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UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“  
2006 M. METINIS PRANEŠIMAS 

 
 

1. OBJEKTYVI BENDROV�S B�KL�S, VEIKLOS VYKDYMO IR PL�TROS 
APŽVALGA, PAGRINDINI� RIZIKOS R�ŠI� APIB�DINIMAS 

 
Objektyvi bendrov�s b�kl�s apžvalga. UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau – 

bendrov�) �steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. 
nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, Nr. 57-1603; 2005, Nr. 98-
3703). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� valdytoja yra Lietuvos 
Respublikos finans� ministerija. Bendrov�s �statinis kapitalas yra lygus 17 mln. Lt ir susideda iš 17 
000 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� vienos nominali vert� yra 1 000 Lt.  

Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, 
Nr. 74), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94-4246), Lietuvos Respublikos 
akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574), Lietuvos Respublikos 
draudimo prieži�ros komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais 
teis�s aktais, bendrov�s �statais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finans� ministro 1999 m. 
balandžio 15 d. �sakymu Nr. 99 (Lietuvos Respublikos finans� ministro 2005 m. geguž�s 11 d. 
�sakymo Nr. 1K-155 redakcija) bei kitais vidaus norminiais dokumentais. 

Bendrov�s valdymo organai yra valdyba ir administracijos vadovas.  
Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respublikos finans� ministro 2004 m. 

balandžio 29 d. �sakymu Nr. 1K-159 „D�l uždarosios akcin�s bendrov�s „B�sto paskol� draudimas“ 
valdybos patvirtinimo“ paskirti šie bendrov�s valdybos nariai: Audrut� Dziskien� – valdybos 
pirminink�, Finans� ministerijos Finans� rinkos departamento direktor�, Valentina Peleckien� – 
Finans� ministerijos Finans� rinkos departamento Draudimo �moni� skyriaus ved�ja, Vytautas 
Jonaitis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento direktoriaus 
pavaduotojas. Lietuvos Respublikos finans� ministro 2005 m. birželio 2 d. �sakymu Nr. 1K-178 
„D�l finans� ministro 2004 m. balandžio 29 d. �sakymo Nr. 1K-159 „D�l uždarosios akcin�s 
bendrov�s „B�sto paskol� draudimas“ valdybos patvirtinimo“ pakeitimo“ valdybos nare paskirta 
Lina Liubauskait� – Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s kanceliarijos patar�ja. Lietuvos Respublikos 
finans� ministro 2006 m. rugpj��io 23 d. �sakymu Nr. 1K-286 „D�l finans� ministro 2004 m. 
balandžio 29 d. �sakymo Nr. 1K-159 „D�l uždarosios akcin�s bendrov�s „B�sto paskol� draudimas“ 
valdybos patvirtinimo“ pakeitimo“ valdybos nare paskirta Živil� Turevi�ien� – Finans� ministerijos 
Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus ved�ja. 

Bendrov�s administracijos vadovas - direktor� Gitana Grišk�nien�. 
Bendrov� dukterini� bendrovi� bei filial� ir atstovybi� neturi. 
2006 m. bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�. 
Veiklos vykdymo ir pl�tros apžvalga. Bendrov�s veiklos tikslas – vykdyti kredito draudim� 

ir, vykdant ši� veikl�, siekti maksimalaus pelno. 
Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� 

draudžia su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyt�ja tvarka 
�registruot� bank� kreditus, skirtus b�stui pirkti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, žem�s sklypui 
pirkti ir b�stui statyti bei daugiabu�iams namams modernizuoti.  
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Bendrov�, vykdydama b�sto kredit� draudim�, suteikia galimyb� gauti kredit� be pradinio 
�našo, sudaro palankias s�lygas mažesnes pajamas gaunantiems šalies gyventojams �sigyti b�st�. 
Nuo bendrov�s veiklos pradžios draudimo paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 30 000 šeim�. 
2006 m. bendrov� vidutiniškai per m�nes� apdraud� po 545 b�sto kreditus.  

Bendrov�, vykdydama kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�, suteikia 
galimyb� daugiabu�i� nam� savinink� bendrijoms bei but� savininkams, veikiantiems jungtin�s 
veiklos sutarties pagrindu, gauti finansavim� iš bank� daugiabu�iams namams modernizuoti. 
Bendrov�, drausdama kreditus daugiabu�iams namams modernizuoti, dalyvauja �gyvendinant 
Daugiabu�i� nam� modernizavimo program�. 

2007 m. bendrov�, toliau vykdydama kredito draudim�, sieks užtikrinti nuolatin� nauj� 
draudimo sutar�i� sudarym� ir pelno augim�. Taip pat bendrov� planuoja išspr�sti bendrov�s 
administracini� patalp� ploto tr�kumo problem� �sigydama naujas patalpas.  

Pagrindini� rizikos r�ši� apib�dinimas. Bendrov�s veikl� �takoja šios rizikos: 
- aplinkos rizika - tai galimyb� patirti nuostolius d�l tikimyb�s, kad supanti aplinka privers 

bendrov� pakeisti veiklos strategij�. Aplinkos rizik� sudaro konkurencijos, teisin� ir finansin� 
rizika; 

- proceso rizika - tai galimyb� patirti nuostolius d�l netinkamai organizuot� bendrov�s 
veiklos proces�. Proceso rizik� sudaro valdymo, operacin�, turto netekimo ir draudimo veiklos 
rizika; 

- bendrov�s �vaizdžio praradimo rizika – tai galimyb� patirti nuostolius d�l bendrov�s 
nes�kmingos veiklos, �statym� ir kit� teis�s akt� nesilaikymo, bendrov�s dalyvavimo pinig� 
plovimo operacijose, konfidencialios informacijos atskleidimo, neteising� duomen� pateikimo. 

