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Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 

 2004 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. N-7 
 1 priedas 
 D1 forma 
  

 PATVIRTINTA  

  ___________________________________  

  ___________ protokolo Nr. ___________  

 

UAB „SEB GYVYB öS DRAUDIMAS“ 
 
 

Įmon÷s kodas: 110076645, Adresas: Gedimino pr.12 Vilnius 
 
 

2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (litais) 

 

Eil. 
nr.  

Turtas 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     
A.  NEMATERIALUSIS TURTAS 1 384 144 490 426 
I. Pl÷tros darbai  - - 

II. Prestižas  - - 

III. Patentai, licencijos  - - 

IV. Programin÷ įranga  384 144 490 426 

V. Kitas nematerialus turtas  - - 

     
B.  INVESTICIJOS 2 33 249 903 26 290 488 
I. Žem÷, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas  - - 

I.1. Draudimo įmon÷s reikm÷ms  - - 

I.1.1. Žem÷  - - 

I.1.2. Pastatai  - - 

I.1.3. Nebaigta statyba ir išankstinis mok÷jimas  - - 

I.1.4. Kita  - - 

I.2. Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą  - - 

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 įmon÷ms 
suteiktos paskolos  - - 

II.2.1. Skolos vertybiniai popieriai  - - 

II.2.2. Paskolos  - - 
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2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (tęsinys) 

 

Eil. 
nr.  Turtas 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
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 įmon÷ms 
suteiktos paskolos  - - 

II.4.1. Skolos vertybiniai popieriai  - - 

II.4.2. Paskolos  - - 

III. Kitos finansin÷s investicijos 2 33 249 903 26 290 488 

III.1. Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių 
fondų vienetai  5 056 307 3 922 084 

III.1.
1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus  5 056 247 3 922 024 

III.1.
2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus  60 60 

III.2. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai  28 193 596 22 368 325 

III.2.
1. Vyriausyb÷s, centrinio banko ir savivaldyb÷s vertybiniai popieriai  15 584 007 12 084 552 

III.2.
2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai  12 609 589 10 283 773 

III.3. Dalyvavimas investiciniuose puluose  - - 

III.4. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu  - - 

III.5. Kitos paskolos  - - 

III.6. Ind÷liai kredito įstaigose  - - 

III.7. Kitos investicijos  - 79 

IV. Depozitai perdraud÷jo įmon÷je  - - 

     

C. 
GYVYBöS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA 
TENKA DRAUD öJUI, INVESTICIJOS 3 371 120 051 223 829 519 

     

D. GAUTINOS SUMOS 4 2 047 097 1 178 288 

I. Draudimo veiklos gautinos sumos  1 322 363 823 281 

I.1. Draud÷jai  1 303 894 805 143 

I.2. Tarpininkai  18 459 18 138 

I.3. Kiti  10 - 
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2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (tęsinys) 

 

Eil. 
nr. Turtas 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję finansiniai 
metai 

     

II. Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos  223 524 348 925 

II.1. Perdraud÷jai  - - 

II.2. Perdraudikai  223 524 348 925 

II.3. Tarpininkai  - - 

II.4. Kiti  - - 

III. Kitos gautinos sumos  501 210 6 082 

     

E.  KITAS TURTAS  15 950 914 13 074 644 

I. Materialusis turtas ir atsargos  359 172 426 855 

I.1. Transporto priemon÷s  - - 

I.2. Biuro ir kita įranga 5 225 841 311 401 

I.3. Atsargos  89 652 52 821 

I.4. Išankstinis mok÷jimas  43 679 62 633 

II. Pinigai sąskaitose ir kasoje 6 15 535 267 12 579 333 

III. Kitas turtas 16 56 475 68 456 

     

F.  
SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINAN ČIŲ LAIKOTARPI Ų 
SĄNAUDOS  5 841 676 3 375 645 

I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos  416 753 181 705 

II. Atid÷tos įsigijimo sąnaudos   5 401 662 3 163 090 

II.1. Ne gyvyb÷s draudimo atid÷tos įsigijimo sąnaudos   - - 

II.2. Gyvyb÷s draudimo atid÷tos įsigijimo sąnaudos   5 401 662 3 163 090 

III. Kitos sukauptos pajamos  - - 

IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos  23 262 30 850 

     

 TURTAS, IŠ VISO  428 593 786 268 239 010 
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2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (tęsinys) 

 

Eil. 
nr.  

Savininkų nuosavyb÷ ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai metai 
Pra÷ję finansiniai 

metai 

     

A. KAPITALAS IR REZERVAI 7 25 175 267  21 353 843 

I. Įstatinis kapitalas  6 033 550 6 033 550 

II. Akcijų priedai (nominalios vert÷s 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)  11 028 599 4 762 186 

VII. Ataskaitinių metų  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  3 821 425 6 266 413 

     

B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)  -  - 

     

C. SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI  -  - 

     

D. TECHNINIAI ATID öJINIAI 8 22 452 172 18 528 178 

I. Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys  3 720 836 2 495 554 

I.1. Bendra suma  4 315 421 3 129 210 

I.2. Perdraudikų dalis (-)  (594 584) (633 656) 

II. Gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys  16 002 172 14 390 345 

II.1. Bendra suma  16 027 890 14 422 190 

II.2. Perdraudikų dalis (-)  (25 718) (31 845) 

III. Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys  2 573 125 1 584 339 

III.1. Bendra suma  2 799 499 1 751 740 

III.2. Perdraudikų dalis (-)  (226 374)  (167 401) 

IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atid÷jinys  156 039 57 940 

IV.1. Bendra suma  156 039 57 940 

IV.2. Perdraudikų dalis (-)  - - 

V. Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atid÷jinys  - - 

VI. Kiti techniniai atid÷jiniai  - - 

VI.1. Bendra suma  - - 

VI.2. Perdraudikų dalis (-)  - - 
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2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (tęsinys) 

 

Eil. nr.  Savininkų nuosavyb÷ ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

E. 
GYVYBöS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA 
TENKA DRAUD öJUI, TECHNINIS ATID öJINYS  371 120 051 223 829 519 

I. Bendra suma  371 120 051 223 829 519 

II. Perdraudikų dalis (-)  - - 

     

F. KITI ATID öJIMAI   - - 

I. Atid÷jimai pensijoms ir panašiems įsipareigojimams  - - 

II. Atid÷jimai mokesčiams  - - 

III. Kiti atid ÷jimai  - - 

     

G. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI  - - 

     

H. ĮSIPAREIGOJIMAI 9 6 206 065 3 127 922 

I. Įsipareigojimai, susiję su  draudimo veikla  1 851 326 678 151 

I.1. Įsipareigojimai draud÷jams   402 696 302 857 

I.2. Įsipareigojimai tarpininkams  1 448 630 375 294 

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

II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo  veikla  1 119 133 1 717 165 

II.1. Įsipareigojimai perdraud÷jams  - - 

II.2. Įsipareigojimai perdraudikams  1 119 133 1 717 165 

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  594 - 

V. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai  3 235 012 732 606 

V.1. Mokesčiai  1 504 29 167 

V.2. Socialinio draudimo įmokos  103 480 617 

V.3. Atlyginimai  4 942 3 853 

V.4. Kiti įsipareigojimai  3 125 086 698 969 
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2007 m. gruodžio 31 d. 
Balansas (tęsinys) 

 

Eil. 
nr. Savininkų nuosavyb÷ ir įsipareigojimai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

I. 
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINAN ČIŲ 
LAIKOTARPI Ų PAJAMOS 10 3 640 230 1 399 548 

I. Sukauptos sąnaudos  3 640 230 1 399 548 

II. Ateinančių laikotarpių pajamos  - - 

     

 
SAVININK Ų NUOSAVYBö IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ 
VISO  428 593 786 268 239 010  

 

 
 
 
 

Generalin÷ direktor÷   Baiginat Kamuntavičien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

Vyriausioji buhalter÷   Renata Sriubien÷  
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 
    

Vyriausias aktuaras   Paulius Ptakauskas 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
 
Finansin÷ atskaitomyb÷ pasirašyta 
2008 m. kovo ___  d. 
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 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 
 2004 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. N-7 
 2 priedas 
 D2 forma 
  

 PATVIRTINTA  

  ___________________________________  

  ___________ protokolo Nr. ___________  

 
UAB „SEB GYVYB öS DRAUDIMAS“ 

Įmon÷s kodas 110076645, Gedimino pr. 12 Vilnius 
 
 

Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pelno (nuostolių) ataskaita (litais) 

 
 

Eil.nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

I. TECHNIN ö DALIS – NE GYVYBöS DRAUDIMAS 11   

I.1. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį  5 180 000 4 258 375 

I.1.1. Pasirašytų įmokų suma  7 007 647 5 951 317 

I.1.2. Persidraudimo įmokos (-)  567 174 (781 944) 

I.1.3. Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio pasikeitimas (+/-)  (1 192 893) (1 151 044) 

I.1.4. 
Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio perdraudikų dalies pasikeitimas 
(+/-)  (67 580) 240 046 

I.2. Pelnas iš investicijų, perkeltas iš netechnin÷s dalies  (11 533) 27 853 

I.3. Kitos technin÷s pajamos, išskyrus perdraudikų dalį  - - 

I.4. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį (-)  (3 811 042) (2 558 159) 

I.4.1. Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)  (3 320 279) (2 024 478) 

I.4.1.1. Išmokos (-)  (3 058 285) (1 892 598) 

I.4.1.2. Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)  (261 994) (131 880) 

I.4.1.3. Išieškotos sumos (+)  - - 

I.4.1.4. Perdraudikų dalis (+)  - - 

I.4.2. Numatomų išmok÷jimų techninio atid÷jinio pasikeitimas (-/+)  (490 763) (533 681) 

I.4.2.1. Bendra suma (-)  (521 850) (680 961) 

I.4.2.2. Perdraudikų dalis (+)  31 087 147 280 

I.5. 
Kitų techninių atid÷jinių pasikeitimas, nepateiktas kitose pozicijose, 
išskyrus perdraudikų dalį (-/+)  - - 

I.5.1. Bendra suma (-)  - - 

I.5.2. Perdraudikų dalis (+)  - - 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

I.6. 
Grąžintos (grąžintinos) draudimo įmokos (dalyvavimas pelne), 
išskyrus perdraudikų dalį (-)  (78 108) - 

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 atid÷jinio pasikeitimas (-/+) 

 

(78 108) - 

I.6.2.1. Bendra suma (-)  (78 108) - 

I.6.2.2. Perdraudikų dalis (+)  - - 

I.7. Grynosios veiklos sąnaudos (-)  (842 857) (555 134) 

I.7.1. Įsigijimo sąnaudos (-)  (707 497) (437 324) 

I.7.2. Atid÷tų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)  - - 

I.7.3. Administracin÷s sąnaudos (-)  (135 359) (117 810) 

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

I.8. Kitos technin÷s sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį (-)  - - 

I.9. Techninis rezultatas prieš sudarant nuostolių svyravimo išlyginimo 
techninį atid÷jinį  436 461 1 172 935 

I.10. Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atid÷jinio pasikeitimas 

 (-/+)  - 60 030 

I.11. Ne gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas (nuostoliai)  436 461 1 232 965 

     

II. TECHNIN ö DALIS – GYVYBöS DRAUDIMAS 12   

II.1. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį  198 790 782 120 584 540 

