimas perleidus turtą (-)   

Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-) (38 367) 

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 634 711 
  

Likutinė vertė  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 157 707 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 260 369 

Visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo materialiojo turto įsigijimo savikaina 2012 m. gruodžio 31 d. yra 467 120 litai, 
o  2011 m. gruodžio 31 d. buvo 488 586 litų 
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6 PASTABA. PINIGAI BANKE  

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Pinigai banko sąskaitose 8 851 010 8 522 593  

Trumpalaikiai terminuotieji indėliai iki 3 mėn.  - - 
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų 8 851 010 8 522 593 

Balanse terminuotieji indėliai iki 3 mėnesių trukmės laikomi pinigais ir pinigų ekvivalentais.  

Ilgesnio kaip 3 mėnesių laikotarpio trumpalaikių terminuotųjų indėlių  2012 m. gruodžio 31 d. buvo 21 263 287 litai, 
2011 m. gruodžio 31 d. – 16 474 414 litai. 

7 PASTABA. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS   

 
Straipsniai 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos 2 189 290 2 556 280 

Sukauptos investicijų valdymo mokesčio nuolaidos pajamos (21 
pastaba)  351 966 286 187 

Kitos ateinančio laikotarpio sąnaudos : 51 004 39 266 

prenumerata  3 952 4 294 

draudimas   37 655 1 298 

kitos  9 397 33 674 

Iš viso sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų 
2 592 260 2 881 733 
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8 PASTABA. AKCININKŲ NUOSAVYBĖ 

Įstatinis kapitalas 

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 603 355 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė lygi 10 
litų. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. 

Bendrovės akcininkų struktūra pateikiama toliau: 

Akcinio kapitalo dalis 
Akcininkas Finansiniai 

metai 
 

SEB Trygg Liv Holding AB 6 033 550 
SEB Trygg Liv 
Holding AB 

Iš viso 6 033 550 Iš viso 

Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai Suma 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių  
metų pabaigoje 

58 110 664 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas  13 255 865 

Į pelno (nuostolių) ataskaitą neįtrauktas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 

Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje  71 366 529 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - 

Pervedimas iš rezervų - 

Paskirstytinas pelnas  71 366 529 

Pelno paskirstymas: 
 į privalomąjį rezervą 
 į kitus rezervus 
 dividendai 
 kita 

- 
- 
- 
- 
- 

Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 71 366 529 
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9 PASTABA. TECHNINIAI DRAUDIMO ATIDĖJINIAI 

Toliau lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės 2011 metų pabaigoje sudaryto numatomų išmokų techninio 
atidėjinio (įtraukiant IBNR) pagal kiekvieną draudimo rūšį ir faktinio atidėjinių poreikio pagal atitinkamą žalą bei jos 
sureguliavimo sąnaudas skirtumą: 

Draudimo rūšis 
Skirtumas 

bendra suma 
Skirtumas, be 
perdraudimo 

Mišrusis gyvybės draudimas 5 543 5 543 

Paskolų gavėjų draudimas 0 0 

Investicinis gyvybės ir  kritinių ligų draudimas 44 140 38 651 

Gyvybės ir kritinių ligų draudimas 0 0 

Grupinis kompleksinis draudimas 4 958 4 958 

Studijų draudimas 13 933 13 933 

Pensijų draudimas 0 0 

Grupinis investicinis draudimas 470 470 

Investicinis gyvybės draudimas  539 528 561 246 

Pensinis draudimas – anuitetai 0 0 

VIP investicinis gyvybės draudimas  7 578 7 578 

Draudimas „SEB pensija plius“  30 168 30 168 

 Draudimas „Investicija solidiems“ 626 626 

Sveikatos draudimas 22 843 22 843 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (10) (10) 

Kelionės užsienyje draudimas  510 521 340 204 

Iš viso: 1 180 298 1 026 210 
   

Toliau pateikta draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio struktūra:  

Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Praėję  
finansiniai 

metai 

Sumos, skirtos įmokoms grąžinti (dalyvavimas gaunant pelno) 98 726 0 

Sumos, skirtos įmokoms sumažinti ateityje (nuolaidos) 62 403  0 

Iš viso 161 129 0 
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10 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMAI  