Bendrov� valdo jos veikl� �takojan�i� rizik� Nepriklausomoje rizikos valdymo strategijoje 
nustatytomis valdymo ir kontrol�s priemon�mis. Nepriklausoma rizikos valdymo strategija yra 
atnaujinama kiekvienais metais sekan�i� trej� met� laikotarpiui. 

Bendrov�je yra laikomasi skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo princip�: nustatyta 
optimali bendrov�s strukt�ra; nustatytos ir aiškiai atskirtos valdymo organ� ir bendrov�s 
administracijos darbuotoj� funkcijos, teis�s, pareigos, atsakomyb�, atskaitomyb�, sprendim� 
pri�mimas, tarpusavio ryšiai, bendravimo ir bendradarbiavimo principai ir taisykl�s; sukurta ir 
naudojama efektyvi valdymo, informavimo sistema; pareiginiuose nuostatuose �tvirtintos ir aiškiai 
atskirtos darbuotoj� funkcijos, nustatytos j� teis�s, pareigos ir atsakomyb�; funkcionuoja efektyvios 
vidaus kontrol�s proced�ros; �tvirtintos pinig� plovimo atpažinimo ir prevencijos priemon�s. 
 
 
2. FINANSINI� IR NEFINANSINI� VEIKLOS REZULTAT� ANALIZ�, SU APLINKOS 

IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA 
 

Finansini� veiklos rezultat� analiz�. 2006 m. buvo pasirašyta 3 694 983 Lt draudimo 
�mok�, uždirbtos draudimo �mokos bei kitos technin�s pajamos (nuo 2006 m. uždirbtos draudimo 
�mokos skirstomos � uždirbtas draudimo �mokas bei kitas technines pajamas) sudar� 4 899 292 Lt. 
Palyginus su pra�jusi� met� tuo pa�iu laikotarpiu uždirbtos draudimo �mokos ir kitos technin�s 
pajamos padid�jo 27,21 proc. Uždirbt� draudimo �mok� did�jim� l�m� pra�jusiais ataskaitiniais 
laikotarpiais sudaryt� draudimo sutar�i� �mok� pripažinimas 2006 m. ataskaitinio laikotarpio 
pajamomis. Kit� technini� pajam� padid�jim� l�m� padid�j�s nutraukiam� draudimo sutar�i� 
skai�ius, kai draud�jui nutraukus draudimo sutart�, draudimo sutar�i� sudarymo ir vykdymo 
administracin�s išlaidos yra išskai�iuojamos iš neuždirbtos draudimo �mokos ir pripaž�stamos 
bendrov�s kitomis technin�mis pajamomis.  

Pajamos iš investicin�s veiklos 2006 m., lyginant su 2005 m., padid�jo 27,87 proc. ir 
sudar� 3 131 594 Lt. Pajam� iš investicin�s veiklos did�jim� l�m� padid�j�s investicij� portfelio 
dydis bei pelningumas.  
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2006 m. kitos pajamos, t.y. pal�kanos už bendrov�s atsiskaitomosiose s�skaitose esan�i� 
pinig� liku�ius bei gautos draudimo išmokos d�l prarasto ar sugadinto turto, sudar� 43 967 Lt.  

2006 m. draudimo veiklos s�naudos buvo atstatytos d�l sumaž�jusio numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio, tod�l per ataskaitin� laikotarp� draudimo veiklos s�naudos sumaž�jo 
3,73 karto ir sudar� 247 927 Lt. S�naudos, susijusios su tiesiogine draudimo veikla, - tai draudimo 
išmok� s�naudos ir nuostoli� svyravimo išlyginimo techninio atid�jinio pasikeitimas. 

Per 2006 m. bendrov� patyr� 1 939 301 Lt gryn�j� veiklos s�naud�, t. y. per ataskaitin� 
laikotarp� bendrov�s veiklos s�naudos padid�jo 27,74 proc. Š� padid�jim� l�m� minimalios 
m�nesin�s algos did�jimas (nuo 2006 m. liepos 1 d.) ir darbuotoj� skai�iaus augimas.  

2006 m. gruodžio 31 d. investicin�s veiklos ir kitos s�naudos sudar� 54 180 Lt, 2005 m. 
gruodžio 31 d. – 19 621 Lt, t. y. per ataskaitin� laikotarp� investicin�s ir kitos veiklos s�naudos 
padid�jo 2,8 karto. Š� padid�jim� l�m� išaug�s investicij� portfelio dydis. 

Bendrov�s grynasis pelnas 2006 m., lyginant su 2005 m., išaugo 44,83 proc. ir sudar� 5 
295 095 Lt. Tai l�m� uždirbt� draudimo �mok� ir investicini� pajam� augimas. 

Bendrov�s turtas 2006 m., lyginant su 2005 m., padid�jo 16,20 proc. ir sudar� 86 853 167 
Lt. Bendrov�s nuosavas kapitalas per 2006 m. padid�jo 15,82 proc. ir 2006 m. gruodžio 31 d. 
sudar� 30 052 165 Lt.  

2006 m. gruodžio 31 d. bendrov�s �sipareigojimai draud�jams sudar� 52 167 718 Lt ir, 
palyginus su 2005 m. gruodžio 31 d., jie padid�jo 15,62 proc. Bendrov�s �sipareigojimai 
draud�jams – tai gautos draudimo �mokos, kurios bus pripažintos ir uždirbtos v�lesniais 
ataskaitiniais laikotarpiais. 