II.1.1. Pasirašytų įmokų suma  200 607 648 121 964 247 

II.1.2. Persidraudimo įmokos (-)  (1 852 057) (1 573 265) 

II.1.3. Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio pasikeitimas (-/+)  6 682 185 690 

II.1.4. Perkeltų įmokų techninio atid÷jinio perdraudikų dalies pasikeitimas 
(+/-)   28 509 7 868 

II.2. Investicin÷s veiklos pajamos  2 475 540 1 186 992 

II.2.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje  - - 

II.2.2. Pajamos iš kitų investicijų  1 248 653 514 205 

II.2.2.1. Pajamos iš žem÷s ir pastatų  - - 

II.2.2.2. Pajamos iš kitų investicijų  1 248 653 514 205 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

II.2.3. Nuostolio d÷l vert÷s sumaž÷jimo atstatymas  - - 

II.2.4. Investicijų perleidimo pelnas  1 226 887 672 787 

II.3. Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draud÷jui  24 279 374 21 635 047 

II.4. Kitos technin÷s pajamos, išskyrus perdraudikų dalį  - - 

II.4.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos   - - 

II.4.2. Kitos technin÷s pajamos  - - 

II.5. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį (-)  (45 740 074) (6 191 282) 

II.5.1. Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-)  (45 242 051) (5 906 958) 

II.5.1.1. Išmokos (-)  (2 987 575) (2 393 340) 

II.5.1.2. Išperkamosios sumos (-)  (42 165 645) (4 100 338) 

II.5.1.3. Žalos sureguliavimo sąnaudos (-)  (258 543) (131 878) 

II.5.1.4. Perdraudikų dalis (+)  169 712 718 598 

II.5.2. Numatomų išmok÷jimų techninio atid÷jinio pasikeitimas (-/+)  (498 024) (284 324) 

II.5.2.1. Bendra suma (-)  (525 909) (115 332) 

II.5.2.2. Perdraudikų dalis (+)  27 885 (168 992) 

II.6. Kitų techninių atid÷jinių pasikeitimas, nepateiktas kitose 
pozicijose, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)  (148 902 359) (115 920 180) 

II.6.1. Gyvyb÷s draudimo matematinio techninio atid÷jinio pasikeitimas, 
išskyrus perdraudikų dalį (-/+)  (148 902 359) (115 920 180) 

II.6.1.1. Bendra suma (-)  (148 896 233) (115 916 130) 

II.6.1.2. Perdraudikų dalis (+)  (6 126) (4 050) 

II.6.2. Kitų techninių atid÷jinių 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 (-)  (19 991) (12 040) 

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 atid÷jinio pasikeitimas (-/+)  (19 991) (12 040) 

II.7.2.1. Bendra suma (-)  (19 991) (12 040) 

II.7.2.2. Perdraudikų dalis (+)  - - 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

II.8. Grynosios veiklos sąnaudos (-)  (18 296 815) (10 663 998) 

II.8.1. Įsigijimo sąnaudos (-)  (15 345 909) (7 630 902) 

II.8.2. Atid÷tų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)  2 238 571 (11 663) 

II.8.3. Administracin÷s sąnaudos (-)  (5 374 467) (3 100 304) 

II.8.4. Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)  184 990 78 877 

II.9. Investicin÷s veiklos sąnaudos (-)  (1 232 462) (810 937) 

II.9.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)  (443 912) (439 672) 

II.9.2. Investicijų vert÷s sumaž÷jimas (-)  (505 979) (181 761) 

II.9.2.1 Sąnaudos d÷l dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)  (505 979) (181 761) 

II.9.2.1 Nuostolis d÷l vert÷s sumaž÷jimo (-)  - - 

II.9.3. Investicijų perleidimo nuostoliai (-)  (282 570) (189 504) 

II.10. Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draud÷jui (-)  (8 998 948) (4 194 573) 

II.11. Kitos technin÷s sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį (-)  - - 

II.12. Pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį (-)  95 104 (239 281) 

II.13. Gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas (nuostoliai)  2 450 151 5 374 288 

     

III. NETECHNIN ö DALIS    

III.1. Ne gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas (nuostoliai)  436 461 1 232 965 

III.2. Gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas (nuostoliai)  2 450 151 5 374 288 

III.3. Investicin÷s veiklos pajamos  - - 

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

III.3.2. Pajamos iš kitų investicijų  - - 

III.3.2.1. Pajamos iš žem÷s ir pastatų  - - 

III.3.2.2. Pajamos iš kitų investicijų  - - 

III.3.3. Nuostolio d÷l vert÷s sumaž÷jimo atstatymas  - - 

III.3.4. Investicijų perleidimo pelnas  - - 

III.4. Pelnas iš investicijų, perkeltas iš gyvyb÷s draudimo technin÷s 
dalies  (95 104) 239 281 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

III.5. Investicin÷s veiklos sąnaudos (-)  - - 

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

III.5.2. Investicijų vert÷s sumaž÷jimas (-)  - - 

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

III.5.2.2. Nuostolis d÷l vert÷s sumaž÷jimo (-)  - - 

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

III.6. Pelnas iš investicijų, perkeltas į ne gyvyb÷s draudimo techninę 
dalį (-)  11 533 (27 853) 

III.7. Kitos pajamos  23 624 186 2 540 824 

III.7.1. Finansin÷s veiklos pajamos 15 23 610 361 2 524 287 

III.7.2. Kitos pajamos  13 825 16 537 

III.8. Kitos sąnaudos (-)  (22 593 822) (2 490 820) 

III.8.1. Finansin÷s veiklos sąnaudos (-) 15 (22 593 822) (2 490 820) 

III.8.2. Kitos sąnaudos (-)  - - 

III.9. Įprastin÷s veiklos pelnas (nuostoliai)  3 833 405 6 868 685 

III.10. Ypatingosios pajamos (pagaut÷)  - - 

III.11. Ypatingosios sąnaudos (netekimai) (-)  - - 

III.12. Ypatingosios veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai)  - - 

III.13. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą  3 833 405 6 868 685 

III.14. Pelno mokestis (-) 16 (11 981) (602 272) 

     

III.15. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – 
PELNAS (NUOSTOLIAI)  3 821 425 6 266 413 

 
 
 

 
Generalin÷ direktor÷   Baiginat Kamuntavičien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

Vyriausioji buhalter÷   Renata Sriubien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 
    

Vyriausias aktuaras   Paulius Ptakauskas 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
Finansin÷ atskaitomyb÷ pasirašyta 
2008 m. kovo 21 d.



 
  

17 

 
 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 
 2004 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. N-7 
 3 priedas 
 D3 forma 
  

 PATVIRTINTA  

  ___________________________________  

  ___________ protokolo Nr. ___________  

 
UAB „SEB GYVYB öS DRAUDIMAS“ 

Įmon÷s kodas 110076645, Gedimino pr. 12 Vilnius 
 
 

Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pinigų srautų ataskaita (litais) 

 
 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 

P
as

ta
bo

s Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

I. 
PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONöS PAGRINDINöS 
VEIKLOS (+/-) 

 

137 234 363 106 841 945 

I.1. Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos  207 216 383 127 908 022 

I.1.1. Draudimo įmokos  207 216 383 127 908 022 

I.1.2. Perdraudimo įmokos  - - 

I.2. Bendrojo draudimo įmokos  - - 

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

 

- - 

I.2.2. 
Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo 
draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmon÷ms 

 

- - 

I.3. 
Sumos, sumok÷tos kitoms bendrojo draudimo veikloje 
dalyvaujančioms draudimo įmon÷ms (-) 

 

- - 

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

 

- - 

I.5. Persidraudimo įmokos (-)  (2 722 150) (510 140) 

I.5.1. Proporcinio persidraudimo įmokos (-)  (2 722 150) (510 140) 

I.5.2. Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)  - - 

I.6. Sumos, išmok÷tos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis (-)  (48 762 157) (8 500 096)  

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

I.6.1.1. Draudimas (-)  - - 

I.6.1.2. Perdraudimas (-)  - - 

I.6.2. Išmok÷tos draudimo išmokos (-)  (6 047 240) (4 285 939) 

I.6.2.1. Draudimas (-)  (6 047 240) (4 285 939) 

I.6.2.2. Perdraudimas (-)  - - 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. 
Nr.  Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Ataskaitiniai 
finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

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. Išmok÷tos išperkamosios sumos (-)  (42 194 380) (4 100 338) 

I.6.4.1. Draudimas (-)  (42 194 380) (4 100 338) 

I.6.4.2. Perdraudimas (-)  - - 

I.6.5. Apmok÷tos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)  (520 537) (113 819) 

I.6.5.1. Draudimas (-)  (520 537) (113 819) 

I.6.5.2. Perdraudimas (-)  - - 

I.6.6. 
Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draud÷jams, su÷jus terminui 
(-) 

 

- - 

I.6.7. 
Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraud÷jams, su÷jus 
terminui (-) 

 

- - 

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

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

I.9. Kitos sumos, perduotos perdraud÷jams (-)  - - 

I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraud÷jų  - - 

I.11. Apmok÷tos veiklos sąnaudos (-)  (17 552 682) (11 657 944) 

I.12. Sumok÷ti tipin÷s veiklos mokesčiai (-)  (597 461) (283 160) 

I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmon÷s kitos pagrindin÷s veiklos  (38 108) 33 866 

I.14. 
Sumos, sumok÷tos vykdant draudimo  įmon÷s kitą pagrindinę veiklą 
(-) 

 

(309 461) (148 603) 

     

II. PINIG Ų SRAUTAI IŠ INVESTICIN öS VEIKLOS (+/-) 
 

(134 278 429) (96 067 613) 

II.1. Sumos, gautos iš investicin÷s veiklos  4 717 704 3 110 247 

II.1.1. Dukterin÷s ir asocijuotos įmon÷s  - - 

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

 

- - 

II.1.3. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai  3 498 660 3 042 806 

II.1.4. Žem÷  - - 

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. Ind÷liai kredito įstaigose  - - 

II.1.10. Kitos investicijos  1 219 044 67 441 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

II.2. 
Sumos, gautos su÷jus investicijų terminui arba perleidus 
investicijas 

 

497 211 866 105 792 517 

II.2.1. Dukterin÷s ir asocijuotos įmon÷s  - - 

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

 

385 537 444 71 389 505 

II.2.3. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai  109 887 138 34 403 012 

II.2.4. Žem÷  - - 

II.2.5. Pastatai  - - 

II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu  - - 

II.2.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos  594 - 

II.2.8. Neužtikrintos paskolos  - - 

II.2.9. Ind÷liai kredito įstaigose  1 786 691 - 

II.2.10. Kitos investicijos  - - 

II.3. Sumos, sumok÷tos investavus (-)  (637 391 476) (205 438 914) 

II.3.1. Dukterin÷s ir asocijuotos įmon÷s (-)  - - 

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

 

(581 865 096) (162 891 020) 

II.3.3.  Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)  (55 455 380) (40 762 328) 

II.3.4.  Žem÷ (-)  - - 

II.3.5. Pastatai (-)  - - 

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

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

II.3.8. Neužtikrintos paskolos (-)  - - 

II.3.9. Ind÷liai kredito įstaigose (-)  (71 000) (1 785 566) 

II.3.10. Kitos investicijos (-)  - - 

II.4. Sumok÷ti investicin÷s veiklos mokesčiai (-)  - - 

II.5. Sumos, gautos iš kitos investicin÷s veiklos  1 183 478 468 536 

II.6. Sumos, sumok÷tos vykdant kitą investicinę veiklą (-)  - - 
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Metai, pasibaigę 2007 m. gruodžio 31 d. 
Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