Skolos, apmokėtinos 

Kreditoriai 
per 

vienus 
metus 

Po vienų metų, 
bet ne vėliau 

kaip per 
penkerius 
metus 

po 
penkerių 
metų 

Subordinuoti įsipareigojimai - - - 

Perdraudikų depozitai - - - 

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla 1 279 388 - - 
Įsipareigojimai draudėjams: 596 262 - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims 596 262 - - 
Įsipareigojimai tarpininkams: 673 102 - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims 673 102 - - 
Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai: 10 024 - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims 10 024  - - 

Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla 848 202 - - 
Įsipareigojimai perdraudėjams:  - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims   - - 
Įsipareigojimai perdraudikams: 848 202 - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims 848 202 - - 
Įsipareigojimai tarpininkams:  - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims   - - 
Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai:  - - 
    dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms   - - 
    kitiems asmenims   - - 

Skolos kredito įstaigoms: - - - 
   dukterinėms įmonėms   - - 
    asocijuotoms įmonėms  - - 
    kitiems asmenims -  - - 

Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai: 1 134 831 - - 
    mokesčiai 25 107 - - 
    socialinio draudimo įmokos 186 755 - - 
    atlyginimai 247  - 
    dukterinėms įmonėms -  - - 
    asocijuotoms įmonėms - - - 
    kitiems asmenims 922 722 - - 

Iš viso 3 262 421 - - 
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10 PASTABA. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  (tęsinys) 

Skolos, apmokėtinos 

Kreditoriai 

per 
vienus 
metus 

po vienų 
metų, bet 
ne vėliau 
kaip per 
penkerius 
metus 

po 
penkerių 
metų 

Įsipareigojimai dukterinėms ir asocijuotosioms įmonėms - - - 

Įsipareigojimai įmonės vadovams (20 pastaba) 424 091 - - 

Įsipareigojimai* kitiems susijusiems asmenims (21 pastaba) 1 323 551 - - 

Iš viso 1 747 642 - - 

*Įsipareigojimai apima ir sukauptas sąnaudas atskleistas 11 pastaboje.  

11 PASTABA. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

 
Straipsniai 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Sukauptos audito paslaugų sąnaudos 42 713 50 730 

Sukauptos premijos  981 783 563 938 

Sukauptos reklamos išlaidos 120 519 162 080 

Sukauptos komisinių sąnaudos 398 345 520 074 

Sukauptas atostogų rezervas 592 943 466 192 

Kitos sukauptos sąnaudos 607 209 95 955 
Iš viso 2 743 512 1 858 969 
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12 PASTABA. NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI 

Straipsnis 
Pasirašytos 

įmokos 
 Uždirbtos 
įmokos  

Išmokų 
sąnaudos 

Veiklos 
sąnaudos 

Persidraudimo veiklos rezultatas  

Draudimas 7 148 850 8 110 311 8 417 681 636 097 (195 638) 

Perdraudimas           

Iš viso  7 148 850 8 110 311 8 417 681 636 097 (195 638) 

 

 

Draudimo rūšys 
Pasirašytos 

įmokos  
Uždirbtos 
įmokos 

Išmokų 
sąnaudos 

Veiklos 
sąnaudos 

Persidraudimo 
veiklos rezultatas  

Sveikatos draudimas 6 110 942 7 147 213 8 375 139 630 963 - 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų - 636 1 242 585 - 
Kelionės užsienyje draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų  (PZU) 65 406 62 640 

 
(15 753)  1 095 

 
(2 193) 

Kelionės užsienyje sveikatos draudimas 
(PZU) 972 502 899 822 

 
373 951 3 454 

 
(31 494) 

Kelionės užsienyje sveikatos draudimas - - (316 898) - (161 951) 

Iš viso  7 148 850 8 110 311 8 417 681 636 097 (195 638) 

 

 

 

 

Valstybė, kurioje sudaryta draudimo sutartis Pasirašytos įmokos 

Lietuvos Respublika 7 148 850 

Kitos Europos Sąjungos valstybės narės - 

Užsienio valstybės - 

Iš viso 7 148 850 
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13 PASTABA. GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI  

Draudimo rūšis 
Pasirašytos 

įmokos 
 

Uždirbtos 
įmokos 

 