Bendrov�, investuodama l�šas, vadovaujasi saugumo, likvidumo bei pelningumo 
principais. Bendrov�s draudimo techniniai atid�jiniai ir kitos l�šos investuotos � Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s išleistus vertybinius popierius, �moni� obligacijas bei � terminuotus 
ind�lius, esan�ius kredito �staigose, kuri� registruojama buvein� yra Lietuvos Respublikoje, 
investicinius fondus. Nuo 2006 m. pradžios Vyriausyb�s vertybiniai popieriai, terminuoti ind�liai ir 
�moni� obligacijos apskaitomi taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. Investiciniai fondai 
apskaitomi rinkos verte. 

2006 m. gruodžio 31 d. investicijos � Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s vertybinius 
popierius sudar� 60 proc., investicijos � terminuotus ind�lius – 30 proc., investicijos � �moni� 
obligacijas – 3 proc., investicijos � investicinius fondus – 4 proc., investicijos � nekilnojam�j� turt�, 
naudojam� bendrov�s reikm�ms – 1 proc., pinigai bendrov�s s�skaitose bei kasoje – 2 proc. viso 
bendrov�s investicij� portfelio. Palyginimui, 2005 m. gruodžio 31 d. investicijos � Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s vertybinius popierius sudar� 68 proc., investicijos � terminuotus ind�lius – 
27 proc., investicijos � �moni� obligacijas – 3 proc., investicijos � nekilnojam�j� turt�, naudojam� 
bendrov�s reikm�ms – 1,5 proc., pinigai bendrov�s s�skaitose bei kasoje – 0,5 proc.viso bendrov�s 
investicij� portfelio.  

Nefinansini� veiklos rezultat� analiz�. 
Sudarytos b�sto kredit� draudimo sutartys. 2006 m. bendrov� apdraud� 6 550 b�sto 

kredit�, t. y. 18,12 proc. daugiau nei 2005 m. Bendrov�s apdraust� ir bendradarbiaujan�i� bank� 
suteikt� b�sto kredit� dalis sumaž�jo nuo 20,54 proc. 2005 m. iki 20,34 proc. 2006 m. Apdraust� 
b�sto kredit� dalies sumaž�jim� �takojo bank� reikalaujamo pradinio �našo maž�jimas, bank� 
aktyvios konkurencijos �takoje lanks�iai vertinami b�sto kredit� gav�jai ir j� šeimos pajamos. 

Apdraust� b�sto kredit� analiz�. 2006 m. vidutinis apdrausto b�sto kredito dydis sudar� 
141 469 Lt, vidutin� draudimo �moka – 2 151 Lt, 2005 m. vidutinis apdrausto b�sto kredito dydis 
sudar� 102 461 Lt, vidutin� draudimo �moka – 1 943 Lt. Vidutinio apdrausto b�sto kredito dydžio 
padid�jim� (išaugo 38,07 proc.) l�m� nuolatinis nekilnojamojo turto kain� kilimas, o vidutin�s 
draudimo �mokos padid�jim� (išaugo 10,71 proc.) - padid�jusi draudžiam� b�sto kredit� suma. 

B�sto kredit� draudimo �mokos. 2006 m. gaut� draudimo �mok� suma sudar� 13 637 806 
Lt, iš j� valstyb�s l�šomis už kredito gav�jus, turin�ius teis� � valstyb�s param�, buvo apmok�ta 572 
732 Lt. Palyginimui, 2005 m. gaut� draudimo �mok� suma sudar� 10 780 481 Lt, iš j� valstyb�s 
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l�šomis už kredito gav�jus, turin�ius teis� � valstyb�s param�, buvo apmok�ta 574 074 Lt draudimo 
�mok�. Gaut� draudimo �mok� padid�jim� (26,50 proc.) s�lygojo išaug�s sudaryt� draudimo 
sutar�i� skai�ius bei padid�jusi vidutin� draudimo �moka. 2006 m. valstyb�s l�š� poreikis draudimo 
�mokoms apmok�ti, palyginus su 2005 m., sumaž�jo 0,23 proc.  

2006 m. draud�j� prašymu nutrauktos 1 167 b�sto kredit� draudimo sutartys (52,35 proc. 
daugiau nei 2005 m.), gr�žinta 1 607 013 Lt sumok�t� draudimo �mok�. Palyginimui, 2005 m. 
nutrauktos 766 b�sto kredit� draudimo sutartys, gr�žinta 1 450 564 Lt sumok�t� draudimo �mok�. 
Draud�jams pagal nutrauktas draudimo sutartis gr�žinam� �mok� suma padid�jo 10,79 proc. 
Pagrindin�mis priežastimis, l�musiomis nutraukiam� draudimo sutar�i� skai�iaus augim�, yra: 
nekilnojamojo turto kain� augimas, anks�iau galiojusios bendrov�s b�sto kredit� dalies draudimo 
s�lygos, galimyb� draud�jui susigr�žinti draudimo �mokos dal�. Taip pat nutraukiam� draudimo 
sutar�i� skai�ius did�jo ir d�l to, kad padid�jo per metus sudarom� draudimo sutar�i� bei bendras 
administruojam� b�sto kredit� draudimo sutar�i� skai�ius.  

B�sto kredit� draudimo produkto naudingumas ir maksimali� draudimo sum� nustatymas. 
B�sto kredit� draudimo produkto naudingum� kredito gav�jams parodo galimyb� gauti kredit� su 
mažesniu nei 5 proc. pradiniu �našu - tai ypatingai aktualu mažesnes pajamas gaunantiems 
asmenims bei jaunoms šeimoms. 2006 m. bendrov� sudar� 2 535 b�sto kredit� draudimo sutartis, 
pagal kurias pradinis �našas buvo mažesnis nei 5 proc., 2005 m. (nuo 2005 m. birželio 1 d.) - 392 
draudimo sutartis, t. y. per ataskaitin� laikotarp� bendrov� sudar� 6,5 karto daugiau draudimo 
sutar�i�, pagal kurias pradinis �našas buvo mažesnis nei 5 proc. 

