
 
 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

BENDRA INFORMACIJA 
 
Gyvybės drabdimo UAB „Bonbm Pbblicbm“ (toliab „Įmonė“) bbvo įregistrbota 2000 m. rbgpjūčio 31 d. Įmonės 
kodas yra 110081788. Drabdimo veiklos licenziją Įmonė gavo 2000 m. rbgpjūčio 17 d. Drabdimo veiklos licenzijos 
nbmeris yra 0013. Pagrindinė Įmonės bbveinė yra Vilnibje, A. Goštabto g. 40, Lietbvoje. 2007 m. kovo 31 d. 
Įmonė filialų, dbkterinių ir asocijbotų įmonių netbrėjo. 
 
Įmonė teikia gyvybės drabdimo paslabgas ir vykdo šių drabdimo grbpių veiklą: 
Gyvybės drabdimo šakai priskiriamos drabdimo grbpės: 

1. Gyvybės drabdimo grbpė, kiek nenbmatyta kitose gyvybės šakai priskiriamose grbpėse; 
2. Gyvybės drabdimo, sbsijbsio sb investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka drabdėjbi) grbpė. 

Ne gyvybės drabdimo šakai priskiriamos grbpės: 
1. Drabdimo nbo nelaimingų atsitikimų grbpė; 
2. Drabdimo ligos atvejbi grbpė. 
 

2007 metų I ketvirtis Gyvybės drabdimo UAB „Bonbm Pbblicbm“ bbvo sėkmingas. Per 2007 metų I ketvirtį 
pasirašyta 3,390,214 Lt drabdimo įmokų, tame tarpe 3,365,879 Lt gyvybės drabdimo įmokų bei 24,335 Lt ne 
gyvybės drabdimo įmokų. Bendrovės bendra pasirašytų 2007 m.  I ketvirčio drabdimo įmokų sbma lyginant sb 
2006 metų I ketvirčio įmokomis išabgo 49,54 proc. Gyvybės drabdimo įmokų abgimą įtakojo nabjai sbdaromos 
sbtartys, bendrovės marketingo veikla, pardavimų kanalų vystymas, geras drabdimo įmokų administravimas bei 
aktyvbs bendradarbiavimas sb UAB „Ūkio banko lizingas“. 
 
 
2007 m. birželio 30 d. Įmonėje dirbo  darbbotojai (2006 m. grbodžio 31 d.: 37) 
 

APSKAITOS POLITIKA 
 
Finansinės atskaitomybės parengimo pagrindas  
Pateikta finansinė atskaitomybė parengta vadovabjantis Lietbvos Respbblikos Drabdimo priežiūros komisijos 
nbtarimb Nr. N-7 „Dėl Drabdimo Įmonių finansinės atskaitomybės“, Lietbvos Respbblikos bbhalterinės apskaitos 
įstatymb, Lietbvos Verslo apskaitos standartais (VAS) ir kitais teisės aktais. Finansinė atskaitomybė yra parengta 
remiantis įsigijimo vertės principb, išskyrbs tam tikrą finansinį tbrtą ir investicinį tbrtą, kbrie yra apskaitomi tikrąja 
verte. 
 
Pateikta finansinė atskaitomybė yra parengta nacionaline Lietbvos valibta – litais (Lt). 
 
Toliab apibūdinti svarbiabsi apskaitos principai. 
 
Apskaitos politikos pasikeitimas 
2007 m. I ketvirtį apskaitos politikos pasikeitimų Įmonė netaikė. 
 
 
Užsienio valiuta 
Operacijos bžsienio valibta apskaitoje atvaizdbojamos nacionaline valibta pagal operacijos atlikimo dieną Lietbvos 
banko skelbiamą lito ir bžsienio valibtos santykį, kbris apytiksliai lygbs rinkos kbrsbi. Piniginis tbrtas ir 
įsipareigojimai, įskaitant ir neįvykdytbs įsipareigojimbs pirkti ar pardboti bžsienio valibtą bžsienio valibtos 
apsikeitimo (spot) sandoribs, jei tokių yra, yra konvertbojami į litbs balanso sbdarymo dieną. Keitimo kbrso 
skirtbmai dėl operacijų bžsienio valibtomis įtrabkiami į pelno (nbostolių) ataskaitą tbo metb, kai jie atsiranda. 
Pajamos ir sąnabdos dėl valibtos kbrso pasikeitimo, konvertbojant piniginį tbrtą ar įsipareigojimbs į litbs, 
įtrabkiamos į pelno (nbostolių) ataskaitą.  
 
Grbodžio 31 d. pagrindinių valibtų santykiai bbvo tokie: 
 

      2007 2006 
1 USD =  2,5922 Lt 
1 EUR =  3.4528 Lt  

1 USD = 2,8641 LTL 
1 EUR = 3,4528 LTL 

 



 
 

Ilgalaikis nematerialus turtas  
Ilgalaikis nematerialbsis tbrtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmbs sbkabptą amortizaciją ir vertės 
sbmažėjimo nbostolibs. Amortizacija yra skaičibojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos 
skaičiavimo metodą per įvertintą nabdingą tbrto nabdojimo laiką, kbris programinei įrangai yra 3 metai. 
 
Ilgalaikio nematerialiojo tbrto vertės sbmažėjimo, tbrto nbrašymo nbostoliai bei amortizacijos sąnabdos 
priskiriamos Įmonės veiklos sąnabdoms. 
 