Išmokų 
sąnaudos 

 

Veiklos 
sąnaudos 

 

Persidraudimo 
veiklos rezultatas 

 

Mišrusis gyvybės draudimas 1 367 550 1 415 717 4 614 614 428 673 9 478 
Paskolų gavėjų gyvybės draudimas 3 182 3 591 2 574 3 550 2 602 

Investicinis gyvybės ir kritinių ligų 
draudimas 

9 378 755 9 378 755 15 244 716 439 305 (231 604) 

Gyvybės ir kritinių ligų draudimas 53 487 58 806 21 219 210 866 (658) 

Grupinis kompleksinis draudimas 50 922 55 038 38 302 15 709 (13 509) 

Studijų draudimas 200 071 200 431 443 899 18 287 - 

Pensijų draudimas 8 432 8 432 - 1 135 - 

Grupinis investicinis draudimas 23 710 23 710 474 577 1 048 (633) 
Investicinis gyvybės draudimas 91 535 430 91 535 430 44 534 198 14 847 272 (1 125 642) 

Pensinis draudimas – anuitetai - - 162 395 2 640 - 

VIP investicinis gyvybės draudimas 488 351 488 351 10 202 364 168 761 (918) 

„SEB pensija plius“  7 436 808 7 436 808 3 169 676 1 308 765 - 

Investicija solidiems  11 799 122 11 799 122 37 897 768 785 - 

Iš viso 122 345 820 122 404 191 78 946 431 18 214 796 (1 360 884) 

Išmokų sąnaudas sudaro sumokėtos žalos dydis, žalos sureguliavimo sąnaudos ir numatomų išmokų techninio 
atidėjinio pasikeitimo suma. 

Valstybė, kurioje sudaryta draudimo sutartis Pasirašytos įmokos 

Lietuvos Respublika 122 345 820 

Kitos Europos Sąjungos valstybės narės - 

Užsienio valstybės - 

Iš viso 122 345 820 
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13 PASTABA. GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI (tęsinys) 

Straipsniai 
Pasirašytos 

įmokos 

 Draudimas 122 345 820 

 Perdraudimas 0    

 

 

Straipsniai 
Pasirašytos 

įmokos 

 Įmokos pagal individualias sutartis 122 271 188 

 Įmokos pagal grupines sutartis  74 632 
  

 Vienkartinės įmokos 12 397 622 

 Periodinės (dalinės) įmokos 109 948 198 
  

 Pagal sutartis be dalyvavimo pelne  871 824 

 Pagal sutartis su dalyvavimu pelne  811 819 

 Pagal sutartis, jei investavimo rizika tenka draudėjui  120 662 177 

 

14 PASTABA. KOMISINIS ATLYGINIMAS 

Toliau pateikiama informacija apie komisinį atlygį pagal jų pobūdį: 

Komisinių mokesčių rūšys 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Draudimo veiklos komisinis atlyginimas:   

    įsigijimo  4 727 727 6 423 501 
    įmokų surinkimo  - 364 
Iš viso 4 727 727 6 423 865 
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15 PASTABA. DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDOS  

Straipsniai 
 

Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

Darbo užmokestis:   

   vadovams 910 216 963 505 

   administracijos darbuotojams  2 446 715 2 174 828 

   pardavėjams 1 135 502 558 833 
   
Premijos ir priedai:   

   vadovams 147 796 73 593 

   administracijos darbuotojams  570 291 130 486 

   pardavėjams 605 782 263 164 
   
Pensinis draudimas:   

   vadovams 18 594 18 954 

   administracijos darbuotojams  33 005 26 836 

   pardavėjams 6 046 3 403 
   
Sveikatos draudimas:   
   vadovams 5 320 4 280 

   administracijos darbuotojams  31 272 27 370 
   pardavėjams 15 530 16 800 
   
Socialinio draudimo sąnaudos:   

   vadovams 353 166 365 168 

   administracijos darbuotojams  954 780 678 543 

   pardavėjams 535 764 254 167 
Iš viso 7 769 779 5 559 930 

Toliau pateiktas darbuotojų skaičius: 