Bendrov�s valdyba 2005 m. spalio 6 d. valdybos pos�džio protokolu Nr. 5 (68) nustat�, 
kad sudarant draudimo sutartis pagal UAB „B�sto paskol� draudimas“ b�sto kredit� draudimo 
taisykles Nr. 004 maksimali draudimo suma yra 600 000 Lt (ar ekvivalentas užsienio valiuta). 
Bendrovei �vertinus prisiimam� rizik� ir pasikeitus situacijai nekilnojamojo turto rinkoje (augant 
nekilnojamo turto, statybini� medžiag�, darb� kainoms), bank� kreditavimo bei draudimo veiklos 
aplinkyb�ms (did�jant bank� teikiam� ir bendrov�je draudžiam� b�sto kredit� sumoms, bendrovei 
draudžiant kreditus b�stui remontuoti bei žem�s sklypui pirkti ir b�stui statyti), valdybos pos�džio 
2006 m. spalio 24 d. protokolu Nr. 18 (100) buvo nustatyta, kad tuo atveju, kai draud�jas �sigyja ir 
�kei�ia b�st�, esant� Vilniaus, Kauno, Klaip�dos miestuose bei j� rajonuose, maksimali draudimo 
suma pagal UAB „B�sto paskol� draudimas“ b�sto kredit� draudimo taisykles Nr. 004 yra 700 000 
Lt (ar ekvivalentas užsienio valiuta).  

2006 m. bendrov� sudar� 26 b�sto kredit� draudimo sutartis (8,67 karto daugiau nei 2005 
m.), pagal kurias draudimo suma yra lygi ar didesn� kaip 450 000 Lt (ar ekvivalentas užsienio 
valiuta), �sipareigojim� suma pagal šias sutartis sudar� 13 726 055 Lt. Pagal visas bendrov�s 
sudarytas draudimo sutartis, kuri� draudimo suma yra lygi ar didesn� kaip 450 000 Lt (ar 
ekvivalentas užsienio valiuta), �sipareigojim� suma buvo lygi 15 110 684 Lt ir tai sudar� 0,92 proc. 
vis� bendrov�s �sipareigojim� pagal visas b�sto kredit� draudimo sutartis (bendrov�s valdybos 
pos�džio 2005 m. spalio 6 d. protokolu Nr. 14 (77) nustatyta, kad min�tas santykis bendrov�s 
�sipareigojim� portfelyje turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. vis� bendrov�s �sipareigojim�). Visi 
bendrov�s prisiimti �sipareigojimai pagal sudarytas b�sto kredit� draudimo sutartis 2006 m. 
gruodžio 31 d. sudar� 1 651 305 361 Lt.  

Draudimo išmok� išmok�jimas ir skol� išieškojimas. 2006 m. bendrov�je �vyko 12 
draudimini� �vyki�: 9 draudiminiai �vykiai pagal UAB „B�sto paskol� draudimas“ b�sto kredit� 
dalies draudimo taisykles Nr. 003 (toliau draudimo taisykl�s Nr. 003) ir 3 draudiminiai �vykiai 
pagal UAB „B�sto paskol� draudimas“ b�sto kredit� draudimo taisykles Nr. 004 (toliau draudimo 
taisykl�s Nr. 004).  

2006 m. bendrov� išmok�jo 5 draudimo išmokas, kuri� suma sudar� 372 494 Lt: 
- 2005 m. �vykusi� draudimini� �vyki� pagrindu 2006 m. bendrov� išmok�jo 2 draudimo 

išmokas pagal UAB „B�sto paskol� draudimas“ b�sto kredit� draudimo taisykles Nr. 002, kuri� 
suma sudar� 122 105 Lt. Išmok�tos draudimo išmokos buvo susigr�žintos 2006 m. be nuostoli�. 
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- 1 draudimo išmoka išmok�ta pagal draudimo taisykles Nr. 003, kurios suma sudar� 23 
155 Lt. Išmok�ta draudimo išmoka buvo susigr�žinta 2006 m. be nuostoli�. 

- 2 draudimo išmokos išmok�tos pagal draudimo taisykles Nr. 004, kuri� suma sudar� 227 
235 Lt. Bendrov� planuoja 2007 m. be nuostoli� susigr�žinti šias išmok�tas draudimo išmokas, 
priverstine tvarka realizavusi skolinink� �keist� nekilnojam�j� turt� (bendra numatoma susigr�žinti 
draudimo išmok� suma sudaro 227 235 Lt.).  

Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimas. 2006 m. bendrov�, 
išanalizavusi teisines galimybes susigr�žinti išmok�tas draudimo išmokas ir statistinius duomenis 
apie bendrij� mok�jimus už bendras paslaugas komunalini� paslaug� tiek�jams, perži�r�jo kredit� 
daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo �mokos tarif�. Bendrov�s valdybos pos�džio 2006 
m. vasario 9 d. protokolu Nr. 3 (85) buvo pakeistas kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti 
draudimo �mokos tarifas ir nustatyti draudimo �mok� tarifai, kuri� dydis priklauso nuo sprendimui 
modernizuoti daugiabut� nam� pritarusi� vis� ketinamo modernizuoti daugiabu�io namo but� ir kit� 
patalp� savinink� skai�iaus. 