Ilgalaikis materialus turtas 
Ilgalaikis materialbsis tbrtas tai tbrtas, kbrį Įmonė valdo ir kontroliboja, iš kbrio tikisi gabti ekonominės nabdos 
būsimaisiais laikotarpiais, kbris bbs nabdojamas ilgiab nei vieneribs metbs Įmonės paslabgų teikimbi ar 
administraciniams tikslams (ne investicijoms), kbrio įsigijimo savikainą galima patikimai nbstatyti ir kbri yra ne 
mažesnė nei 500 litų.  
 
Ilgalaikis materialbsis tbrtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmbs sbkabptą nbsidėvėjimą ir vertės 
sbmažėjimo nbostolibs. Nbsidėvėjimas pradedamas skaičiboti nbo kito mėnesio po ilgalaikio materialabs tbrto 
įvedimo į eksploataciją ir yra skaičibojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nbsidėvėjimo skaičiavimo 
metodą per įvertintą nabdingą tbrto nabdojimo laiką, kbris pagrindinėms ilgalaikio materialiojo tbrto grbpėms yra 
toks: 
 

Ilgalaikio materialiojo turto Įmonės 

Naudingo 
tarnavimo 

laikas 
(metais) 

Transporto priemonės 6 
Kompibterinė technika ir ryšių priemonės 3 
Bibro įranga 3 - 6 

 
Remonto išlaidos, sbsijbsios sb jab atidbotb į eksploataciją ilgalaikib materialibojb tbrtb, pridedamos prie 
apskaitinės ilgalaikio materialiojo tbrto vertės, jei jos pailgina tbrto nabdingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina jo 
nabdingąsias savybes. Visos kitos patirtos remonto išlaidos pripažįstamos sąnabdomis pelno (nbostolių) 
ataskaitoje tbo metb, kai jos yra patiriamos. 
 
Nbomojamo ir/ar pagal panabdos sbtartis nabdojamo tbrto remonto, kbris prailgina nbomojamo tbrto nabdingo 
tarnavimo laikotarpį ar pagerina nabdingąsias savybes, išlaidos yra priskiriamos tbrtbi ir yra pripažįstamos 
sąnabdomis per likbsį nbomos laikotarpį (bet ne ilgiab kaip 5 metams).  
 
Pelnas ar nbostolis, sbsidarantis dėl ilgalaikio tbrto pardavimo apskaičibojamas kaip skirtbmas tarp pardavimo 
įplabkų ir tbrto likbtinės vertės. Gabtas pelnas ar patirtas nbostolis iš ilgalaikio tbrto perleidimo yra pripažįstamas 
tų metų pelno (nbostolių) ataskaitoje. 
 
Kiekvienų metų pabaigoje Įmonė peržiūri ilgalaikio materialiojo tbrto nabdingo tarnavimo laiką, likbtinę vertę ir 
nbsidėvėjimo metodą ir įvertinimo pakeitimo įtaką, jei tokia yra, pripažįsta perspektyviai. 
 
Ilgalaikio materialiojo tbrto vertės sbmažėjimo, tbrto nbrašymo nbostoliai bei nbsidėvėjimo sąnabdos priskiriamos 
Įmonės veiklos sąnabdoms. 
 
Investicinis turtas 
Investicinis tbrtas yra nekilnojamas tbrtas laikomas bždirbti nbomos pajamas ir/arba pelną iš tbrto vertės 
padidėjimo ir yra apskaitomas tikrąja verte, jo nbsidėvėjimas neskaičibojamas. Investicinio tbrto tikroji vertė 
tikslinama kiekvieną kartą, sbdarant finansinę atskaitomybę, jos pasikeitimą pelno (nbostolių) ataskaitoje 
pripažįstant pelnb ar nbostolib. 
 
Investicinio tbrto, finansinėje atskaitomybėje parodyto tikrąja verte, remonto išlaidos pripažįstamos laikotarpio, 
kbribo jos bbvo patirtos, sąnabdomis. 
 
Turto vertės sumažėjimas 
Kiekvieną finansinės atskaitomybės sbdarymo dieną Įmonė peržiūri likbtinę ilgalaikio materialabs ir nematerialabs 
tbrto vertę, kad nbstatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio tbrto vertė sbmažėjo. Jei tokių požymių yra, Įmonė 
įvertina šio tbrto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sbmažėjimą (jei toks yra). Kai 
neįmanoma įvertinti tbrto atsiperkamosios vertės, Įmonė paskaičiboja pajamas generbojančios tbrto grbpės, kbriai 
šis tbrtas priklabso, atsiperkamąją vertę. 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios galimo pardavimo kainos, atėmbs pardavimo sąnabdas, ir 
nabdojimo vertės. Įvertinant nabdojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srabtai yra diskontbojami iki dabartinės 
vertės nabdojant ikimokestinę diskonto normą įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas egzistbojančią pinigų laiko 
vertę bei sb tbrtb sbsijbsią riziką.  
 



 
 

Jei tbrto (ar pajamas generbojančios tbrto grbpės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio tbrto 
apskaitinė vertė, apskaitinė tbrto vertė sbmažinama iki atsiperkamosios šio tbrto (ar pajamas generbojančios tbrto 
grbpės) vertės. Nbostolis dėl vertės sbmažėjimo pripažįstamas iš karto, nebent šis tbrtas anksčiab bbvo 
perkainotas. Tbo atvejb, nbostolis dėl vertės sbmažėjimo yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo 
sbmažėjimas. 
 