Straipsniai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

   Vadovų 4 4 

   Administracijos darbuotojų 40 44 

   Pardavėjų 62 22 

Iš viso darbuotojų 106 70 
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16 PASTABA.  AUDITO SĄNAUDOS  

Straipsniai 
 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos  68 213 83 369 
Iš viso 68 213 83 369 

17 PASTABA.  FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Finansinės veiklos pajamos:    

     palūkanų pajamos už sąskaitas 10 869 31 853 

     pajamos iš valiutos pirkimo /pardavimo 4 3 928 

     teigiama valiutos kurso įtaka valiutų straipsniams 2 439 7 338 

     kitos - 60 

Iš viso 13 312 43 179 
   

Finansinės veiklos sąnaudos:   

     sąnaudos iš valiutos pirkimo / pardavimo 14 567 24 698 

     neigiama valiutos kurso įtaka valiutų straipsniams 7 774 14 274 

     kitos 814 - 

Iš viso 23 155 38 972 

18 PASTABA. PELNO MOKESTIS 

Straipsniai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Ankstesnis 
ataskaitinis 
laikotarpis 

   

Ataskaitinių metų pelno mokestis  - - 

Atidėtųjų mokesčių pasikeitimas 15 809 12 332 
Iš viso 15 809 12 332 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
18 PASTABA PELNO MOKESTIS (tęsinys) 

Toliau pateiktas ataskaitinių metų pelno prieš apmokestinimą sutikrinimas: 

Straipsniai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Ankstesnis 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą 13 240 056 13 730 878 
   

Skirtumai   

Neapmokestinamosios  gyvybės draudimo pajamos (169 683 800) (100 253 214) 

Neapmokestinamosios pajamos iš investicijų  - - 

Neapmokestinamosios draudimo išmokos už apdraustą turtą  - - 

Pajamos, didinančios apmokestinamąjį pelną - - 

Neleidžiami atskaitymai 149 256 226 90 972 842 

Iš viso skirtumų  (20 427 574) (9 280 372) 
   

Ataskaitinių metų apmokestinamasis pelnas (nuostoliai)  (7 187 518)  4 450 506 

Sukauptų mokestinių nuostolių panaudojimas -  (4 450 506)  

Ataskaitinių metų pelno mokestis  - - 

Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaičiavimas: 

Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai) 

2012 2011 

Atidėtojo mokesčio 
straipsnis 

Laikinieji 
skirtumai 

Tarif
as Mokestis 

Laikinieji 
skirtumai 

Tarif
as Mokestis 

       

Balanso skirtumai: (648 635) 15 97 295 (543 241) 15 81 486 
abejotinos gautinos     
sumos iš draudėjų, 
tarpininkų (12 979) 15 1 947 (26 319) 15 3 948 

atostogų rezervas (592 943) 15 88 941 (466 192) 15 69 929 

Sukaupimai sąnaudų (42 713) 15 6 407 (50 730) 15 7 610 
Ankstesniųjų metų 
mokestinis nuostolis   (12 871) 15 1 931 (7 722) 15 1 158 
nuosavo turto  (finansinių 
investicijų) perkainojimas   - 15  -   - 15  -  

ilgalaikis turtas 12 871 15 (1 931) 7 722 15 (1 158)  
          

Iš viso (648 635) 15 97 295 (543 241) 15 81 486 

Ilgalaikio turto laikinieji skirtumai susidaro dėl į apskaitą įtrauktos turto vertės  ir apskaičiuojant mokesčius taikomos vertės  
skirtumo. 

2012 ir 2011 metais atidėtųjų mokesčių turtas nuo mokestinių nuostolių nėra skaičiuojamas, nes Bendrovės vadovybė nesitiki, 
kad ateinančiais laikotarpiais Bendrovė uždirbs pakankamai apmokestinamojo pelno, kad galėtų pelno mokesčio sąnaudas 
sumažinti atidėtojo mokesčio turtu. Bendrovės pagrindinės pajamos gaunamos iš ilgalaikių draudimo sutarčių sudarymo ir 
investicinės veiklos, kurios pelno mokesčio tikslais yra neapmokestinamos.   
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

18 PASTABA. PELNO MOKESTIS (tęsinys) 

Atidėtojo pelno mokesčio turto pokytis: 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

Turto likutis laikotarpio pradžioje 81 486 69 154 

Atidėtojo pelno mokesčio turto pokytis pelno (nuostolių) ataskaitoje 15 809 12 332 

Turto likutis laikotarpio pabaigoje 97 295 81 486 

2012 m. gruodžio 31 d. nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, nuo kurių nėra apskaičiuota atidėtojo pelno mokesčio 
turto vertė,  yra 134 714 684 litai. Pagal Pelno mokesčio įstatymą mokestiniai nuostoliai yra perkeliami į kitus 
ataskaitinius laikotarpius neribotai.  