2006 m. bendrov� su AB SEB Vilniaus bankas, AB bankas „Snoras“ ir AB SAMPO 
bankas pasiraš� bendradarbiavimo sutartis d�l kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti 
draudimo ir j� administravimo. Bendrov� iš viso yra pasirašiusi 5 bendradarbiavimo sutartis d�l 
kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo ir j� administravimo su bankais, 
teikian�iais kreditus daugiabu�iams namams modernizuoti (be jau min�t� aukš�iau, su AB Šiauli� 
banku, AB PAREX BANKU). 

2006 m. liepos 17 d. bendrov� apdraud� pirm�j� kredit� daugiabu�iam namui 
modernizuoti.  

Bendrov� organizavo kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo produkt� 
pristatymus ir apmokymus AB Šiauli� banko, AB PAREX BANKO ir AB SEB Vilniaus banko 
darbuotojams. Apmokymai sulauk� didelio banko darbuotoj� susidom�jimo.  

2006 m. spalio m�n. bendrov� atliko bank�, kurie su bendrove yra pasiraš� 
bendradarbiavimo sutartis d�l kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo ir j� 
administravimo, anketin� apklaus�. Išanalizavusi ir �vertinusi anketinius duomenis, bendrov� 
nusprend� perži�r�ti draudimo taisykles, draudimo �mok� dydžius (tarifus) ir draudimo �mok� 
mok�jimo tvark�. 

Sudarytos kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo sutartys. Per 2006 m. 
bendrov� apdraud� 12 kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti, taip pat išdav� 16 išankstini� 
sutikim� sudaryti kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo sutartis. 2006 m. 
vidutinio apdrausto kredito daugiabu�iams namams modernizuoti dydis sudar� 99 945,34 Lt.  

Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo �mokos. 2006 m. gaut� draudimo 
�mok� suma sudar� 38 849,16 Lt, 2006 m. vidutin� draudimo �moka sudar� 7181,75 Lt.  

Auditas. Lietuvos Respublikos finans� ministras 2005 m. spalio 7 d. �sakymu Nr. 1K-299 
„D�l audito �mon�s, kuri atlikt� UAB „B�sto paskol� draudimas“ 2005 met� ir 2006 met� 
finansin�s atskaitomyb�s patikrinim�, ir audito paslaug� apmok�jimo s�lyg� patvirtinimo“ 
patvirtino UAB „Jungtin� auditori� kontora“ audito �mone, kuri atlikt� bendrov�s 2005 m. ir 2006 
m. finansin�s atskaitomyb�s patikrinim�. 

Vidaus auditas. Vidaus auditorius, �vertin�s bendrov�s veiklos rizik�, 2006 m. sudar� 
metin� vidaus audito plan�, kur� patvirtino bendrov�s valdyba. 

Pagal 2006 m. vidaus audito plan� bendrov�je buvo atlikti keturi vidaus auditai: 
1. „BPD Marketing“ ir „BPD Finance“ programos funkcionavimo �vertinimas. 
2. Investavimo veiklos proced�r� efektyvumo �vertinimas. 
3. Bendrov�s kontrol�s aplinkos ir kontrol�s proced�r� �vertinimas. 
4. Vieš�j� pirkim� vidaus auditas. 
Taip pat bendrov�je buvo vykdomas nuolatinis Draudimo sutar�i� s�lyg� teisingumo, 

teis�tumo ir atitikimo programos duomenims patikrinimas. Kiekvienam ketvir�iui pasibaigus už 
atliktus patikrinimus buvo atsiskaitoma bendrov�s valdybai. 
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Atlikus min�tus vidaus auditus buvo padarytos išvados, nurodant galin�i� kilti bendrovei 
rizik� ir pateiktos 9 rekomendacijos, kaip pagerinti bendrov�s vidaus kontrol�s efektyvum�, 
pašalinant spragas ar sumažinant galin�i� kilti bendrovei rizik�. Dauguma vidaus audito ataskaitose 
pateikt� rekomendacij� yra �gyvendintos, likusios - �gyvendinimo stadijoje. 

Teisin� veikla. Siekdama �gyvendinti Lietuvos Respublikos draudimo �statymo ir kit� 
teis�s akt� nuostatas, 2006 m. bendrov�s valdyba:  

- perži�r�jo ir pakeit� Nepriklausom� rizikos valdymo ir Persidraudimo strategijas; 
Draudimo technini� atid�jini� ir kit� l�š� investavimo strategij� bei tvark�;  

- pakeit� Preki�, paslaug� ir darb� pirkimo taisykles; Draudimini� �vyki� ir �vyki�, kurie 
gali b�ti pripažinti draudiminiais, tyrimo taisykles; Pranešim� apie draudiminius �vykius, pranešim� 
apie �vykius, kurie gali b�ti pripažinti draudiminiais, bei ši� pranešim� tyrimo rezultat� apskaitos 
tvark�; 

- patvirtino UAB „B�sto paskol� draudimo“ tarnybini� lengv�j� automobili� �sigijimo, 
nuomos ir naudojimo taisykles; UAB „B�sto paskol� draudimas“ 2006-2008 met� verslo plan�; 
UAB „B�sto paskol� draudimas“ 2007 - 2009 met� strategin� veiklos plan�. 

Bendrov�s valdymo strukt�ra ir pareigyb�s. Augant bendrov�s veiklos apimtims, 2006 m. 
valdyba pakeit� bendrov�s valdymo strukt�r� ir pareigybes, �vesdama vien� papildom� draudimo 
vadybininko etat� ir veiklos analitiko etat�. 