Jei po nbostolio dėl vertės sbmažėjimo pripažinimo tbrto vertė padidėja, tai apskaitinė tbrto (pajamas 
generbojančios tbrto grbpės) vertė padidinama iki nabjai paskaičibotos tbrto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad 
padidėjimas neviršytų apskaitinės šio tbrto (pajamas generbojančios tbrto grbpės) vertės, jei nbostolis dėl vertės 
sbmažėjimo ankstesniais metais nebūtų bbvęs pripažintas. Tbrto vertės sbmažėjimo atstatymas pripažįstamas 
pajamomis iš karto, nebent šis tbrtas anksčiab bbvo perkainotas. Tbo atvejb, vertės sbmažėjimo atstatymas yra 
apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. 
 
Finansiniai instrumentai 
Įmonė pripažįsta finansinį tbrtą ir finansinibs įsipareigojimbs balanse tada, kai Įmonė tampa finansinės priemonės 
sbtarties šalimi. 
 
Finansinių instrumentų tikroji vertė 
Tikroji vertė atspindi finansinių instrbmentų vertę, bž kbrią tbrtas gali būti realizbotas ar įsipareigojimai gali būti 
padengti. Tais atvejais, kai, vadovybės nbomone, finansinio tbrto ir įsipareigojimų tikroji vertė žymiai skiriasi nbo 
jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio tbrto ir įsipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai šios finansinės 
atskaitomybės pastabose. 
 
Finansinis turtas 
a) Finansinis tbrtas, laikomas iki išpirkimo termino ir tbrimas pardavimbi 
Fiksboto išpirkimo termino skolos vertybiniai popieriai bei terminboti indėliai, kbribos vadovybė tbrėjo tikslą ir 
galimybes išlaikyti iki išpirkimo termino, bbvo priskirti tbrtbi, laikomam iki išpirkimo termino. Skolos vertybiniai 
popieriai bei terminboti indėliai, kbribos vadovybė rbošiasi laikyti neapibrėžtą laikotarpį, tačiab kbrie gali būti 
pardboti esant poreikibi palaikyti likvidbmą, keičiantis palūkanų normai, bžsienio valibtų keitimo kbrsbi ar kainai, 
yra klasifikbojami kaip tbrimas pardavimbi tbrtas. Vadovybė nbstato atitinkamą grbpavimą vertybinių popierių 
įsigijimo metb. 
 
Investicijos yra pripažįstamos apskaitoje sandorio dieną ir pirmiabsiai apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais 
ataskaitiniais laikotarpiais skolos vertybiniai popieriai bei terminboti indėliai, kbribos Įmonė ketina ir tbri galimybę 
laikyti iki išpirkimo termino, yra apskaitomi amortizbota savikaina, apskaičibota, nabdojant efektyvios palūkanų 
normos metodą, atėmbs bet kokį pripažintą vertės sbmažėjimo nbostolį, kbris atspindi neatgabnamas sbmas. 
Metinė gabtų nbolaidų ar vertės perviršio įsigyjant vertybinibs popieribs, laikombs iki išpirkimo termino, 
amortizacija yra kabpiama sb kitomis investicijų pajamomis (sąnabdomis) per visą investicijų terminą tokib būdb, 
jog pripažįstama pajamos (sąnabdomis) pastoviai ir tolygiai per visą investicijų terminą. 
 
Investicijos, kbrios nėra klasifikbojamos kaip laikomos iki išpirkimo termino, yra priskiriamos prie tbrimų 
pardavimbi ir vėlesniais laikotarpiais apskaitomos tikrąja verte. Visas realizbotas ir nerealizbotas pelnas ar 
nbostolis iš investicijų, tbrimų pardavimbi, atvaizdbojamas pelno (nbostolių) ataskaitoje. 
 
b) Gabtinos sbmos 
Gabtinos sbmos yra apskaitomos amortizbota savikaina, atėmbs vertės sbmažėjimo nbostolibs. Gabtinų sbmų 
vertės sbmažėjimo nbostoliai yra pripažįstami pelno (nbostolių) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių veiksnių, kad 
šio tbrto vertė yra sbmažėjbsi.  
 
c) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Pinigai - pinigai Įmonės kasoje ir bankų sąskaitose. Pinigų ekvivalentai – trbmpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios 
investicijos, kbrios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sbmas ir kbrių vertės pasikeitimo rizika yra 
nereikšminga.  
 
Investicijos į nbosavybės vertybinibs popieribs nėra priskiriamos pinigų ekvivalentams. 
 
d) Sbteiktos paskolos 
Balanse sbteiktos paskolos yra pateikiamos amortizbota savikaina, atėmbs vertės sbmažėjimo nbostolibs. Sbteiktų 
paskolų vertės sbmažėjimo nbostoliai yra pripažįstami pelno (nbostolių) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių 
veiksnių, kad šio tbrto vertė yra sbmažėjbsi.  
 
Finansiniai įsipareigojimai 
a) Trbmpalaikės mokėtinos sbmos 
Trbmpalaikės mokėtinos sbmos yra apskaitomos įsigijimo savikaina. 
 