 

Eil.nr. Straipsniai 

P
as

ta
bo

s 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

     

III. PINIG Ų SRAUTAI IŠ FINANSIN öS 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. Sumok÷ti dividendai (-)  - - 

III.8. Sumok÷ti finansin÷s veiklos mokesčiai(-)  - - 

III.9. Sumos, gautos iš kitos finansin÷s veiklos  - - 

III.10. Sumos, sumok÷tos vykdant kitą finansinę veiklą (-)  - - 

  
 

  

IV. PINIG Ų SRAUTŲ PADIDöJIMAS (SUMAŽ öJIMAS) 
 

2 955 934 10 774 332 
  

 
  

V. 
PINIGAI IR J Ų EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO 
PRADŽIOJE 

5 

12 579 333 1 802 002 

VI. 
PINIGAI IR J Ų EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO 
PABAIGOJE 

5 

15 535 267 12 579 333 

 
 
 

Generalin÷ direktor÷   Baiginat Kamuntavičien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

Vyriausioji buhalter÷   Renata Sriubien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 
    

Vyriausias aktuaras   Paulius Ptakauskas 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
 
Finansin÷ atskaitomyb÷ pasirašyta 
2008 m. kovo 21 d. 
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Viešosios įstaigos Lietuvos respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 

 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 
 4-ojo verslo apskaitos standarto 
 „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ 1 priedas 
  
 PATVIRTINTA  

  ___________________________________  

  ___________ protokolo Nr. ___________  

 
UAB „SEB GYVYB öS DRAUDIMAS“ 

Įmon÷s kodas 110076645, Gedimino pr. 12 Vilnius 
 
 

2007 m. gruodžio 31 d. 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita  (litais) 

 
Eil.nr.   

Straipsniai 
Apmok÷tas 
įstatinis 
kapitalas 

Akcij ų 
priedai 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso 

       

1. Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. 6 033 550 2 700 000 1 591 694 4 762 186 15 087 430 

2. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  
(nuostoliai) 

- - - 6 266 413 6 266 413 

3. Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. 6 033 550 2 700 000 1 591 694 11 028 599 21 353 843 

4. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai) 

3 821 425 3 821 425 

5. Likutis 2007 m. gruodžio 31 d. 6 033 550 2 700 000 1 591 694 14 850 024 25 175 268 

 
 
 

Generalin÷ direktor÷   Baiginat Kamuntavičien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

Vyriausioji buhalter÷   Renata Sriubien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 
    

Vyriausias aktuaras   Paulius Ptakauskas 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
 
Finansin÷ atskaitomyb÷ pasirašyta 
2008 m. kovo 21 d. 
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Finansin÷s atskaitomyb÷s aiškinamasis raštas 
 
Bendroji dalis 
 

UAB „VB gyvyb÷s draudimas“ (toliau – Bendrov÷) buvo užregistruota Lietuvos Respublikos 
įmonių rejestre 1999 m. birželio 11 dieną registracijos Nr.AB99-10, įmon÷s kodas 110076645. Nuo 2000 
m. kovo m÷nesio bendrov÷ tapo PVM mok÷toja.  

2005 m. balandžio 18 d. Bendrov÷ pakeit÷ pavadinimą į UAB „SEB VB gyvyb÷s draudimas“.  
2008 m. sausio 18 d. Bendrov÷ pakeit÷ pavadinimą į UAB „SEB gyvyb÷s draudimas“. 
Bendrov÷s buvein÷ – Gedimino pr. 12, Vilnius. 
Bendrov÷s ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Draudimo veiklos licencija vykdyti gyvyb÷s draudimo veiklą Bendrovei išduota 1999 m. birželio 1 dieną. 
Bendrov÷ savo veiklą prad÷jo nuo 1999 m. liepos m÷nesio. 2007 m. pabaigoje bendrov÷ vykd÷ šias 
draudimo rūšis: mišrusis gyvyb÷s draudimas, paskolų gav÷jų gyvyb÷s draudimas, gyvyb÷s ir kritinių ligų 
rizikos draudimas, grupinis kompleksinis gyvyb÷s draudimas, studijų draudimas, pensinis draudimas, 
grupinis investicinis gyvyb÷s draudimas, investicinis gyvyb÷s draudimas, VIP investicinis gyvyb÷s 
draudimas, „SEB pensija plius“, anuitetai, sveikatos draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas, 
kelionių užsienyje draudimas. 
  2007  m. gruodžio 31 d. Bendrov÷ filialų netur÷jo. 

2007 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷je dirbo 84, o 2006 m. gruodžio 31 d. – 75 darbuotojai. 
Per ataskaitinį laikotarpį akcininkų struktūra nepasikeit÷. Visas Bendrov÷s akcinis kapitalas priklauso AB 
SEB bankui, įm.k. 112021238, kurios buvein÷ yra Gedimino pr. 12, Vilniuje. SEB banko grup÷s 
vadovaujanti patronuojanti įmon÷ yra Skandinaviska Enskilda Banken, įm.k. SE663000-000501, kurios 
buvein÷ yra SE-106 40 Stockholm.   
 
Apskaitos politika 
 
Finansin÷s atskaitomyb÷s rengimo pagrindas  
 
Bendrov÷s finansin÷ atskaitomyb÷ yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterin÷s 
apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais Lietuvos Respublikoje apskaitą 
reglamentuojančiais teis÷s aktais. 
Bendrov÷s ūkinių operacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis atsargumo, turinio reikšmingumo, veiklos 
tęstinumo, pastovumo, kaupimo, suprantamumo, svarbumo, patikimumo, palyginamumo ir tikrumo 
principais. Bendrov÷s metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷ yra audituojama nepriklausomų auditorių, 
tvirtinama akcininkų susirinkime ir viešai skelbiama ne rečiau kaip du kartus per metus. 
Atskaitomyb÷je visi duomenys pateikti istorine verte, išskyrus finansinį turtą, kuris yra perkainojamas 
norint parodyti jo tikrosios vert÷s pokytį. 
Duomenys finansin÷je atskaitomyb÷je yra pateikti Lietuvos nacionaline valiuta litais (Lt).  
 
Nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikiam nematerialiajam turtui yra priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vert÷ didesn÷ negu 5 000 Litų ir 
kuris tarnauja ne trumpiau, kaip vienerius metus. Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo 
verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija yra apskaičiuojama naudojant tiesinį 
metodą. Kiekvieno atskiro turto straipsnio įsigijimo vert÷ yra nurašoma per numatomą turto naudojimo 
laikotarpį. Pagrindinių ilgalaikio nematerialiojo turto rūšių amortizacija yra apskaičiuojami pagal žemiau 
pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius:  

• Programin÷ įranga (įsigyta iki 2004 m. gruodžio 31 d.)    1 
• Programin÷ įranga(įsigyta nuo 2005 m. sausio 1 d.)    3 
• Įsigytos teis÷s         3 
• Kitas nematerialusis turtas       4 

 
Amortizacija įtraukiama į pelno (nuostolių) ataskaitos administracinių sąnaudų straipsnį. 
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Investicijos 
 
Investicijos į nuosavyb÷s vertybinius popierius  
 
Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai priskiriami finansiniam turtui, skirtam parduoti. 
Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai į apskaitą traukiami jų tikrąja verte, kuri apskaičiuojama pagal balanso 
sudarymo dieną nustatytą rinkos vertę. Rinkos vert÷ yra nustatoma pagal m÷nesio paskutinę Bendrov÷s 
darbo dieną investicinių fondų paskelbtą grynųjų aktyvų vertę. Investicijos į nuosavyb÷s vertybinius 
popierius apskaitomos įsigijimo verte, at÷mus visas vert÷s korekcijas, kai vadovyb÷s nuomone, 
negrįžtamai sumaž÷ja jų vert÷. Tikrosios vert÷s pokytis pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktas tą 
laikotarpį, kada jis įvyko.  Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai traukiami į apskaitą sandorio dieną. 
 
Investicijos į skolos vertybinius popierius 
 
Skolos vertybiniai popieriai priskiriami finansiniam turtui, skirtam parduoti. 
Skolos vertybiniai popieriai į apskaitą traukiami jų tikrąja verte. Vertybinių popierių tikroji vert÷ 
nustatoma atsižvelgiant į balanso sudarymo dieną nustatytą rinkos vertę. Rinkos vert÷ nustatoma pagal 
m÷nesio paskutinę Bendrov÷s darbo dieną vertybinių popierių rinkos kainą Nacionalin÷je Vertybinių 
popierių biržoje. Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu, naudojant apskaičiuotųjų 
palūkanų metodą.Tikrosios vert÷s pokytis, palūkanų pajamos ir realizuotasis pelnas ar nuostolis yra 
įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą. 
Skolos vertybiniai popieriai traukiami į apskaitą atsiskaitymo dieną.  
 
Investicijos į terminuotus ind÷lius 
 
Terminuoti ind÷liai apskaitomi amortizuota savikaina. 
 
 
Gautinos įmokos 
 
Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei suteiktas paskolas.  
 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrov÷ gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja 
teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, at÷mus nuostolį 
d÷l vert÷s sumaž÷jimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos paskolos 
pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o v÷liau yra apskaitomos amortizuota savikaina. 
 
Jei tik÷tina, kad Bendrov÷ negal÷s atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis d÷l vert÷s sumaž÷jimo, 
kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vert÷s ir dabartines būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, 
taikant efektyviąją palūkanų normą.  
 
 
 
Ilgalaikis materialusis turtas ir nusid÷v÷jimas 
 
Ilgalaikiam materialiajam turtui yra priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vert÷ didesn÷ negu 900 Litų ir 
kuris tarnauja ne trumpiau, kaip  vienerius metus. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo 
verte, sumažinta sukaupto nusid÷v÷jimo suma. Nusid÷v÷jimas yra apskaičiuojamas naudojant tiesinį 
metodą. Kiekvieno atskiro turto straipsnio įsigijimo vert÷ yra nurašoma per numatomą turto naudojimo 
laikotarpį. Pagrindinių ilgalaikio materialiojo turto rūšių nusid÷v÷jimas yra apskaičiuojami pagal žemiau 
pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius:  
 

• Baldai          6 
• Kompiuterin÷ technika (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga, išskyrus serverius) 

ir ryšių priemon÷s (įskaitant mobilius telefonus)     3 
• Serveriai         5 
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• Lengvieji automobiliai: 
1) ne senesni kaip 5 metų      6 
2) kiti lengvieji automobiliai      10 

• Kitas turtas         4 
 
Atsargos 
 
Atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurį Bendrov÷ sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Atsargos apskaitomos įsigijimo verte, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo savikaina arba 
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesn÷. 
 
Akcinis kapitalas ir rezervai 
 
Bendrov÷s akcinis kapitalas 100 procentų priklauso AB SEB bankui. Bendrov÷s akcinį kapitalą sudaro 
603 355 paprastosios vardin÷s akcijos. Vienos akcijos nominali vert÷ yra 10 Lt. 
 
Akcijų priedai yra lygūs Bendrov÷s išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vert÷s skirtumui. Akcijų 
priedai gali būti naudojami Bendrov÷s 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 dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrov÷s nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo 
dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. 
Bendrov÷s paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir 
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų 
nuostoliams padengti 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 numatytus rezervus, yra 1 591 694 Lt. 
 