2006 m. sausio 1 d. bendrov�je dirbo 19 darbuotoj�, 2006 m. gruodžio 31 d. - 22 
darbuotojai. Bendrov�je yra �steigtas 21 etatas (dviem darbuotojoms suteiktos vaiko prieži�ros 
atostogos). 16 bendrov�s darbuotoj� yra �gij� aukšt�j�, 3 - aukštesn�j�, 3 – vidurin�j� išsilavinim�. 6 
bendrov�s darbuotojai siekia �gyti aukštesn�j� kvalifikacin� laipsn� studijuodami aukštosiose 
mokyklose. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbuotoj� kvalifikacijos k�limas. 2006 m. bendrov� daug d�mesio skyr� darbuotoj� 
kvalifikacijos k�limui, žini� gilinimui ir tobulinimui. Darbuotojai dalyvavo seminaruose, 
konferencijose aktualiomis bendrovei temomis. Keli darbuotojai tobulinosi ir k�l� kvalifikacij� 
JAV, Kanadoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir Švedijoje. 

Rinkodaros veikla. 2006 m. bendrov� aktyviai bendradarbiavo su šalies žiniasklaidos 
atstovais informuojant visuomen� apie bendrov�s teikiamas draudimo paslaugas ir j� naud�, 
draudimo veiklos rezultatus ir tendencijas, b�sto kredit� draudimo s�lygas ir galimybes bei kredit� 
daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�. Straipsniai apie bendrov�s veikl� buvo išspausdinti 
žurnale „Statyba ir architekt�ra“ bei šiuose šalies dienraš�iuose: „Lietuvos rytas“, „Respublika“, 
„Vakar� ekspresas“, „Sekund�“ ir savaitraštyje „Panorama“. Apie bendrov�s teikiamas draudimo 
paslaugas informacija buvo teikiama bendrov�s interneto tinklalapyje www.bpd.lt, naujien� 
interneto puslapyje www.vz.lt.   



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 10 

2006 m. bendrov�s direktor� G. Grišk�nien� dalyvavo seminare „Daugiabu�i� nam� 
modernizavimo kredit� draudimas: esm� ir s�lygos“, kuriame skait� pranešim� tema „Daugiabu�i� 
nam� modernizavimo kredit� draudimas: esm� ir s�lygos“. Per TV3 žinias buvo parodytas 
reportažas apie bendrov�s teikiamas kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo 
paslaugas ir j� naud�. 

Bendrov� dalyvavo 5-ojoje tarptautin�je Vilniaus miest� pl�tros, nekilnojamo turto, 
investicij�, pastat� technin�s �rangos ir komunalinio �kio parodoje „Miestas – 2006“. Parodoje 
bendrov�s darbuotojai pristat� bendrov�s teikiamas kredit� draudimo paslaugas, konsultavo 
gyventojus b�sto kredit� draudimo klausimais. 

Tarptautinis bendradarbiavimas. 2006 m. kovo m�n. bendrov�s darbuotojas dalyvavo 
Pasaulio banko organizuotoje tarptautin�je konferencijoje „B�sto finansavimas besivystan�iose 
rinkose“ (JAV), kurios metu gavo naudingos informacijos apie užsienio šali� patirt� b�sto 
finansavimo, b�sto kredit� draudimo, ekonomini� krizi� pasekmi� �takos b�sto rinkai klausimais. 

2006 m. rugs�jo m�n. bendrov� teik� informacij� kompanijai „Mercer“ (JAV), vykdan�iai 
veikl� kredit� draudimo srityje: pasidalinta Lietuvos patirtimi teikiant param� bei subsidijuojant 
asmenis ir šeimas, �sigyjan�ias b�st�, naudojantis banko kreditu. Šios kompanijos atstovai suteik� 
bendrovei informacij� apie kredit� portfelio draudimo produkt�. 

2006 m. rugs�jo m�n. bendrov�s direktor� G. Grišk�nien� dalyvavo 26-tame pasauliniame 
kongrese tema „B�sto finansavimas šiandieniniame pasaulyje: išš�kiai, galimyb�s ir kriz�s“ 
(Kanada). Kongreso metu buvo aptarti b�sto finansavimo, b�sto kredit� draudimo reguliavimo, 
valstyb�s vaidmens b�sto sektoriuje ir kiti aktual�s klausimai. 

2006 m. lapkri�io m�n. bendrov�s direktor� G. Grišk�nien� dalyvavo Europos 
vyriausybini� hipotekini� organizacij� susitikime Stokholme (Švedija). Susitikimo metu ji skait� 
pranešim� apie bendrov�s veikl�. Min�to susitikimo tikslas – išsiaiškinti galimybes �kurti Europos 
vyriausybini� hipotekini� organizacij� asociacij� ir ši� organizacij� garantij� sistem�. 

2006 m. lapkri�io m�n. bendrov�s vyriausiasis aktuarijus dalyvavo susitikime su Europos 
Komisijos Europos draudimo ir pensij� fond� padalinio atstovais d�l draudimo bendrovi� mokumo 
atsargos skai�iavimo metodikos „Mokumas II“ projekto. Susitikimo metu buvo aptarta bendrov�s 
(kredit� draudimo šakos) mokumo atsargos skai�iavimo metodika, „Mokumas II“ projekto �taka 
Lietuvos draudimo bendrov�ms. 

 
 

3. SVARB�S �VYKIAI, BUV� NUO PRA�JUSI� FINANSINI� MET� PABAIGOS 
 

Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo �diegimas. 2006 m. bendrov� 
�dieg� nauj� kredito draudimo r�š� – kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�. 
Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo taisykl�s Nr. 005 buvo patvirtintos 2005 
m. pabaigoje, o kryptinga bendrov�s veikla 2006 m. sudar� s�lygas šios draudimo paslaugos 
funkcionavimui: bendrov� pasiraš� bendradarbiavimo sutartis d�l kredit� daugiabu�iams namams 
modernizuoti draudimo ir j� administravimo su AB SEB Vilniaus bankas, AB bankas „Snoras“ ir 
AB SAMPO bankas; perži�r�jo kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo �mok� 
dydžius (tarifus), reikalavimus draud�jui ir draudžiamam kreditui daugiabu�iams namams 
modernizuoti; reng� kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo paslaugos pristatymus, 
apmokymus bank� darbuotojams, dalyvavo seminaruose ir konferencijose. 