19 PASTABA. PELNAS (NUOSTOLIAI), TENKANTIS (-YS) VIENAI AKCIJAI 

2012 metais pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo apskaičiuotas dalijant Bendrovės ataskaitinio laikotarpio  
13255865 litų  grynąjį pelną iš vidutinio svertinio akcijų skaičiaus, t. y. 603 355. 2011 metais pelnas, tenkantis vienai 
akcijai, buvo apskaičiuotas dalijant Bendrovės ataskaitinio laikotarpio 13743210 litų grynąjį pelną iš vidutinio 
svertinio akcijų skaičiaus, t. y. 603 355. Bendrovė neturi numatomų konvertuoti konvertuotinų paprastųjų akcijų, 
todėl pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskaičiuotas atsižvelgiant į tokias akcijas, atitinka pelną, tenkantį vienai 
akcijai, apskaičiuotą  pagrindiniu būdu: 

pelnas, tenkantis vienai akcijai 2012 metais – 21,97 Lt; 
pelnas, tenkantis vienai akcijai 2011 metais – 22,78 Lt. 

20 PASTABA.  FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS 

Toliau pateikta informacija apie Bendrovės išmokas vadovams, neįskaičiuojant socialinio per ataskaitinius metus ir 
tokių išmokų likučius ataskaitinių metų pabaigoje.  

Straipsniai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

Operacijos per metus   

Darbo užmokestis ir premijos  1 058 012 1 037 098 

Likučiai metų pabaigoje:   

Sukaupta premijų  424 091 168 285 

suteiktų paskolų likutis  - - 

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 4 vadovai, 2011 m. gruodžio 31 d. – taip pat 4 vadovai.  
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

21 PASTABA. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

Per ataskaitinius metus Bendrovė atliko toliau aprašomas operacijas su AB SEB banku, AB ,,SEB lizingas“,  AB ,,SEB 
investicijų valdymas“, „SEB Trygg Liv Holding“ AB Riga ir kitomis grupės įmonėmis, o jų tarpusavio atsiskaitymų 
likučiai yra: 

Straipsniai Finansiniai metai 
Praėję 

finansiniai metai 

Operacijos per metus:   

AB SEB bankas:   

  pasirašyta draudimo įmokų 2 607 421 2 399 794 

  palūkanų pajamos už sąskaitose laikomus pinigus  10 652 31 853 

  palūkanų pajamos už terminuotuosius indėlius 117 724 63 787 

  komisinių mokesčių sąnaudos už draudimo liudijimų išplatinimą 2 380 336 2 010 640 

  sąnaudos už įvairias banko paslaugas 1 545 921 1 357 043 

  patalpų nuomos sąnaudos 790 527 769 611 

  kitos sąnaudos 80 986 85 841 
   

AB ,,SEB lizingas“:   

  pasirašyta draudimo įmokų 59 037 40 376 

  nuomos sąnaudos 88 755 84 790 
   

UAB ,,SEB  investicijų valdymas“:   

  pasirašyta draudimo įmokų 36 177 36 280 

  pensijų veiklos organizavimo ir platinimo pajamos 320 320 

  investicijų valdymo sąnaudos 191 612 195 453 
   

UAB ,,SEB Enskilda“   

  Pasirašyta draudimo įmokų 33 830 27 434 
   

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Vilniaus fil.   