Techniniai draudimo atid÷jiniai 
 
Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys 
 
Perkeltų įmokų techninį atid÷jinį sudaro ta pasirašytų įmokų dalis, kuri turi būti priskirta draudimo 
įmon÷s pajamoms ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys 
apskaičiuojamas dienos metodu, proporcingai paskirstant pasirašytą draudimo įmoką draudimo rizikos 
galiojimo laikotarpiui. Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys apskaičiuojamas kiekvienai draudimo sutarčiai 
atskirai, kuri galioja skaičiavimo dieną.  
 
Perkeltų įmokų techninis atid÷jinys formuojamas taip pat ir perdraudikų daliai. 
 
Gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys 
 
Gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys rodo visą Bendrov÷s įsipareigojimų pagal 
gyvyb÷s draudimo sutartis sumą.  
 
UAB „SEB gyvyb÷s draudimas“ gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys 
apskaičiuojamas naudojant mirtingumo koeficientą, pateiktą Lietuvos gyventojų mirtingumo 
lentel÷je (1989 m. ir 1990 m. duomenimis).  Palūkanų norma, naudojama atid÷jiniui skaičiuoti, 
yra draudimo priežiūros komisijos (DPK) nustatyta maksimali technin÷ palūkanų norma. 
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Gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys sudaromas kiekvienai sutarčiai atskirai, 
taikant būsimų grynųjų įmokų metodą. Pagal šį metodą atid÷jinys yra lygus būsimų išmokų ir 
grynųjų įmokų dabartinių verčių skirtumui. Mišriojo gyvyb÷s draudimo ir studijų draudimo 
sutartims taikyta Zilmerio pataisa. Naudojant Zilmerio pataisą, techniniai atid÷jiniai yra 
mažinami sutarties sudarymo sąnaudų dalimi. 
 
Bendrov÷ papildomai sudaro gyvyb÷s draudimo matematinį techninį atid÷jinį draudimo, kai 
investavimo rizika tenka draud÷jui, draudimo rūšims. Į šį atid÷jinį yra įtraukiama gautų, bet dar 
neinvestuotų įmokų suma, mokesčiai už draudimo riziką priskirtiną ateinantiems apskaitos 
laikotarpiams, skirtumas tarp išperkamosios sumos ir turimo investicinio atid÷jinio, jei 
išperkamoji suma didesn÷ nei investicinis atid÷jinys bei skirtumas tarp įmokų ir gyvyb÷s 
draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninio atid÷jinio sutartims, kurios gali būti 
nutrauktos lengvatin÷mis sąlygomis. 
 
Gyvyb÷s draudimo matematinis techninis atid÷jinys formuojamas taip pat ir perdraudikų daliai. 
 
Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys 
 
Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys rodo apskaitos laikotarpio pabaigai atid÷tas sumas, 
susijusias su nustatytais patirtais nuostoliais, kurie dar n÷ra padengti, įskaitant susijusias žalos 
administravimo sąnaudas. Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys įvykusioms, bet dar 
nepraneštoms žaloms (IBNR) sudarytas naudojant „Chain ladder“ bei „Draudiminio 
nuostolingumo“ metodus. 
 
Numatomų išmok÷jimų techninis atid÷jinys formuojamas taip pat ir perdraudikų daliai. 
 
Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atid÷jinys 

 
2007 m. nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atid÷jinys nebuvo sudaromas. 
 
Gyvyb÷s draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis atid÷jinys  
 
Gyvyb÷s draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis atid÷jinys sudaromas 
investicinio draudimo produktams. Atid÷jinį sudaro draudimo įmokos, išskaičiavus rizikos 
įmokas ir administravimo mokesčius bei pakoregavus jas d÷l pelno (nuostolių) iš susijusių 
investicijų. 
 
Gyvyb÷s draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis atid÷jinys investicinio 
gyvyb÷s draudimo sutartims (12 taisykl÷s) sudaromas pagal aktuarinio finansavimo metodą. 
Taikant šį metodą, atid÷jinys yra sumažinamas pradinių sąnaudų dalimi. 
 
Draudimo įmokų grąžinimo techninis atid÷jinys 
 
Bendrov÷ prie Draudimo įmokų grąžinimo techninio atid÷jinio atvaizduoja priemokų, 
ataskaitiniais metais skirtų tradicinio kaupiamojo draudimo sutartims (mišriojo gyvyb÷s 
draudimo, išskyrus Hermio asmens draudimo ir kaupiamojo būsto kredito sutartis, ir studijų 
draudimo sutartys), sumą. Priemokos yra skiriamos iš draudiko gautų investicinių pajamų, pelno 
iš skirtingo nei prognozuota apdraustųjų mirtingumo bei iš mažesnių nei buvo planuota draudiko 
išlaidų. 2007 m. sutarčių, kurių sutarties valiuta kalendorinių metų pabaigoje buvo JAV doleriai, 
priemokoms skirta 4 proc. sutarties vidutinio metinio žalos padengimo techninio atid÷jinio, o 
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sutarčių, kurių sutarties valiuta kalendorinių metų pabaigoje buvo litai arba eurai, priemokoms 
skirta 2 proc. sutarties vidutinio metinio žalos padengimo techninio atid÷jinio.  
 
Bendrov÷ prie Draudimo įmokų grąžinimo techninio atid÷jinio atvaizduoja sveikatos draudimo 
grąžintinas dalis, kurios apskaičiuojamos kaip teigiamas skirtumas tarp uždirbtų įmokų ir išmokų 
sąnaudų, įtraukiant visus administravimo kaštus. 
 
Perdraudiko daliai suformuojamas atid÷jimas, kuris yra perdraudiko pelno dalis apskaičiuota 
pagal perdraudimo sutartyje nurodytą metodiką. 
 
 
Kiti įsipareigojimai 
 
Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant ir kitus įsipareigojimus, apima mok÷tinas sumas už gautas 
prekes ir paslaugas, paskolas. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai 
Bendrov÷ prisiima įsipareigojimą sumok÷ti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 
Mok÷tinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo savikaina.  
 
Pasirašytos įmokos ir persidraudimo įmokos 
 
Investicinio draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, pasirašytos draudimo įmokos 
pripažįstamos tada, kai yra formuojamas su jų sumok÷jimu susijęs gyvyb÷s draudimo 
matematinis techninis atid÷jinys. Kitų draudimo rūšių pasirašytas įmokas sudaro ataskaitiniais 
metais pasirašytos įmokos pagal draudimo sutartyse sudarytą įmokų mok÷jimo grafiką. 
Uždirbtas įmokas sudaro įmokos, priskirtinos ataskaitiniam laikotarpiui. 
 
Persidraudimo įmokas sudaro įmokos, priskirtinos ataskaitiniam laikotarpiui pagal perdraudimo 
sutartis. 
 
Segmentai 
 
Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar 
teikiamos paslaugos tam tikroje geografin÷je ekonomin÷je aplinkoje ir kurios rizika ir 
pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografin÷je ekonomin÷je aplinkoje. 
Įmon÷s informacija pagal geografinius segmentus pateikta 11 ir 12 pastabose. 
 
Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję 
produktai ar teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas 
skiriasi nuo kitų įmon÷s verslo dalių. Įmon÷s informacija pagal verslo segmentus pateikta 11, 12 
ir 20 pastabose.   
 
Verslo segmentą įmon÷ pasirinko pirminiu, nes jis pelnui ir verslo rizikai daro didesnę įtaką. 
Įmon÷ pagal verslo segmentus turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas skirsto į gyvyb÷s 
draudimo ir ne gyvyb÷s draudimo skirsnius.  
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Išmokos ir perdraudikų dalis išmokose 
 
Išmokos 
 
Išmokas sudaro ataskaitiniu laikotarpiui išmok÷tos sumos pagal pateiktas pretenzijas d÷l 
draudiminių įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. 
Perdraudikų padengtas išmokas sudaro pagal perdraudimo sutartis iš perdraudikų gautos arba 
gautinos sumos apmok÷toms žaloms padengti. 
 
Žalos sureguliavimo sąnaudos 
 
Žalos sureguliavimo sąnaudas sudaro administracin÷s išlaidos, susijusios su žalos sureguliavimu 
ir patirtos įmon÷s viduje. Į šias sąnaudas įtraukiami atlyginimai, sumok÷ti darbuotojams už žalos 
sureguliavimą, bei kitos tiesiogin÷s sąnaudos. 
 
 
Įsigijimo sąnaudos 
 
Įsigijimo sąnaudas sudaro sąnaudos, kurios patiriamos sudarant draudimo sutartis, jas atnaujinat 
ir aptarnaujant. 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 draud÷jų buhalterijoms už įmokų 
išskaičiavimą iš atlyginimo, medicinin÷s apžiūros sąnaudos prieš išleidžiant draudimo liudijimą, 
draudimo liudijimų gamybos sąnaudos bei reklamos sąnaudos. 
 
Komisinių sąnaudos, susijusios su draudimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, pripažįstamos iš 
karto, jeigu draudimo sutarties techniniai atid÷jimai yra mažinami taikant Zilmerio metodą. 
Draudimo techninius atid÷jinius skaičiuojant aktuarinio finansavimo metodu, komisinių 
sąnaudos pripažįstamo per laikotarpį, per kurį iš draudimo sutarčių bus išskaičiuoti su sutarties 
sudarymu susiję atskaitymai. Visais kitais atvejais sąnaudos, susijusios su draudimo sutarčių 
sudarymu ir vykdymu, pripažįstamos per visą sutarties galiojimo laikotarpį arba per 15 metų, jei 
draudimo laikotarpis yra ilgesnis negu 15 metų. 
 
Komisiniai mokesčiai, susiję tik su draudimo sutarties sudarymu, tačiau nesusiję su tolesniu jos 
aptarnavimu, yra pripažįstami sąnaudomis iš karto.  
 
Įsigijimo sąnaudos, kurias įmanoma tiksliai apskaičiuoti, konkrečiai draudimo rūšiai 
priskiriamos tiesiogiai. Įsigijimo sąnaudos, kurių neįmanoma tiksliai apskaičiuoti konkrečiai 
draudimo rūšiai, skirstomos priklausomai nuo išlaidų grup÷s ir tipo proporcingai naujai sudarytų 
draudimo sutarčių skaičiui. 
 
 
Administracin ÷s sąnaudos 
 
Administracin÷s sąnaudos yra įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą pagal kaupimo principą. 
Administracin÷s sąnaudos skirstomos priklausomai nuo išlaidų grup÷s ir tipo proporcingai 
pasirašytoms įmokoms ir vidutiniam per laikotarpį galiojančių draudimo sutarčių skaičiui. 
 
Nuoma – Bendrov÷ nuominink÷ 
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Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per 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 gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies į netechninę dalį, yra 
apskaičiuotas investicin÷s veiklos pelną dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal ne gyvyb÷s 
draudimo techninių atid÷jinių ir nuosavo kapitalo sumos ir bendros techninių draudimo atid÷jinių 
ir nuosavo kapitalo sumos santykį. Koeficiento skaičiavimui naudojami vidutiniai ataskaitinio 
laikotarpio nuosavo kapitalo ir draudimo techninių atid÷jinių, išskaičiavus perdraudikų dalį, 
dydžiai (gyvyb÷s draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis atid÷jinys į 
skaičiavimą neįtraukiamas). Vidutinis dydis apskaičiuojamas sudedant duomenis ataskaitinio 
laikotarpio pradžiai ir pabaigai bei padalinant juos  iš dviejų.  
 