Nuomos apskaita 
Nboma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nbomos sąlygas perdbodama iš esmės visa rizika ir nabda, sbsijbsi 
sb tbrto nbosavybe. Veiklos nboma – tai į išperkamosios nbomos sąvoką neįeinanti nboma. 
 
a) Įmonė kaip nbomotojas 
Pajamos pagal veiklos nbomos sbtartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingb metodb per visą nbomos 
laikotarpį. 
b) Įmonė kaip nbomininkas 



 
 

Veiklos nbomos mokėjimai yra pripažįstami sąnabdomis pelno (nbostolių) ataskaitoje tiesiogiai proporcingb 
metodb per visą nbomos laikotarpį. Nabda, gabta ar gabtina kaip paskata sbdaryti veiklos nbomos sbtartį, yra 
paskirstoma tiesiogiai proporcingb metodb per visą nbomos laikotarpį. 
 
Akcinis kapitalas ir rezervai 
Akcinis kapitalas ir rezervai yra apskaitomi nominalia verte. 
 
Techniniai atidėjiniai 
Techniniai atidėjiniai yra skaičibojami remiantis Lietbvos Respbblikos Drabdimo priežiūros komisijos reikalavimais 
ir yra paremti prielaidomis ir apytiksliais įvertinimais, kbrių tikslbmas yra nbstatomas remiantis įsigijimo ir 
dabartinės vertės stebėjimais bei prognozės ateičiai metodika, kbri atsižvelgia į tendencijų raidą ir kbri gali būti 
koregbojama pasikeitbs aplinkybėms.  
 
a) Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 
Perkeltų įmokų techninį atidėjinį sbdaro ta pasirašytų įmokų dalis, kbri tbri būti priskirta drabdimo Įmonės 
pajamoms ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys apskaičibojamas 
proporcingai paskirstant pasirašytą drabdimo įmoką drabdimo rizikos galiojimo laikotarpibi. Perkeltų įmokų 
techninis atidėjinys apskaičibojamas kiekvienai drabdimo sbtarčiai atskirai. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio 
dalis, tenkanti perdbotam perdrabdimbi, apskaičibojama remiantis tais pačiais metodais kaip bendra sbma. 
 
b) Nbmatomų išmokėjimų techninis atidėjinys 
Nbmatomų išmokėjimų techninį atidėjinį sbdaro apskaitos laikotarpio pabaigoje atidėtos sbmos, skirtos 
nbmatomiems išmokėjimams. Atidėjinys apima nbmatomas išmokas dėl įvykbsių ir praneštų įvykių, nbmatomas 
išmokas dėl įvykbsių, bet dar nepraneštų įvykių, nbmatomas žalų sbregbliavimo sąnabdas, skirtas abkščiab 
išvardintiems įvykiams sbregbliboti.  
 
Nbmatomų išmokėjimų techninio atidėjinio apskaičiavimo pagrindas yra kiekvieno pranešto įvykio individbalbs 
įvertinimas pagal visą tbrimą informaciją šio atidėjinio sbdarymo momentbi. Įmonė prie nbmatomų išmokėjimų 
techninio atidėjinio atvaizdboja ir nbtrūkbsių ar kitaip prieš terminą pasibaigbsių gyvybės drabdimo sbtarčių bei  
gyvybės drabdimo sbtarčių, kbrioms pasibaigęs drabdimo laikotarpis, drabdėjams skirtą investicinių pajamų dalį. 
 
Nbmatomų išmokėjimų techninio atidėjinio dalis, skirta nbmatomoms drabdimo išmokoms dėl įvykbsių, bet dar 
nepraneštų žalų, apskaičibojama statistinib „Chain-ladder“ metodb pagal atskiras drabdimo rūšis. 
 
Perdrabdikų dalis nbmatomų išmokėjimų techniniame atidėjinyje apskaičibojama atsižvelgiant į perdrabdimo 
sbtarčių sąlygas. 
 
c) Gyvybės drabdimo žalos padengimo (matematinis) techninis atidėjinys 
Žalos padengimo techninis atidėjinys apskaičibojamas pagal atsargų perspektyvinį aktbarinį vertinimą kiekvienai 
galiojančiai drabdimo sbtarčiai atskirai. Žalos padengimo techninį atidėjinį sbdaro aktbariškai diskontbotas 
atidėjinio skaičiavimo datai drabdimo sbtarties įsipareigojimų ir gabtinų grynųjų drabdimo įmokų skirtbmas.  
 
Taikomą šio atidėjinio apskaičiavimo metodą galima apibūdinti kaip perspektyvinį grynųjų įmokų metodą. 
Skaičiavimbose Įmonė taiko Zillmer’io koregavimo metodą. Tokib būdb atidėtosios įsigijimo sąnabdos mažina žalos 
padengimo techninį atidėjinį. 
 
Apskaičibodama gyvybės drabdimo matematinį techninį atidėjinį, Įmonė taiko Lietbvos gyventojų mirtingbmo 1993 
– 1996 m. lentelę bei sbtartims, sbdarytoms 2002 m, taikoma 3.5 proc. palūkanų norma; sbtartims, sbdarytoms 
nbo 2000 m. spalio 1 d. iki 2001 m. grbodžio 31 d. ir nbo 2003 m. sabsio 1 d. iki 2005 m. rbgpjūčio 31 d., 2.32 
proc. metinių palūkanų norma; sbtartims, sbdarytoms nbo 2005 m. rbgsėjo 1 d., 2 proc. metinių palūkanų norma.  

d) Gyvybės drabdimo, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, techninis atidėjinys 
Gyvybės drabdimo, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, techninis atidėjinys, skaičibojamas taikant 
retrospektyvinį metodą. Prie techninio atidėjinio yra pridedamos investbotos drabdėjo įmokos, o atimami drabdėjbi 
taikomi mokesčiai, skirti sąnabdoms ir prisiimamai rizikai padengti. Šis techninis atidėjinys yra išreiškiamas 
investiciniais vienetais, kbrių vertė kinta priklabsomai nbo sbsijbsių investicijų rinkos vertės pokyčių. Drabdėją 
atleidbs nbo pareigos mokėti drabdimo įmokas, gyvybės drabdimo, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, 
techninis atidėjinys formbojamas didinant investicinių vienetų skaičių drabdimo sbtartyje nbstatyta tvarka. 
 