Valdymo strukt�ros ir pareigybi� pakeitimas. Atsižvelgiant � sudarom� ir administruojam� 
draudimo sutar�i� skai�iaus augim�, bendrov�s veiklos planus ir prognozes, bendrov�je iškilo 
poreikis keisti esam� valdymo strukt�r� ir pareigybes. 2006 m. gruodžio 22 d. valdyba pakeit� 
bendrov�s valdymo strukt�r� ir pareigybes. Nuo 2007 m. sausio 1 d. bendrov�je buvo �steigti penki 
skyriai: finans�, draudimo, teis�s, rinkodaros ir bendr�j� reikal�. Nuo 2007 m. liepos 1 d. 
bendrov�je bus �vesti 3 nauji etatai – buhalterio, draudimo vadybininko asistento ir papildomas 
teisininko etatas.  
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Administracini� patalp� ploto tr�kumo problemos sprendimas. Lietuvos Respublikos 
finans� ministro 2006 m. gruodžio 29 d. �sakymu Nr. 1K-437 „D�l UAB „B�sto paskol� 
draudimas“ nauj� patalp� �sigijimo ir turim� patalp� nuomos“ bendrov�s valdyba gavo akcininko 
pritarim� bendrovei teis�s akt� nustatyta tvarka �sigyti administracines patalpas (500 kv. m.) 
Vilniuje.  
 

4. BENDROV�S VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZ�S 2007 M. 
 

Bendrov�s veiklos planai ir prognoz�s 2007 m. Bendrov�s 2007 - 2009 met� strateginiame 
veiklos plane �tvirtintas bendrov�s veiklos tikslas - vykdyti kredito draudim� ir, vykdant ši� veikl�, 
siekti maksimalaus pelno. Šiam tikslui pasiekti bendrov� planuoja užtikrinti s�kming� b�sto kredit� 
draudim�, tobulinti kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�, užtikrinti patikim�, 
pelning� ir perspektyvi� bendrov�s veikl�. 

2007 m. bendrov� planuoja daug d�mesio skirti kredit� daugiabu�iams namams 
modernizuoti draudimo produkto analizei, draudimo s�lyg� tobulinimui, bank� darbuotoj� 
mokymui ir visuomen�s informavimui apie ši� draudimo paslaug�. Bendrov� planuoja sudaryti 70 
kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo sutar�i�.  

Bendrov� planuoja keisti 2007 - 2009 met� strateginiame veiklos plane numatyt� 2007 m. 
sudaryti b�sto kredit� draudimo sutar�i� skai�i�, pelno augimo prognozes, atsižvelgiant � 2006 m. 
bendrov�s faktinius rezultatus.  

Dokument� tvarkymo ir saugojimo problemos sprendimui bendrov� planuoja �diegti 
dokument� valdymo sistem�, kuri supaprastint� darbo procesus, padidint� darbo produktyvum�, 
užtikrint� efektyv� ir tinkam� dokument� tvarkym� ir saugojim�. Taip pat, �sigijus naujas patalpas, 
planuojama �rengti modern� dokument� archyv�. 

2007 m. bendrov� planuoja �sigyti bei persikelti � naujas ir didesnes patalpas, kuriose bus 
užtikrintos tinkamos darbuotoj� darbo s�lygos.  
 
 

5. BENDROV�S TYRIM� IR PL�TROS VEIKLA 
 

Bendrov�s tyrim� veikla. 2006 m., vykdant bendrov�s veikl� �takojan�ios aplinkos 
monitoring� ir �vertinim�, buvo: renkama, sisteminama ir analizuojama bendrov�s veikl� �takojanti 
vidin� (draudimo ir finansin�s veiklos rezultatai) ir išorin� (šalies ekonomin� pad�tis, nekilnojamo 
turto rinka, valstyb�s vykdoma politika b�sto sektoriuje, bank� vykdoma politika kreditavimo 
srityje) informacija, bendrov�s prognoziniai dydžiai (draudimo veikla ir finansiniai rezultatai) 
lyginami su faktiniais, �vertinami pasikeitimai ir j� priežastys. 

2006 m. bendrov� analizavo kredit� studijoms draudimo galimybes, draudimo s�lygas ir 
galimus draudimo modelius bei pateik� pasi�lymus Lietuvos Respublikos finans� ministerijai d�l 
kredit� studijoms draudimo galimybi�. 

Bendrov�s pl�tros veikla. Bendrov� siekia pl�sti kredit� daugiabu�iams namams 
modernizuoti draudimo veikl� ir ketina pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su naujais partneriais. 
Bendrov� derina ir 2007 m. planuoja pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su AB banku 
„Hansabankas“ ir AB DnB NORD banku d�l kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti 
draudimo ir j� administravimo. 

 
 
Valdybos pirminink�       Audrut� Dziskien� 
 

�

�

�



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 12 

      
Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s 
sudarymo tvarkos 1 priedas 

      D1 forma  

        

      PATVIRTINTA 

        protokolas Nr. _ 

      (data)  

        
UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 

(Draudimo �mon�s pavadinimas) 
        

1100 76079, Jakšto g. 8/10, Vilnius 
(Draudimo �mon�s kodas, buvein�s adresas) 

        
   2006.12.31 BALANSAS (LITAIS)  
   (ataskaitinis laikotarpis)  
        
   2007 m. kovo 1d.   
        