Pelnas už investicijas, perkeltas iš netechnin÷s dalies rodo pajamų už investicijas ir sąnaudų dalį, 
įtrauktą į ne gyvyb÷s draudimo techninę dalį. Perkeliama investicijų pelno dalis apskaičiuota 
investicin÷s veiklos pelną dauginant iš koeficiento, apskaičiuoto pagal ne gyvyb÷s draudimo 
techninių atid÷jinių  ir nuosavo kapitalo ir ne gyvyb÷s draudimo techninių atid÷jinių sumos 
santykį. Koeficiento skaičiavimui naudojami vidutiniai ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo 
ir draudimo techninių atid÷jinių, išskaičiavus perdraudikų dalį, dydžiai (gyvyb÷s draudimo, kai 
investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis atid÷jinys į skaičiavimą neįtraukiamas). Vidutinis 
dydis apskaičiuojamas sudedant duomenis ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai bei 
padalinant juos  iš dviejų. 
 
Kit ų technin÷s veiklos pajamų ir sąnaudų apskaita  
 
Visos reikšmingos kitos technin÷s veiklos pajamos ir sąnaudos į apskaitą įtraukiamos pagal 
kaupimo principą. 
 
Kit ų pajamų ir sąnaudų apskaita  
 
Visos reikšmingos pajamos ir sąnaudos į apskaitą įtraukiamos pagal kaupimo principą. 
 
Mokesčiai  
 
2007 metais - pelno mokesčio tarifas sudaro 15 procentų, socialinio mokesčio tarifas - 3 proc. 
apmokestinamųjų pajamų. Išlaidos, susijusios su apmokestinimu ir įtrauktos į šią finansinę 
atskaitomybę, yra pagrįstos vadovyb÷s apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių 
įstatymus. 
 
Atid÷tieji mokesčiai yra apskaičiuojami turto ir įsipareigojimų mokestinio pagrindo ir apskaitin÷s 
vert÷s, pateiktos finansin÷je atskaitomyb÷je, skirtumui. Atid÷tiesiems mokesčiams apskaičiuoti 
taikomi šiuo metu galiojantys pelno mokesčio tarifai. Atid÷tųjų mokesčių turtas į apskaitą 
traukiamas tik ta dalimi, kurios atgautinumu galima pagrįstai tik÷ti. 
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Užsienio valiutos 
 
Operacijos užsienio valiuta į apskaitą traukiamos pagal operacijos dienos kursą. Visas piniginis 
turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra perskaičiuoti į litus (Lt) pagal metų 
pabaigoje galiojusį kursą. Pelnas arba nuostoliai, patirti d÷l šio perskaičiavimo, yra įtrauktas į 
metų pelno (nuostolių) ataskaitą. Visi nepiniginiai įsipareigojimai ir turtas yra perskaičiuoti 
pagal įsigijimo metu galiojusį kursą. 
 
Pinigų srautų ataskaita 
 
Pinigų srautų ataskaita buvo sudaryta taikant tiesioginį metodą. Pinigus ir jų ekvivalentus sudaro 
grynieji pinigai ir l÷šos, kurios gali būti gautos pirmu pareikalavimu, taip pat trumpalaikiai 
ind÷liai iki 3 m÷nesių. 
 
Rizikų apimtys ir jų valdymas 
 
Bendrov÷ sudarydama draudimo sutartis prisiima draudimo ar finansinę  riziką. Ši dalis 
apibūdina įmon÷s prisiimamas rizikas ir būdus, kuriais Bendrov÷ jas valdo. 
 
Draudimo rizika 
 
Draudimo rizika kyla d÷l draudimo įmokų skaičiavime naudotų prielaidų apie draudiminių 
įvykių tikimybes, laiką, kada tas įvykis įvyks ar apie planuojamą draudimo išmokos dydį 
neatitikimo realiai situacijai. 
 
Mirtingumo ir sergamumo rizikos 
 
Mirtingumo ir sergamumo rizikos atsiranda d÷l to, kad draudimo įmokų skaičiavime naudotos 
prielaidos apie būsimą mirtingumą ir sergamumą bus per daug optimistin÷s ir būsimos draudimo 
įmokos bus nepakankamos būsimoms mirties, kritinių ligų ar nuolatinio darbingumo praradimo 
išmokoms padengti. 
 
Be galimos parametro nustatymo rizikos, kiti faktoriai, d÷l kurių gali padid÷ti mirtingumas ir 
sergamumas– epidemijos (tokios kaip AIDS) ar visuotinis gyvenimo būdo pasikeitimas (toks 
kaip valgymo, rūkymo ar jud÷jimo papročių pasikeitimas) d÷l ko bus daugiau arba anksčiau negu 
planuota mirčių ir ligų. 
 
Kadangi Bendrov÷ vykdo savo veiklą neseniai ir neturi patikimos savo mirtingumo bei 
sergamumo statistikos, tai parametro nustatymo rizika valdoma mirtingumo įkainiams 
apskaičiuoti naudojant Lietuvos gyventojų mirtingumo lentelę, o kritinių ligų bei nuolatinio 
darbingumo netekimo rizikoms – perdraudikų, turinčių didelę analogiškos veiklos patirtį, 
pateiktomis sergamumo lentel÷mis. Kadangi perdraudikai pasiima dalį šių rizikų, jie 
suinteresuoti, kad tarifai būtų pakankami. 
 
Bendrov÷ mirtingumo ir sergamumo riziką taip pat valdo naudodamasi sveikatos patikrinimo 
sudarant draudimo sutartį sistema. Jos tikslas užtikrinti, kad draud÷jo mokama draudimo įmoka 
atitiktų apdraudžiamojo sveikatos būklę. 
 
Esant statistiniams duomenims, patvirtinantiems mirtingumo ar sergamumo lygio pasikeitimą, 
draudimo įmon÷ turi galimybę mirtingumo ir sergamumo riziką sumažinti taisykl÷se nustatyta 
tvarka keisdama įmokas būsimiems ir esamiems klientams.  
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Tradicinio draudimo klientams nuostolis iš mirtingumo gali būti padengtas pelno skyrimo 
draud÷jams metu, jeigu draudimo įmon÷ turi pelno iš investicijų ar sąnaudų dalies. 
 
Nepaisant to, kad mirtingumo bei sergamumo rizikos yra vienos svarbiausių iš draudimo įmon÷s 
patiriamų draudimo rizikų, tačiau jeigu faktinis mirtingumas ar sergamumas nuo 2007 metų 
lygio padid÷tų 10 %, tai netur÷tų esmin÷s įtakos Bendrov÷s finansiniams rezultatams. Taip būtų 
d÷l to, kad įmon÷ techninių atid÷jinių skaičiavimui naudoja tą pačią mirtingumo ir sergamumo 
bazę, kaip ir įmokų skaičiavime. 
 
Žalų v÷lavimų rizika 
 
Bendrov÷ yra priklausoma ne tik nuo aukščiau aprašytų prielaidų apie apdraustųjų mirtingumą 
bei sergamumą, bet ir nuo to, kaip greitai draud÷jas informuoja Bendrovę apie įvykusį 
draudiminį įvykį. Jeigu įvykusių žalų, apie kurias dar n÷ra pranešta būtų 10% daugiau negu 
įmon÷s naudojamos prielaidos apie žalų dažnį, vidutinę išmoką bei žalų v÷lavimą, tai šių 
prielaidų pokytis tur÷tų 91,4 tūkst. Lt. įtaką Bendrov÷s finansiniams rezultatams. 
 
Nutrūkimų rizika 
 
Nutrūkimų rizika, tai rizika, kad draudimo sutartis draud÷jo iniciatyva bus nutraukta anksčiau 
negu draudimo laikotarpio pabaiga. Kadangi draudimo įmon÷s techniniai atid÷jiniai kiekvienai 
sutarčiai yra ne mažesni nei mokama išperkamoji suma, tai tiesiogin÷s įtakos 2007 metų 
finansiniams rezultatams d÷l pasikeitusių prielaidų apie nutrūkimus nebūtų, tačiau reikia 
atsižvelgti į tai, kad nutrūkimai mažina draudimo įmon÷s būsimas pajamas. 
 
Bendrov÷ šią riziką valdo dirbdama su nutraukimų prevencija bei suteikdama galimybę 
klientams keisti draudimo sutarties sąlygas, pritaikant jas pagal esamus poreikius.  
 
Taip pat Bendrov÷ siekia, kad nutrauktos sutartys nebūtų nuostolingos įmonei, tod÷l 
išperkamosios sumos yra apskaičiuojamos iš sumok÷tų draudimo įmokų atimant sutarties 
sudarymo ir vykdymo išlaidas. 
 
Koncentracijos rizika 
 
Tai rizika, kuri atsiranda d÷l per mažos draudimo portfelio diversifikacijos pagal draudimo 
sumas, prisiimtas rizikas, geografines vietoves. Atsižvelgdama į savo prisiimtas draudimo 
rizikas, Bendrov÷ koncentracijos riziką valdo perdraudimo sutarčių pagalba, t.y. perduoda tas 
rizikas, kur Bendrov÷s nuomone rizikos koncentracija yra per didel÷, perdraudikui. 
 
 
Finansin÷ rizika 
 
Palūkanų normos rizika 
 
Ši rizika būdinga tik Bendrov÷s turimoms tradicinio draudimo sutartims. Tai rizika, kad 
draudimo sutartyje numatytos garantijos bus didesn÷s negu draudimo įmon÷s uždirbta grąža iš 
investicijų. Rizika valdoma parenkant tinkamą prisiimtiems įsipareigojimams investicijų 
politiką, suderinant investicijų ir įsipareigojimų trukmę. 
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Tradicinio draudimo techniniai atid÷jiniai skaičiuojami naudojant Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisijos nustatomą maksimalią techninę palūkanų normą, kuri nepriklauso 
nuo įmon÷s turimų investicijų ir jų rinkos vert÷s svyravimų, tai, jeigu 2007 metų pabaigoje 
maksimali technin÷ palūkanų norma būtų 1% mažesn÷ nei faktin÷, to įtaka 2007 metų 
finansiniams rezultatams būtų 1 725  tūks. Lt. nuostolis. 
 
Valiutų rizika  
 
Visi Bendrov÷s įsipareigojimai užsienio valiuta yra padengti turtu, išreikštu ta pačia valiuta. 
Bendrov÷ valdo užsienio valiutos kurso svyravimo riziką nor÷dama suderinti turto ir 
įsipareigojimų struktūrą pagal valiutas. Draudimo techninių atid÷jinių l÷šos yra investuotos į 
turtą, išreikštą ta valiuta, kuria yra išreikšti Bendrov÷s įsipareigojimai. Didžiausią techninių 
atid÷jinių sumą sudaro gyvyb÷s draudimo, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, techninis 
atid÷jinys. 
 
Investicin÷se kryptyse išankstiniai valiutų keitimo sandoriai sudaromi siekiant apdrausti 
investicijų JAV doleriais ir Japonijos jenomis valiutinę riziką. Siekiant išvengti šių valiutų kursų 
svyravimo įtakos fondams, 95% juose esančių aktyvų doleriais ir jenomis yra draudžiama euro 
atžvilgiu. Jeigu d÷l fondo įplaukų/išplaukų arba kapitalo rinkų svyravimo apdraustos valiutos 
dalis sumaž÷ja iki 85% ar padid÷ja iki 100% v÷l atstatomas pradinis, t.y. 95% lygis. 
 