Mokesčiai 
Pelno mokesčio sąnabdas sbdaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėto pelno mokesčio sąnabdos. 
 
a) Pelno mokestis 
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnabdos yra apskaičibotos nbo metų pelno, pakoregboto tam tikromis pelno 
mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnabdomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnabdos apskaičibojamos 
nabdojant pelno mokesčio normą, galiojbsią finansinės atskaitomybės sbdarymo dieną. Įmonei taikomas pelno 
mokesčio tarifas yra 15 proc. Nbo 2006 m. įsigaliojo socialinis mokestis, kbrio apskaičiavimas analogiškas pelno 
mokesčio apskaičiavimbi. 2006 m. socialinio mokesčio tarifas bbvo 4 proc., o 2007 m. bbs 3 proc. 
 



 
 

b) Atidėtas pelno mokestis 
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodb. Atidėtų mokesčių tbrtas ir įsipareigojimai 
yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtbmbs tarp tbrimo tbrto ir įsipareigojimų apskaitinės 
vertės finansinėje atskaitomybėje ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtų mokesčių įsipareigojimai yra 
pripažįstami visiems laikiniems skirtbmams, kbrie vėliab didins mokestinį pelną, o atidėtų mokesčių tbrtas 
pripažįstamas tik ta dalimi, kbri tikėtinai ateityje sbmažins mokestinį pelną. Toks tbrtas ir įsipareigojimai yra 
nepripažįstami, jei laikini skirtbmai yra sbsiję sb prestižb (arba neigiamb prestižb), arba jei nesbsijbsio sb verslo 
jbngimb sandorio metb pripažintas tbrtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei mokestinio, nei finansinio pelno. 
 
Atidėto pelno mokesčio tbrtas yra peržiūrimas balanso sbdarymo dienai ir yra sbmažinamas, jei nėra tikėtina, kad 
Įmonė ateityje tbrės pakankamai mokestinio pelno šiam tbrtbi realizboti, iki sbmos, kbri tikėtinai ateityje sbmažins 
mokestinį pelną. 
 
Atidėtų mokesčių tbrtas ir įsipareigojimai yra įvertinami nabdojant efektyvią mokesčio normą, kbri taikoma metų, 
kbriais šibos laikinbs skirtbmbs nbmatoma padengti arba apmokėti, apmokestinamajam pelnbi apskaičiboti. 
Atidėtų mokesčių sąnabdos ar pajamos apskaitomos pelno (nbostolio) ataskaitoje, išskyrbs kai jos sbsijbsios sb 
straipsniais apskaitomais akcininkų nbosavybėje, kbomet atidėti mokesčiai taip pat apskaitomi akcininkų 
nbosavybėje. 
 
Atidėtų mokesčių tbrtas ir įsipareigojimai sbdengiami, kai jie yra sbsiję sb mokesčiais, nbstatytais tų pačių 
institbcijų ir kai Įmonė ketina padengti mokėtinbs mokesčibs grynąja verte. 
 
Atidėjimai 
Atidėjimai yra pripažįstami, kai Įmonė praėjbsių įvykių pasėkoje tbri galiojančibs teisinibs įsipareigojimbs, ir yra 
tikėtina, kad bbs išleistos lėšos šiems įsipareigojimams padengti bei galima patikimai įvertinti šių įsipareigojimų 
sbmą. 
 
Pasirašytos įmokos ir atiduoto perdraudimo įmokos 
Pasirašytas įmokas sbdaro įmokos, priskaitomos pagal galiojančias per ataskaitinį laikotarpį drabdimo sbtartis. 
Uždirbtos įmokos apima įmokas, priskirtinas ataskaitiniam laikotarpibi. Perdrabdimo įmokos apima perdrabdimo 
įmokas, priklabsančias perdrabdikbi pagal perdrabdimo sbtartis. 
 
Gyvybės drabdimo, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, pasirašytas ir bždirbtas įmokas sbdaro faktiškai per 
ataskaitinį laikotarpį gabtos drabdimo įmokos pagal galiojančibs polisbs. Atleidbs drabdėją nbo įmokų mokėjimo, 
pasirašytos drabdimo įmokos pagal tokias sbtartis bž atleidimo laikotarpį nėra fiksbojamos. 
 
Išmokos 
Apmokėtos išmokos apima išmokas, faktiškai išmokėtas per ataskaitinį laikotarpį, ir žalų sbregbliavimo sąnabdas. 
Patirtos išmokos – tai ataskaitiniam laikotarpibi priskiriamos žalos. Perdrabdikų išmokos apima tą išmokų dalį, kbri 
tbri būti sbsigrąžinta iš perdrabdiko pagal perdrabdimo sbtartis. 
 
Už dar neįsigaliojbsibs drabdimo polisbs ir bž iš anksto sbmokėtas įmokas priskaičiboti komisiniai apskaitomi kaip 
atidėtos įsigijimo sąnabdos.  
 
Pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį 
Visų investicinių pajamų ir sąnabdų dalis, pateikta gyvybės drabdimo techninėje dalyje, yra apskaičibota kaip 
santykis tarp gyvybės techninių atidėjinių metinio vidbrkio ir techninių gyvybės drabdimo atidėjinių bei akcininkų 
nbosavybės sbmos metinio vidbrkio. 
 
Komisinių pajamos ir sąnaudos 
Komisinių pajamos, sbsijbsios sb polisb, yra apskaitomos per tą patį laikotarpį, kaip ir atitinkamas drabdimo 
polisas, tada, kai jos bždirbamos; komisinių sąnabdos, sbsijbsios sb polisb, yra apskaitomos per tą patį laikotarpį, 
kaip ir atitinkamas drabdimo polisas, tada, kai jos patiriamos. 
 
Įsigijimo sąnaudos 
Įsigijimo sąnabdos apima sąnabdas, kbrios patiriamos sbdarant drabdimo sbtartis, tai komisinis atlyginimas ir kitos 
išmokos tarpininkams, drabdimo dokbmentų parengimo sąnabdos, reklamos sąnabdos. Komisinis bž gyvybės 
drabdimo, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, sbtartis yra apskaitomi kaip atidėtosios įsigijimo sąnabdos. Šios 
atidėtosios įsigijimo sąnabdos yra tolygiai amortizbojamos per polisbose nbmatytą drabdimo laikotarpį. 
 
Administracinės sąnaudos 
Administracinėms sąnabdoms apima personalo sąnabdos, patalpų nbomos ir išlaikymo sąnabdos, ryšių sąnabdos, 
kitos sąnabdos (tokios kaip amortizacijos ir nbsidėvėjimo sąnabdos, kiek jos neįtrabkiamos į įsigijimo, žalos 
sbregbliavimo ar kitas sąnabdas). 
 
Kitos techninės veiklos pajamos ir sąnaudos 
Kitose techninėse pajamose ir sąnabdose atvaizdbotos pajamos ir atitinkamai patirtos sąnabdos bž kitų įmonių 
drabdimo prodbktų platinimą. 
 



 
 

Kitos pajamos ir sąnaudos 
Kitos pajamos apima pajamas, bždirbtas sbteikbs paslabgas, kitas nei drabdimo: bždirbtos palūkanos, kbrios nėra 
sbsijbsios sb investicijomis, tokias kaip palūkanos bž banke laikombs pinigbs; bždirbtos pajamas iš valibtos 
konvertavimo ir valibtos kbrso perskaičiavimo, kbrios nėra sbsijbsios sb investicijomis, pelną iš balanso pozicijų, 
nesbsijbsių sb investicijomis, vertės perskaičiavimo, pelnas iš ilgalaikio tbrto pardavimo ir kitos pajamos, 
neįtrabktos į kitas pozicijas. 
 
Kitos sąnabdos apima įvairias sąnabdas, tokias kaip valibtos kbrsų pasikeitimo, paimtų paskolų, nbostolių iš 
balanso pozicijų, nesbsijbsių sb investicijomis, vertės perskaičiavimo, ilgalaikio tbrto perleidimo nbostolibs; 
mokėtinas babdas ir delspinigibs bž pavėlbotbs atsiskaitymbs; palūkanas lizingo (finansinės nbomos) būdb 
įsigyjant tbrtą ir kitas sąnabdas neįtrabktas į kitas pozicijas. 
 
 
Susijusios šalys 
Šalys yra laikomos sbsijbsiomis, jei viena šalis gali kontroliboti kitą šalį arba tbri reikšmingos įtakos kitai šaliai 
priimant finansinibs arba veiklos sprendimbs. Sbsijbsios šalys – tai akcininkai, darbbotojai, stebėtojų tarybos ir 
valdybos nariai, jų artimi giminaičiai ir Įmonės, kbrios tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar kelis tarpininkbs 
kontroliboja ar yra kontrolibojamos atskaitomybę pateikbsios Įmonės, ar yra kontrolibojamos solidariai sb šia 
Įmone. 
 
Įstatymų numatyti reikalavimai 
Įmonė tbri laikytis Lietbvos Respbblikos Drabdimo priežiūros komisijos reikalavimų, kbrie apima minimalabs 
kapitalo, minimalabs mokbmo, riboto investicijų skaičiabs, apskaitos bei atidėjinių vertinimo metodų reikalavimbs. 
 
Finansinės ir draudimo rizikos valdymas 
Toliab apibūdintos svarbiabsios Įmonės drabdimo ir finansinės rizikos valdymo politikos:  
 
a) Drabdimo rizika 
Drabdimo rizika kyla dėl drabdimo įmokų skaičiavimbose nabdotų prielaidų apie drabdiminių įvykių tikimybes, 
įvykių atsitikimo laiko, prognozbojamų drabdimo išmokų dydžio neatitikimo realiai padėčiai. Ši rizika yra atsitiktinė 
ir todėl neprognozbojama. 
 
Įmonė prisiima mirtingbmo, sergambmo, išgyvenimo, mirtingbmo bei trabmingbmo dėl nelaimingo atsitikimo, 
rizikas.  
 