  Pasirašyta draudimo įmokų 271 572 198 253 
   

UAB ,,SEB Venture Capital“   

  Pasirašyta draudimo įmokų 7 647 6 893 
   

UAB ,,Litectus“   

  Pasirašyta draudimo įmokų 16 364 12 094 
   

„SEB Trygg Liv Fondforsakringsaktiebolag“   

Darbuotojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos  88 371 72 751 
   

„SEB Trygg Liv Holding AB Riga“   

 Konsultacijų sąnaudos  457 455 216 836 

Investicijų valdymo mokesčio, kurį moka fondų valdytojai per investicijų valdymo įmones UAB „SEB investicijų 
valdymas“  ir „SEB Trygg Liv Holding Aktiebolag“, pajamos  2012 metais buvo 3 591 836 litai  
(2011 metais – 3 349 161 litai). 
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UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

21 PASTABA. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS (tęsinys) 

Straipsniai Finansiniai metai 
Praėję 

finansiniai metai 

Likučiai metų pabaigoje:   
   

AB SEB bankas:   

  mokėtina suma už vertybinių popierių įsigijimą  462 211 2 865 606 

  mokėtinas / sukauptas komisinis atlygis bankui  587 476 936 025 

   mokėtinos sumos už kitas paslaugas 185 493 - 

  gautina suma už vertybinių popierių pardavimą  6 861 405 246 876 

  gautina suma už kitas paslaugas  - 30 954 

  su akcijomis susietos obligacijos „SEB Skandinavija“ (LT0000431157) 375 838 365 857 

  su akcijomis susietos obligacijos  „SEB metalai“ (LT0000431025) 88 595 85 735 
  su akcijomis susietos obligacijos  „SEB pasaulio investicijos“ 
(LT0000405060) 3 043 105 2 858 798 
  su akcijomis susietos obligacijos  „SEB pasaulio investicijos mišrus fondas“ 
(LT0000405078) 3 470 821 3 440 352 
su akcijomis susietos obligacijos  „SEB pasaulio investicijos“ 
(LT0000405086) 3 832 502 - 

  pinigai banko sąskaitose 8 558 875 8 297 719 

  terminuotieji indėliai iki vienų metų 7 776 867 6 691 681 

  Įsipareigojimas pagal kredito kortelę  - 1 033 
   

UAB ,,SEB  investicijų valdymas“:    

 mokėtina suma už investicijų valdymo sąnaudas - 20 221 

 sukauptos investicijų valdymo mokesčio pajamos  351 966 286 187 
   

„SEB Trygg Liv Fondforsakringsaktiebolag“   

 Mokėtinos sumos už darbuotojų civilinės atsakomybės draudimą     88 371  72 751 
   

Taip pat susijusiomis šalimis yra laikomi UAB ,,SEB  investicijų valdymas“ valdomi SEB aktyviai valdomas fondų 
portfelis 60, kuriame Bendrovės investicijų  rinkos vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 89 171 240 litų, ir SEB aktyviai 
valdomas fondų portfelis 100, kuriame Bendrovės investicijų rinkos vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 90 444 963 
litai. Į šiuos fondus Bendrovė investavo beveik 75 proc. jų grynųjų aktyvų vertės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 - 51  puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis 
 

UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 1555, faks. (8 5) 268 1556, e. paštas draudimas@seb.lt 
UAB „SEB gyvybės draudimas“, įmonės kodas 110076645                                                                                                                   www.seb.lt 

51 

UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Gedimino pr. 12, Vilnius 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

22 PASTABA. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

Nebalansiniai  įsipareigojimai – būsimos išmokos pagal sudarytas nuomos sutartis su AB SEB banku, AB „SEB 
lizingas“, AB „Lietuvos draudimas“, gyventoju Donatu Sabaliausku, UAB NT Valdos. To paties pobūdžio 
nebalansiniai įsipareigojimai sujungti.   

Prie nebalansinių įsipareigojimų priskirtini ir neapibrėžtieji įsipareigojimai.  Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo 
penkerių metų laikotarpyje, pasibaigus ataskaitiniams mokestiniams metams patikrinti buhalterijos knygas ir 
apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios 
aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. 

Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimo pobūdis 
Suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
Suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje  
I. Būsimos išmokos pagal nuomos sutartis:    2 635 459  2 249 368  
I.1. per vienus metus  744 615 885 549 
I.2. po vienų metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus 1 631 597 1 170 537 
I.3. po penkerių metų 259 247 193 282 
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Finansinės ataskaitos pasirašytos 
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