Likvidumo rizika 
 
Apdairus likvidumo rizikos valdymas garantuoja pakankamas pinigines l÷šas, likvidžias 
investicijas ir papildomus finansavimo šaltinius Bendrov÷s įsipareigojimams įvykdyti. Bendrov÷, 
valdydama likvidumo riziką, nuolat stebi likvidumo struktūrą, analizuoja balansinius ir 
nebalansinius straipsnius, jų terminus ir finansavimo šaltinių koncentraciją. 
 
Kredito rizika 
 
Pagrindin÷s Bendrov÷s patiriamos kredito rizikos yra perdraudiko finansinis paj÷gumas, 
draud÷jų įsipareigojimai, draudimo tarpininkų įsipareigojimai, skolos vertybinių popierių 
emitentų finansinis paj÷gumas. 
 
Perdraudiko kredito rizika yra valdoma, pasirenkant perdraudiką, atitinkantį kriterijus. 
 
Bendrov÷ prisiima riziką, kad draud÷jas nesumok÷s draudimo įmokos ar jos dalies draudimo 
sutartyje nustatytu laiku. Bendrov÷ kontroliuoja riziką nustatydama įsiskolinimo terminus 
kiekvienam draud÷jui atsižvelgiant į draudimo rūšį. Tokia rizika yra nuolat stebima – kiekvieną 
m÷nesį siunčiami pranešimai draud÷jams apie nesumok÷tas įmokas. Nesumok÷jus įmokos 
taisykl÷se nustatytais terminais (kaupiamojo gyvyb÷s draudimo sutartims per 3 m÷nesius, o 
rizikinio gyvyb÷s draudimo ir ne gyvyb÷s draudimo sutartims per 2 savaites) siunčiamas 
pranešimas apie numatomą sutarties sustabdymą. Draudimo sutartis sustabdoma ne gyvyb÷s 
draudime nepadengus įsiskolinimo per 15 dienų nuo pranešimo apie numatomą sutarties 
sustabdymą gavimo, gyvyb÷s draudime per 30 dienų. Draudimo sutartis gali būti vienašališkai 
nutraukiama pra÷jus sutartyje numatytam terminui nuo sutarties sustabdymo dienos. 
 
Kadangi visi atsiskaitymai tarp draud÷jo ir Bendrov÷s vyksta tiesiogiai, t.y. draudimo tarpininkas 
atsiskaitymuose nedalyvauja, tai šiuo atžvilgiu d÷l draudimo tarpininkų įsipareigojimų 
nevykdymo rizikos n÷ra. Draudimo tarpininko įsipareigojimai grąžinti komisinį atlyginimą 
apibr÷žiami tarpininkavimo sutartyje ir tokiu būdu valdoma kredito rizika. 
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Skolos vertybinių popierių emitentų kredito rizika valdoma laikantis investicijų portfelio 
diversifikavimo reikalavimų. 
 
 
 
1 PASTABA NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
 

 
Straipsniai Programin÷ įranga 

  

Įsigijimo vert÷  
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 795 238 

Įsigytas turtas 146 291 

Perleistas turtas (-) - 

Nurašytas turtas (-) - 

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 941 529 

  

Sukaupta amortizacija  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 304 812 

Apskaičiuota amortizacija 252 573 

Atkurta amortizacija (-) - 

Nurašyta amortizacija perleidus turtą (-) - 

Nurašyta amortizacija nurašius turtą (-) - 

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 557 385 

  

Likutin ÷ vert÷  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 490 426 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 384 144 

 
Visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2007 m. gruodžio 31 d. yra 
1 176 973 Lt., tokia suma buvo ir 2006 m. gruodžio 31 d. 
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2 PASTABA INVESTICIJOS  

 

Straipsniai 
Nuosavyb÷s 

vertybiniai popieriai 
Skolos 

 vertybiniai popieriai 

   

Įsigijimo vert÷   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3 437 405 23 033 311 

Įsigytas turtas  25 160 163 

Perleistas turtas (-)                    (542 993) (19 391 099) 

Nurašytas turtas (-)     

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)      1 823 428 528 292  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 717 840 29 330 668 

     

Perkainojimas    

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 484 679 (664 986) 

Vert÷s padid÷jimas 42 838 680 211 

Vert÷s sumaž÷jimas (-) (28 148) (256 562) 

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)  (15 326) (904 120) 

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)     

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

 (145 575) 8 386 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 338 467 (1 137 071) 

     
Likutin ÷ vert÷    
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3 922 084 22 368 325 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5 056 307 28 193 597 
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3 PASTABA GYVYBöS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUD öJUI, 
INVESTICIJOS   
 
 

Straipsniai 

Akcijos, kiti 
kintamų 
pajamų 

vertybiniai 
popieriai ir 
investicinių 

fondų vienetai 

Skolos 
vertybiniai 
popieriai 

Nekilno
-jamasis 
turtas 

Termi
-nuoti 
ind÷li

ai 

Pas
ko-
los 

Išvestin÷s 
finansin÷s 
priemon÷s 

Pinigai 
sąskaitose ir 

kasoje 

Balansin÷ vert÷ 
ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 158 154 838 63 876 409      - - -  12 787    1 785 566 
        
Įsigytas turtas 581 453 034 30 285 712 - - -   71 000 
Perleistas turtas (-) (382 695 818) (92 699 579) - - - (1 116 731)  (1 785 566)  
Nurašytas turtas (-)        
Iš vieno straipsnio į 
kitą perrašytas turtas 
+/(-) (1 677 852) (536 678) - - -   - 
Vert÷s padid÷jimas 20 024 812 1 507 391 - - - 1 103 944 - 
Vert÷s sumaž÷jimas (-) (6 262 542)       (380 675) - - -  - 
        
Balansin÷ vert÷ 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 368 996 472 2 052 580 - - -  71 000 

 
2007 01 01 akcijų įsigijimo vert÷ sudar÷ 136 385 499 Lt, skolos vertybinių popierių įsigijimo vert÷ - 63 820 793 Lt 
2007 12 31 akcijų įsigijimo vert÷ sudar÷ 349 415 593 Lt, skolos vertybinių popierių įsigijimo vert÷ - 1 585 197 Lt.  
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4 PASTABA GAUTINOS SUMOS 
 

Gautinos sumos Bendra suma 
Abejotinos gautinos 

sumos 
Balansin÷ vert÷ 

    
Draudimo veiklos gautinos sumos: 1 356 834 (34 471)  1 322 363 

iš draud÷jų 1 338 365 (34 471) 1 303 894 

    dukterinių įmonių - -   

    asocijuotų įmonių - -   

    kitų asmenų 1 338 365 (34 471) 1 303 894 

iš tarpininkų 18 459 - 18 459 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 18 459 - 18 459 

iš kitų 10 - 10 

    dukterinių įmonių  -  

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 10  - 10  

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos 
gautinos sumos: 

223 524 
- 

223 524 

iš perdraud÷jų  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

iš perdraudikų 223 524 - 223 524 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų 223 524 - 223 524 

iš tarpininkų  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

iš kitų  -  

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių   -   

    kitų asmenų   -   

Kitos gautinos sumos 501 210 - 501 210 

    dukterinių įmonių   -   

    asocijuotų įmonių  -   

    kitų asmenų 501 210 - 501 210 

Iš viso 2 081 568 (34 471) 2 047 097 
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4 PASTABA GAUTINOS SUMOS (tęsinys) 

Toliau pateikiamas abejotinų gautinų sumų iš draud÷jų pasikeitimas: 

 

Abejotinos gautinos sumos iš 
draud÷jų 

Pra÷jusių 
finansinių metų 

pabaigoje 

Padid÷jimas 
(-) 

Sumaž÷jimas 
(+) 

Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

     

Mišriojo gyvyb÷s draudimo (7 064) (15 387) 7 751 (14 700) 

Paskolų gav÷jų (7 644) (7 185) 2 909 (11 920) 

Gyvyb÷s ir kritinių ligų (749) (2 597) 91  (3 255) 

Studijų  (994) (3 865) 263 (4 596) 

Iš viso (16 451) (29 034) 11 014 (34 471) 
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5 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Straipsniai Biuro ir kita 
įranga 

  

Įsigijimo vert÷  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 759 721 

Įsigytas turtas 80 568 

Perleistas turtas (-)   

Nurašytas turtas (-) (10 491)  

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 829 798 

   

Perkainojimas   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje   

Vert÷s padid÷jimas   

Vert÷s sumaž÷jimas (-)   

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)   

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)   

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   

  

Sukauptas nusid÷v÷jimas  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 448 320 

Apskaičiuotas nusid÷v÷jimas  166 100 

Atkurtas nusid÷v÷jimas (-)   

Nurašytas nusid÷v÷jimas perleidus turtą (-)   

Nurašytas nusid÷v÷jimas nurašius turtą (-) (10 463) 

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusid÷v÷jimas+/(-)   

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 603 957 

  

Likutin ÷ vert÷  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 311 401 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 225 841 

 
Visiškai nud÷v÷to, bet dar naudojamo materialiojo turto įsigijimo savikaina 2006 m. gruodžio 31 d. sudar÷ 288 215 
Lt, o  2007 m. gruodžio 31 d. yra 282 277 Lt. 
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6 PASTABA PINIGAI BANKE  

 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

   

Pinigai banko sąskaitose 15 079 908 11 117 349 

Trumpalaikiai terminuoti ind÷liai 455 359 1 461 984 

Iš viso 15 535 267 12 579 333 

 

7 PASTABA AKCININK Ų NUOSAVYBö 
 
Įstatinis kapitalas 
 
Bendrov÷s įstatinį kapitalą sudaro 603 355 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vert÷ lygi 10 Lt. 
Visos Bendrov÷s išleistos akcijos yra apmok÷tos. 
 