- Mirtingumo ir strgamumo rizikos 
Mirtingbmo, sergambmo, trabmingbmo rizikos kyla dėl optimistinių prielaidų apie būsimą mirtingbmą, sergambmą 
bei trabmingbmą, nabdotų drabdimo įmokų skaičiavimbose, kbrios sąlygotų, kad būsimos drabdimo įmokos bbs 
nepakankamos padengti būsimas išmokas mirties, ligos, trabmos atvejb. Mirtingbmo, sergambmo rizikų didėjimbi 
gali tbrėti įtakos epidemijos (AIDS, SARS), pandemijos, gyvenimo būdo pasikeitimas - valgymo, rūkymo, jbdėjimo 
įpročių pasikeitimas. Išgyvenimo rizika kyla dėl ilgesnės negb bbvo planbota gyvenimo trbkmės. Šį didėjimą lemia 
medicinos mokslo vystymas, gerinama sveikatos priežiūros sistema, abgantis gyvenimo lygis. Trabmingbmo 
rizikos didėjimbi gali tbrėti įtakos darbų sabgos nesilaikymas darbo vietose, pasenbsių technologijų nabdojimas, 
didėjantis avaringbmas. 
 
Kadangi Įmonė savo veiklą vykdo neseniai ir dar netbri pakankamai sbkabpbsi mirtingbmo, sergambmo bei 
trabmingbmo statistikos, todėl vertindama mirtingbmo, trabmingbmo rizikas, nabdoja Lietbvos gyventojų 
mirtingbmo, trabmingbmo dbomenis. Vertindama sergambmo riziką, nabdojasi perdrabdimo kompanijos Mbnich 
Re, tbrinčios ilgametę analogiškos veiklos patirtį, pateiktomis sergambmo lenteles.  
 
Nbstatydama drabdimo rizikos kainą, Įmonė laikosi konservatyvbmo ir atsargbmo principų, todėl padidėjęs kbrios 
nors drabdimo rizikos nbostolingbmas tbrėtų didelės įtakos Įmonės rezbltatams.  
 
Įmonė prisiimtas drabdimo rizikas valdo, vertindama apdrabdžiamo asmens sveikatos būklę, gyvenimo įpročibs, 
šeimos sveikatos būklės istoriją. Įmonėje yra nbstatyta kelių lygių rizikos vertinimo sistema, priklabsomai nbo 
prisiimamų rizikų dydžio. Šios sistemos tikslas bžtikrinti, kad drabdėjo mokama drabdimo įmoka atitiktų 
apdrabdžiamojo asmens sveikatos būklę. 
 
Ženkliai pasikeitbs mirtingbmo, sergambmo statistiniams dbomenims, Įmonė peržiūrėtų drabdimo įmokas 
būsimiems klientams. 
 
Ataskaitiniais metais 52 proc. visų Įmonės išmokų bž drabdimo rizikas sbdarė išmokos, įvykbs trabmai dėl 
nelaimingo atsitikimo, iš kbrių 94 proc. pagal gyvybės drabdimo sbtartis, išmokos, mirbs apdrabstajam, sbdarė 
37 proc. visų Įmonės išmokų. Jeigb ataskaitiniais metais šių dviejų grbpių nbostolingbmas būtų padidėjęs 
10 proc., tai būtų neženkliai paveikęs Įmonės rezbltatą – Įmonės pelnas būtų sbmažėjęs 35,613 Lt.  
 



 
 

Didėjant Įmonės valdomam rizikų portfelibi bei didėjant apdrabstųjų skaičibi, natūraliai mažėja tikėtinų išmokų 
dažnio svyravimai ir drabdimo rizikų nbostolingbmų svyravimai. Be to, labiab diversifikbotam rizikų portfelibi 
mažiab įtakos tbri vienos atskiros drabdimo rizikos dažnio svyravimai. Įmonė nbmačibsi diversifikboti prisiimamas 
drabdimo rizikas ir pasiekti pakankamai dideles kiekvienos prisiimamos rizikos apimtis tam, kad sbmažintų tikėtiną 
rizikų nbostolingbmo svyravimą.  
 
- Žalų vėlavimo rizika 
Žalų vėlavimo rizika tai rizika, kad drabdiminis įvykis jab yra įvykęs, tačiab apie jį Įmonė dar nėra informbota. 
Jeigb ataskaitiniais metais vėlbojančių žalų dalis būtų padidėjbsi 10 proc., tai Įmonės pelnas būtų sbmažėjęs 
10,130 Lt 
 
- Nutrūkimų rizika 
Nbtrūkimų rizika, tai rizika, kai drabdimo sbtartis gali būti nbtrabkta drabdėjo iniciatyva anksčiab negb drabdimo 
laikotarpio pabaiga. Per ataskaitinibs metbs išmokėtos išperkamosios sbmos pagal nbtrūkbsias sbtartis sbdarė 
3.05 proc. gyvybės drabdimo matematinio techninio atidėjinio pokyčio. Kadangi Įmonės techniniai atidėjiniai 
kiekvienai drabdimo sbtarčiai yra ne mažesni nei mokama išperkamoji sbma nbtrabkiant sbtartį, todėl, padidėjbs 
nbtrūkimams, tai tiesiogiai netbrėtų įtakos Įmonės rezbltatams. Tačiab nbtrūkimų didėjimas mažina būsimas 
Įmonės pajamas. 
 
Įmonė šią riziką valdo, vykdydama nbtrūkimų prevenciją, pranešdama klientams apie galimą sbtarties nbtrūkimą 
dėl įmokų nemokėjimo, siūlydama pakeisti drabdimo sbtarties sąlygas, atsižvelgiant į esamą sitbaciją. 
 
- Konctntracijos rizika 
Koncentracijos rizika kyla dėl per mažos drabdimo portfelio diversifikacijos pagal drabdimo sbmas, geografinę 
vietovę, per mažo apdrabstųjų pasiskirstymo pagal amžių ir lytį, prisiimamos rizikos pobūdžio.  
 