Bendrov÷s akcininkų struktūra pateikiama žemiau: 
 

Akcinio kapitalo dalis 
Akcininkas 

Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai 

   

AB SEB Bankas 6 033 550 6 033 550 

   

Iš viso 6 033 550 6 033 550 

 
 
Pelno paskirstymo projektas 
 

Straipsniai Suma 

  
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  
metų pabaigoje 

11 028 599 

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 3 821 425 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 850 024 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - 

Pervedimai iš rezervų - 

Paskirstytinas pelnas 14 850 024 

Pelno paskirstymas: 
- į privalomą rezervą 
- į kitus rezervus 
- dividendai 
- kita 

- 
- 
- 
- 
- 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 850 024 
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8 PASTABA TECHNINIAI DRAUDIMO ATID öJINIAI 
 
Toliau lentel÷je pateikiama informacija apie skirtumą tarp Bendrov÷s 2007 m. pabaigoje sudaryto numatomų 
išmok÷jimų techninio atid÷jinio kiekvienai draudimo rūšiai ir faktinį atid÷jinių poreikį pagal atitinkamas žalas: 

 

Draudimo rūšis 
Skirtumas 

bendra suma 
Skirtumas, be 
perdraudimo 

Mišriojo gyvyb÷s draudimo 1899 1899 

Paskolų gav÷jų - - 

Investicinio gyvyb÷s ir kritinių ligų 2881 2881 

Gyvyb÷s ir kritinių ligų 239 239 

Grupinio kompleksinio - - 

Studijų  - - 

Pensijų - - 

Grupinio investicinio - - 

Investicinio gyvyb÷s  14 362 12 306 

VIP investicinio gyvyb÷s -  

SEB pensija plius -  

Sveikatos draudimas (28 256) (28 256) 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (22) (22) 

Kelionių užsienyje draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 44 445 22 222 

Kelionių užsienyje sveikatos draudimo 264 825 139 767 

Iš viso 300 373 151 036 

   

 
Toliau pateikiama įmokų grąžinimo techninio atid÷jinio struktūra: 
 

Įmokų grąžinimo techninio atid÷jinio straipsniai 
Finansiniai  

metai 

Pra÷ję  
finansiniai  

metai 

   

Sumos, skirtos įmokoms grąžinti (dalyvavimas pelne) 77 931 57 940 

Sumos, skirtos įmokoms sumažinti ateityje (nuolaidos)                78 108 - 

Iš viso 156 039 57 940 
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9 PASTABA KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  
 

Skolos, apmok÷tinos 

Kreditoriai 
Per 

vienerius 
metus 

po vienerių 
metų, bet ne 
v÷liau kaip 

per 
penkerius 

metus 

po 
penkerių 

metų 

Subordinuoti įsipareigojimai - - - 

Perdraudikų depozitai - - - 

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla: 1 851 326 - - 

Įsipareigojimai draud÷jams: 402 696 - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims 402 696 - - 

Įsipareigojimai tarpininkams: 1 448 630 - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims 1 448 630 - - 

Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai:  - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims   - - 

Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla: 1 119 133 - - 

Įsipareigojimai perdraud÷jams:  - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims   - - 

Įsipareigojimai perdraudikams: 1 119 133 - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims 1 119 133 - - 

Įsipareigojimai tarpininkams:  - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims   - - 

Kiti  su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai:  - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms   - - 

    kitiems asmenims   - - 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos   - - 

Skolos kredito įstaigoms 594 - - 

    dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

    asocijuotoms įmon÷ms  594 - - 

    kitiems asmenims   - - 

Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai: 3 235 012 - - 

mokesčiai 1 504 - - 

socialinio draudimo įmokos 103 480 - - 

atlyginimai 4 942 - - 

dukterin÷ms įmon÷ms   - - 

asocijuotoms įmon÷ms  - - 

kitiems asmenims 3 125 086 - - 

Iš viso 6 206 065 - - 
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9 PASTABA KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  (t ęsinys) 

 

Skolos, apmok÷tinos 

Kreditoriai 
per 

vienerius 
metus 

po vienerių 
metų, bet ne 
v÷liau kaip 

per 
penkerius 

metus 

po 
penkerių 

metų 

    

Įsipareigojimai dukterin÷ms ir asocijuotoms įmon÷ms - - - 

Įsipareigojimai įmon÷s vadovams - - - 

Įsipareigojimai kitoms susijusioms šalims 2 791 158 - - 

Iš viso 2 791 158 - - 

 
 
 
 
10 PASTABA SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINAN ČIŲ LAIKOTARPI Ų PAJAMOS 
 

Straipsniai  
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

Sukauptos audito paslaugų sąnaudos 17 700 45 036 

Sukauptos premijos  886 734 348 734 

Sukauptos reklamos išlaidos 271 500 182 650 

Sukauptos komisinių sąnaudos 2 088 531 597 202 

Sukauptas atostogų rezervas 323 342 214 410 

Kitos sukauptos sąnaudos 52 423 11 516 

Iš viso 3 640 230 1 399 548 
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11 PASTABA NE GYVYBöS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI 

 

Straipsnis Pasirašytos įmokos Uždirbtos įmokos Išmokų sąnaudos Veiklos sąnaudos 
Persidraudimo veiklos 

rezultatas 

      

Draudimas 7 007 647 5 814 754 3 842 129 842 857 (603 667) 

Perdraudimas           

      

Iš viso  7 007 647 5 814 754 3 842 129 842 857 (603 667) 

 

Draudimo rūšys Pasirašytos įmokos Uždirbtos įmokos Išmokų sąnaudos Veiklos sąnaudos 
Persidraudimo veiklos 

rezultatas 

      

Sveikatos draudimas 5 713 877 4 364 085 3 765 715 834 544 - 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų - 3 099 252 3 506 - 

Kelionių užsienyje draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų   168 561 192 006 

 
(7 340) 4 807  

 
(455 494) 

Kelionių užsienyje sveikatos draudimas 1 125 209 1 255 564 83 502  (148 173) 

Iš viso  7 007 647 5 814 754 3 842 129 842 857 (603 667) 

 

Valstyb÷, kurioje sudaryta draudimo sutartis Pasirašytos įmokos 

Lietuvos Respublika 7 007 647 

Kitos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s - 

Užsienio valstyb÷s - 

Iš viso 7 007 647 
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12 PASTABA GYVYBöS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI 

 

Draudimo rūšys 
Pasirašytos įmokos 

 

Uždirbtos įmokos 

 

Išmokų sąnaudos 

 

Veiklos sąnaudos 

 

Persidraudimo veiklos 
rezultatas 

 

Mišriojo gyvyb÷s draudimo 1 484 487 1 484 930 145 936 90 391 (40 713) 

Paskolų gav÷jų 18 305 25 189 710 49 182 (2 334) 

Investicinio gyvyb÷s ir kritinių ligų 12 323 594 12 323 594 1 628 870 784 153 (425 728) 

Gyvyb÷s ir kritinių ligų 56 086 66 006 (239) 90 358 (10 493) 

Grupinis kompleksinis 224 590 213 223 22 131 5 749 (42 407) 

Studijų  291 369 292 159 51 919 18 716 - 

Pensijų 13 332 13 343 0 1 780 - 

Grupinio investicinio 170 925 170 925 6 313 4 110 (698) 

Investicinio gyvyb÷s  68 915 932 68 915 932 3 859 915 13 842 974 (1 102 918) 

Pensinio draudimo 47 855 47 855 210 743 4 727  

VIP investicinio draudimo 112 881 795 112 881 795 39 272 334 3 012 950 (659) 

III pakopos pensijų draudimo 4 179 378 4 179 378 739 039 576 714  

Iš viso: 200 607 648                     200 614 329 45 937 671 18 481 805 (1 625 950) 

 

Išmokų sąnaudas sudaro apmok÷ta žala ir numatomų išmok÷jimų techninio atid÷jimo pokytis.  
 

Valstyb÷, kurioje sudaryta draudimo sutartis Pasirašytos įmokos 

Lietuvos Respublika 200 607 648 

Kitos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s - 

Užsienio valstyb÷s - 

Iš viso 200 607 648 
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12 PASTABA GYVYBöS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI (t ęsinys) 
 

Straipsniai 
Pasirašytos 
įmokos 

  

Draudimas 200 607 648

Perdraudimas -
 
 

Straipsniai 
Pasirašytos 
įmokos 

  

Įmokos pagal individualias sutartis 200 212 131

Įmokos pagal grupines sutartis 395 516

 

Vienkartin÷s įmokos 364 403

Periodin÷s (dalin÷s) įmokos 200 243 245

 

Įmokos pagal sutartis be dalyvavimo pelne 1 348 834

Įmokos pagal sutartis su dalyvavimu pelne 787 189

Pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draud÷jui 198 471 625
 
 
 
13 PASTABA KOMISINIAI 
 
Toliau pateikiama informacija apie komisinius pagal jų pobūdį: 
 

Komisinių rūšys 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

   

Draudimo veiklos komisiniai:   

    įsigijimo komisiniai 8 071 728 3 338 307 

    įmokų surinkimo komisiniai 11 085 20 956 

Iš viso 8 082 813 3 359 263 
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14 PASTABA DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDOS  
 

Straipsniai 
 

Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai 

   
Darbo užmokestis   

   Vadovai 774 251 795 103 

   Administracija 1 716 775 1 370 557 

   Pardav÷jai 493 764 469 881 

   

Premijos ir priedai   

   Vadovai 132 700 86 800 

   Administracija 548 801 178 734 

   Pardav÷jai 319 633  320 414 

   

Pensinis draudimas   

   Vadovai 13 320 14 904 

   Administracija 34 766 18 382 

   Pardav÷jai 4 979 3 848 

   

Socialinio draudimo sąnaudos   

   Vadovai 285 100 273 215 

   Administracija 728 989 505 683 

   Pardav÷jai 254 050 247 370 

Iš viso 5 307 128   4 284 891 
 
2006 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷je dirbo 75, o 2007 m. gruodžio 31 d. – 84 darbuotojai. 
 
 
 15 PASTABA FINANSINöS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

Finansin÷s veiklos pajamos:   

Palūkanų pajamos už sąskaitas 177 044 20 584 

Pajamos iš valiutos pirkimo /pardavimo 95 114 72 299 

Teigiama valiutos kurso įtaka valiutiniams straipsniams 22 197 122 2 431 404 

Išvestinių finansinių priemonių vert÷s pasikeitimas 1 141 081 - 

Iš viso 23 610 361 2 524 287 

   
Finansin÷s veiklos sąnaudos:   

Sąnaudos iš valiutos pirkimo /pardavimo 396 102 140 155 

Neigiama valiutos kurso įtaka valiutiniams straipsniams 22 197 720 2 350 665 

Iš viso 22 593 822 2 490 820 
 



 UAB „ SEB VB GYVYB öS DRAUDIMAS“  
 Gedimino pr. 12, Vilnius 
 Finansin÷s atskaitomyb÷s aiškinamojo rašto pastabos 
 

 
46 

 
 
16 PASTABA PELNO MOKESTIS 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

   

Ataskaitinių metų pelno mokestis  - - 

Atid÷tųjų mokesčių pasikeitimas (11 981) (602 272) 

Iš viso (11 981) (602 272) 
 

 
Toliau pateikiamas ataskaitinių metų pelno prieš apmokestinimą sutikrinimas su apmokestinamuoju nuostoliu: 
 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

   

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 833 405 6 868 685 

Laikinieji skirtumai    

Sukauptos sąnaudos - - 

Kiti laikinieji skirtumai (56 475) (68 456) 

Laikinieji skirtumai iš viso (56 475) (68 456) 

   

Nuolatiniai skirtumai    

Neapmokestinamos gyvyb÷s draudimo pajamos (102 531 021) (74 280 850) 

Neapmokestinamos pajamos iš investicijų  (16 967 417) (18 054 949) 

Neapmokestinamos draudimo išmokos už apdraustą turtą  - - 

Neapmokestinamos kitos pajamos   

Pajamos didinančios apmokestinamąjį pelną 100 153 91 716 

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų ir neigiama valiutos kurso įtaka - - 

Neleidžiami atskaitymai 110 403 464 81 956 665 

Nuolatiniai skirtumai iš viso (8 994 821) (10 287 418) 

   

Ataskaitinių metų apmokestinamasis pelnas (nuostoliai)  (5 161 416) (3 418 733) 

Ataskaitinių metų pelno mokestis  - - 
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16 PASTABA PELNO MOKESTIS  (TĘSINYS) 
  
Atid÷tojo pelno mokesčio turto paskaičiavimas: 

Atid ÷tojo mokesčio turtas (įsipareigojimai), 

2007 2006 

Atid ÷tojo mokesčio 
straipsnis 

Laikinieji 
skirtumai  Tarifas Mokestis Vert÷ Tarifas Mokestis 

Mokestiniai nuostoliai - 15 - - 15 - 

Balanso skirtumai: (376 503) 18 56 475 (381 313) 18 68 456 

   Abejotinos gautinos 
sumos iš draud÷jų (34 471) 15 5 171 (16 451) 18 2 961 

   Atostogų rezervas (323 342) 15 48 501 (214 410) 18 38 594 

   Sukaupimai (17 700) 15 2 655 (127 529) 18 22 955 
Nuosavo turto 
perkainojimas  (140 956) 15  21 143    

   Ilgalaikis turtas 139 966 15 (20 995)  (6 011) 15 902 

   Ilgalaikis turtas    (16 912) 18 3044 

Iš viso: (376 503)   56 475 (381 313)   68 456 

 
Ilgalaikio turto laikinieji skirtumai fiksuojami d÷l turto apskaitin÷s vert÷s balanse ir jo mokesčių pagrindo skirtumo. 
Atid÷tųjų mokesčių turtas formuojamas, atsižvelgiant į tik÷tiną maksimalų mokesčio turto dydžio panaudojimą per 5 
metus. 2006 ir 2007 metais atid÷tųjų mokesčių turtas nuo mokestinių nuostolių n÷ra formuojamas, nes draudimo 
bendrov÷ orientuojasi į ilgalaikes draudimo sutartis, kurios n÷ra apmokestinamos, tad n÷ra tik÷tina, kad ateinančių 
laikotarpių apmokestinamasis pelnas leis panaudoti atid÷tųjų mokesčių turtą. 
 