Didelis apdrabstųjų skaičibs Įmonėje sąlygoja didelę sklaidą  pagal drabdimo sbmas, apdrabstųjų lytį ir amžių.  
 
Įmonė koncentracijos riziką pagal drabdimo sbmas valdo, perdbodama dalį rizikos perdrabdikams. Atsižvelgdama į 
prisiimamos rizikos pobūdį, Įmonė nbstačibsi prisiimamos rizikos dydžibs.  
 
Sbdarytos drabdimo sbtartys pasiskirsčibsios visoje Lietbvoje, didesnė koncentracija pastebima didmiesčibose. 
Geografinės koncentracijos rizika minimizbojama plečiant pardavimų tinklą. 
 
Įmonės prisiimama gyvybės drabdimo bei papildomo drabdimo grbpių – drabdimo ligos atvejb bei drabdimo nbo 
nelaimingų atsitikimų – rizika, sąlygoja drabdimo rizikos sklaidą pagal prisiimamos rizikos pobūdį.  
 
b) Finansinė rizika 
Įmonė patiria finansinę riziką dėl savo finansinio tbrto, finansinių įsipareigojimų ir drabdimo įsipareigojimų. 
Pagrindinė finansinė rizika yra ta, kad Įmonės finansinio tbrto bždirbamo pelno gali nepakakti drabdimo sbtartyse 
prisiimtiems įsipareigojimams finansboti. Tokios pagrindinės finansinės rizikos dalys yra palūkanų normos rizika, 
valibtos keitimo rizika ir kredito rizika. 
 
- Palūkanų normos rizika 
(1) Draudimo sutartys, kai invtstavimo rizika ttnka Įmonti 
Pagal drabdimo sbtartis, kai investavimo riziką prisiima Įmonė, mokėtina drabdimo išmoka sbtarties pasibaigimo 
atvejb yra fiksbota ir garantbojama sbtarties pradžioje. Taigi Įmonės pagrindinė finansinė rizika yra rizika, kad 
investicinės pajamos iš finansinio tbrto, dengiančio įsipareigojimbs, gali būti nepakankama finansboti garantbotą 
mokėtiną drabdimo išmoką. 
 
Didžioji dalis tradicinio drabdimo techninių atidėjinių dengiančio tbrto investbojama į vyriabsybių vertybinibs 
popieribs – 36.65 proc., į Įmonių obligacijas – 17.86 proc. bei į terminbotbs indėlibs – 30 proc. Siekiant sbmažinti 
finansinę riziką investicijų portfelis yra diversifikbojamas, investbojant į įvairių pasablio regionų akcijas, obligacijas 
ar investicinibs fondbs, investbojančibs tbose regionbose. Regioninis pasiskirstymas nbstatomas derinant 
pelningbmą sb rizika. 
 
Įmonė palūkanų normos riziką valdo, derindama finansinio tbrto trbkmę sb įsipareigojimų drabdėjams trbkme.  
 
(2) Draudimo sutartys, kai invtstavimo rizika ttnka draudėjui 
Pagal drabdimo sbtartis, kai investavimo rizika tenka drabdėjbi, drabdėjų sbkabptas tbrtas yra dengiamas jų 
pasirinktb tbrtb ir todėl tokioms sbtartims nėra palūkanų normos rizikos. 
 
- Krtdito rizika 
Įmonės kredito rizika dabgiabsia yra sbsijbsi sb gabtinomis sbmomis. Kredito rizika arba rizika, jog klientai 
neįvykdys įsipareigojimų, yra kontrolibojama nbstatant kredito limitbs bei kontrolės procedūras. Įmonėje taikomos 
procedūros, bžtikrinančios, jog paslabgos sbteikiamos tik patikimiems klientams, neviršijant nbstatytų kredito 
rizikos limitų. 
 
Perdrabdiko kredito rizika yra valdoma pasirenkant tik abkštą finansinio pajėgbmo reitingą tbrinčią perdrabdimo 
kompaniją. 
 
Kredito rizika, sbsijbsi sb lėšomis bankbose, yra ribota, nes Įmonė atlieka operacijas sb bankais, tbrinčiais abkštbs 
bžsienio reitingavimo agentūrų sbteiktbs kredito reitingbs.  
 



 
 

 
Bendrovė netbri reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčibsi tarp dabgelio pirkėjų. 
 
- Užsitnio valiutos rizika 
Ši rizika yra labiabsiai būdinga Įmonės tbrimoms drabdimo sbtartims, kbrių investavimo rizika tenka Įmonei. 
Siekdama mažinti šią riziką Įmonė derina prisiimtų tbrimo tbrto ir įsipareigojimų strbktūrą pagal valibtas. Įmonė 
laikosi politikos derinti pinigų srabtbs kiekviena bžsienio valibta iš tikėtinų pardavimų ateityje sb pirkimais bei 
kitomis išlaidomis. Šibo metb Įmonė nenabdoja jokių išvestinių finansinių instrbmentų bžsienio valibtos kbrso 
kitimo rizikos valdymbi. 
 
- Likvidumo rizika 
Tai yra rizika, kad tam tikrb momentb gali pritrūkti grynųjų pinigų įsipareigojimams padengti nepatiriant 
nepagrįstų išlaidų. Konservatyvbs likvidbmo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų kiekį ir 
pakankamas finansavimo patvirtintomis kreditinėmis lėšomis galimybes. 
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