Atid÷tojo pelno mokesčio turto jud÷jimas: 
 

Atid ÷tojo pelno mokesčio 
turtas 

Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 
      

Turto likutis laikotarpio 
pradžioje 68 456 670 728 

Atid÷tojo pelno mokesčio 
pokyčio pajamos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje (11 981) (602 272) 

Turto likutis laikotarpio 
pabaigoje 56 475 68 456 
 
 
Nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, kuriems nesukurtas atid÷tasis pelno mokestis: 
 
Metai Mokestiniai 

nuostoliai 
Termino 
pabaiga 

2003 33 465 410 2008 
2004 39 713 546 2009 
2005 59 766 014 2010 
2006 3 418 733 2011 
2007  5 524 714 2012 

Viso 162 112 846  
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17 PASTABA PELNAS (NUOSTOLIAI), TENKANTIS VIENAI AK CIJAI 
 
2007 metais pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo apskaičiuotas dalijant Bendrov÷s ataskaitinio laikotarpio  
3 821 425 Lt grynąjį pelną iš vidutinio svertinio akcijų skaičiaus, t.y. 603 355. 2006 metais pelnas, tenkantis vienai 
akcijai, buvo apskaičiuotas dalijant Bendrov÷s ataskaitinio laikotarpio 6 266 413  Lt grynąjį pelną iš vidutinio 
svertinio akcijų skaičiaus, t.y. 603 355 Bendrov÷ neturi potencialių konvertuotinų paprastųjų akcijų, tod÷l pelnas, 
tenkantis vienai akcijai, apskaičiuotas atsižvelgiant į tokias akcijas, atitinka pelną, tenkantį vienai akcijai, 
apskaičiuotą pagrindiniu būdu: 
 
Pelnas, tenkantis vienai akcijai 2007 metais – 6,33 Lt / akcijai 
Pelnas, tenkantis vienai akcijai 2006 metais – 10,39 Lt / akcijai. 
 
 
 
 
18 PASTABA FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROV öS VADOVAIS 
 
Per 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius ataskaitinius metus Bendrov÷ su Vadovais atliko toliau aprašomas operacijas, 
o jų tarpusavio atsiskaitymų likučiai yra: 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

Operacijos per metus:   

Darbo užmokestis ir premijos 906 951 881 903 

Liku čiai metų pabaigoje:   

Mok÷tini atlyginimai 132 700 86 800 

Suteiktų paskolų likutis  - - 
 
2007 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷je dirbo 5 vadovai. 
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19 PASTABA SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 
 
Per ataskaitinius metus Bendrov÷ atliko toliau aprašomas operacijas su AB SEB banku, UAB ,,SEB lizingas“ , UAB 
,,SEB investicijų valdymas“, UAB ,,SEB VB Nekilnojamasis turtas“ o jų tarpusavio atsiskaitymų likučiai yra: 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 
Pra÷ję finansiniai 

metai 

   

Operacijos per metus:   

   

AB SEB bankas:   

Palūkanų pajamos už sąskaitas  176 589 20 391 

Palūkanų pajamos už terminuotuosius ind÷lius 58 956 67 441 

Ilgalaikio turto pardavimo pajamos  - 

Kitos pajamos 1 299 051 221 693 

Komisinių mokesčių sąnaudos už draudimo liudijimų išplatinimą 3 779 843 634 759 

Sąnaudos už įvairias bankines paslaugas 1 443 095 159 983 

Patalpų nuomos sąnaudos 509 804 492 188 

   

UAB ,,SEB VB Nekilnojamasis turtas“:   

Patalpų nuomos sąnaudos 256 293 252 534 

Nuomojamų patalpų komunalin÷s sąnaudos 56 577 53 284 

   

UAB ,,SEB lizingas“:   

Nuomos sąnaudos 102 159 77 668 

   

UAB ,,SEB  investicijų valdymas“:   

Pensijų veiklos organizavimo ir platinimo pajamos 2 870 3 750 

Investicijų valdymo sąnaudos 285 276 326 403 

 
Taip pat susijusiomis šalimis yra laikomi SEB pasaulio rinkų fondų fondas (MTK), kurio rinkos vert÷ 2007 m. 
gruodžio 31 d. sudar÷ 72 157 645 litus ir SEB akcijų fondų fondas (PAKS) ), kurio rinkos vert÷ 2007 m. gruodžio 31 d. 
sudar÷ 55 086 499 litus, į šiuos fondus Bendrov÷ investavo daugiau nei 50% jų verčių 
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19 PASTABA SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS (t ęsinys) 
 

Straipsniai 
Finansiniai 

metai 

Pra÷ję 
finansiniai 

metai 

   

Liku čiai metų pabaigoje:   
   

AB SEB bankas:   

Mok÷tina suma už nuomą ir kita 137 942 62 272 

Mok÷tina suma už VP isigijimą  2 641 100 3 053 161 

Įsipareigojimai už gautas paskolas   594  - 

Gautina suma už VP pardavimą  497 812  2 771 619 

AB SEB Vilniaus banko obligacijos LT0000402083 - 2 367 942 

AB SEB Vilniaus banko obligacijos LT0000403057 - 93 053 

AB SEB Vilniaus banko obligacijos LT0000403115 1 246 900 922 780 

AB SEB Vilniaus banko obligacijos LT0000430266 346 508 - 

AB SEB Vilniaus banko obligacijos LT0000430282 498 872  

Pinigai banko sąskaitose 14 856 813 12 902 914 

Trumpalaikiai terminuoti ind÷liai 455 359 1 461 985 

   
UAB ,,SEB  investicijų valdymas“:   

Mok÷tina suma už investicijų valdymo sąnaudas 11 523 31 697 
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20 PASTABA VERSLO SEGMENTŲ PASKIRSTYMAS  
 
Įmon÷ pirminiais pasirinko verslo segmentus. Ilgalaikis materialus turtas tarp segmentų neskirstomas. 
 

 

Segmentų  pasiskirstymas 

Gyvyb÷s 
draudimo 

veikla 
Gyvyb÷s 

draudimo veikla 

Ne gyvyb÷s 
draudimo 

veikla 

Ne 
gyvyb÷s 

draudimo 
veikla Iš viso  Iš viso 

Rodikliai 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 
             

A. Pajamos iš 
viso:            
A.1. Uždirbtos 
pajamos 200 614 329 122 149 937  5 814 754 4 800 273 206 429 083 126 950 210 
A.2. Išmokų 
sąnaudos (45 937 671) (6 740 888) (3 842 129) 

(2 705 
441) (49 779 800) (9 446 329) 

A.3. Techninių 
atid÷jinių 
pasikeitimas (148 922 350) (115 920 180) (78 108) 60 030 (149 000 458) (115 860 150) 
A.4. Veiklos 
sąnaudos (18 481 805) (10 742 875) (842 857) (555 132) (19 324 662) (11 219 130) 
A.5. 
Persidraudimo 
veiklos 
rezultatas (1 625 950) (1 015 791) (603 667)  (394 618) (2 229 617) (1 331 538) 
A.6. Pelnas iš 
investicijų 24 279 374 21 635 047 (11 533) 27 853 24 267 841 21 662 900 
A.7. Nuostolis 
iš investicijų (8 998 948) (4 194 573)      (8 998 948) (4 194 573) 
A.8. Kitos 
pajamos  1 523 172 203 611     1 523 172 203 611 
             
B. Netechnin÷s 
dalies rezultatas         934 813 (340 840) 

             
C. Tipin÷s 
veiklos pelnas 2 450 151 5 374 288 436 461 1 232 965 3 821 425 6 266 413 
D. Turto iš 
viso:         428 593 786 268 239 010 
D.1. 
Segmentas 
priskirtas 
turtas 400 092 859 244 090 306 5 915 050 3 991 530 406 007 909 244 918 746 

D.2. Neskirstomas turtas     22 585 877 23 320 264 
E. 
Įsipareigojimų 
iš viso:         403 418 519 246 885 167 
E.1. 
Segmentams 
priskirti 
įsipareigojimai 388 649 692 239 264 509 4 922 532 3 093 188 393 572 224 242 357 697 

E.2. Neskirstomi įsipareigojimai     9 846 295 4 527 470 
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21 PASTABA NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Nebalansiniai  įsipareigojimai – tai įmon÷s valiutų rizikos valdymui sudaromi išankstiniai valiutų pirkimo-pardavimo 
sandoriai, būsimi mok÷jimai pagal pasirašytas nuomos sutartis su AB SEB banku, UAB „SEB lizingas“ ir gyventoju  
Donatu Sabaliausku. To  paties pobūdžio nebalansiniai įsipareigojimai sujungti.   
Prie nebalansinių įsipareigojimų priskirtini ir neapibr÷žtieji įsipareigojimai.  Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu  
per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eil÷s einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei 
apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrov÷s vadovybei nežinomos jokios aplinkyb÷s, d÷l kurių gal÷tų 
iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. 
 
 

 
Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimo pobūdis 
Suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai, Lt 
Suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžiai, Lt 
I. Išankstiniai valiut ų pirkimo 

sandoriai  
- 3 398 808 

II. Išankstiniai valiut ų pardavimo  
sandoriai  

- 3 297 951 

III. B ūsimi mok÷jimai pagal 
nuomos sutartis    

3 531 019  
 
 

2 422 300 

III.1 Per vienerius metus  1 169 390 775 057 
III.2 Po vienerių metų, bet ne v÷liau 

kaip per penkerius metus 
1 882 521 1 647 243 

III.3 Po penkerių metų 479 108 - 
 

 
 
 
 
Generalin÷ direktor÷   Baiginat Kamuntavičien÷ 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

Vyriausioji buhalter÷   Renata Sriubien÷  
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 
    

Vyriausias aktuaras   Paulius Ptakauskas 
 (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
Finansin÷ atskaitomyb÷ pasirašyta 
2008 m. kovo 21 d 