Eil. 
Nr. Turtas Pastabos 

numeris. 
Finansiniai 

metai 

Pra�j� 
finansiniai 

metai 

A. NEMATERIALUSIS TURTAS IV.2 16.363 16.534 

I. Pl�tros darbai    -  - 

II. Prestižas    -  - 

III. Patentai, licenzijos   - - 

IV. Programin� �ranga   16.363 15.584 

V. Kitas nematerialusis turtas    - 950 

B. INVESTICIJOS   85.041.243 73.391.888 

I. Žem�, pastatai ir kitas nekilnojamasis 
turtas 

  1.180.404 1.197.551 

I.1. Draudimo �mon�s reikm�ms   1.180.404 1.197.551 

I.1.1 Žem�    - - 

I.1.2 Pastatai IV.3 1.180.404 1.197.551 

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

I.1.4 Kita   - - 

I.2. Kitos investicijos � nekilnojam�j� turt�   -  - 

I.3. Investicinis turtas   - - 

I.3.1 Žem�   - - 
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I.3.2 Pastatai   - - 

II. Investicijos � dukterines ir asocijuotas 
�mones 

IV.4 - - 

II.1. Dukterini� �moni� akcijos   - - 

II.1.1. �trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus   -  - 

II.1.2. Ne�trauktos � vertybini� popieri� birž� 
s�rašus 

  - - 

II.2. Dukterini� �moni� skolos vertybiniai 
popieriai ir šioms �mon�ms suteiktos 
paskolos 

  - - 

II.2.1. Skolos vertybiniai popieriai   - - 

II.2.2. Paskolos   -  - 

II.3. Asocijuot� �moni� akcijos   - - 

II.3.1. �trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus   -  - 

II.3.2. Ne�trauktos � vertybini� popieri� birž� 
s�rašus 

  - - 

II.4. Asocijuot� �moni� skolos vertybiniai 
popieriai ir šioms �mon�ms suteiktos 
paskolos 

  - - 

II.4.1. Skolos vertybiniai popieriai   - - 

II.4.2. Paskolos   - - 

III. Kitos finansin�s investicijos   83.860.839 72.194.337 

III.1. Akcijos, kiti kintam� pajam� vertybiniai 
popieriai ir investicini� fond� vienetai 

IV.5 3.257.946 - 

III.1.1 �traukti � vertybini� popieri� birž� s�rašus   3.257.946 - 

III.1.2 Ne�traukti � vertybini� popieri� birž� s�rašus   - - 

III.2. Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai 
popieriai 

IV.5 54.383.387 52.294.337 

III.2.1 Vyriausyb�s, centrinio banko ir savivaldyb�s 
vertybiniai popieriai 

  51.839.647 50.294.368 

III.2.2 Kit� �kio subjekt� vertybiniai popieriai   2.543.740 1.999.969 

III.3. Dalyvavimas investiciniuose puluose   -  - 

III.4. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu IV.6 - - 

III.5. Kitos paskolos   -  - 

III.6. Ind�liai kredito �staigose   26.219.506 19.900.000 

III.7. Kitos investicijos    - - 

IV. Depozitai perdraud�jo �mon�je   - - 

C. GYVYB�S DRAUDIMO 
INVESTICIJOS, KAI INVESTAVIMO 
RIZIKA TENKA DRAUD�JUI 

  - - 

D. GAUTINOS SUMOS IV.7 279 2.304 
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I. Draudimo veiklos gautinos sumos   - 2.168 

I.1. Draud�jai   - 2.168 

I.2. Tarpininkai   - - 

I.3. Kiti   -  - 

II. Perdraudimo ir persidraudimo veiklos 
gautinos sumos 

  - - 

II.1. Perdraud�jai   - - 

II.2. Perdraudikai   - - 

II.3. Tarpininkai   - - 

II.4. Kiti   - - 

III. Kitos gautinos sumos   279 136 

E. KITAS TURTAS   1.791.169 422.716 

I. Materialusis turtas ir atsargos IV.8 94.426 80.570 

I.1. Transporto priemon�s   16.871 23.659 

I.2. Biuro ir kita �ranga   62.558 53.982 

I.3. Atsargos   30 455 

I.4. Išankstinis mok�jimas   14.967 2.474 

II. Pinigai s�skaitose ir kasoje IV.9 1.696.743 342.146 

III. Kitas turtas    - - 

F. SUKAUPTOS PAJAMOS IR 
ATEINAN�I� LAIKOTARPI� 
S	NAUDOS 

  4.113 908.202 

I. Sukauptos pal�kanos ir nuomos pajamos IV.10  - 902.726 

II. Atid�tos �sigijimo s
naudos   - - 

II.1. Ne gyvyb�s draudimo atid�tos �sigijimo 
s�naudos 

  - - 

II.2. Gyvyb�s draudimo atid�tos �sigijimo 
s�naudos 

  - - 

III. Kitos sukauptos pajamos   - - 

IV. Kitos ateinan�i� laikotarpi� s�naudos IV.11 4.113 5.476 

  TURTAS, IŠ VISO   86.853.167 74.741.644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 15 

 
 

    

Eil. 
Nr. Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai Pastabos 

numeris 
Finansiniai 

metai 

Pra�j� 
finansiniai 

metai 

A. KAPITALAS IR REZERVAI IV.12 30.052.165 25.947.070 

I. �statinis kapitalas   17.000.000 17.000.000 

II. Akcij� priedai (nominalios vert�s perviršis)    - - 

III. Savos akcijos (-)    - - 

IV. Perkainojimo rezervas   - - 

V. Rezervai   1.701.256 1.714.156 

V.1. Privalomasis rezervas   1.701.256 1.701.256 

V.2. Rezervas savoms akcijoms �sigyti   - - 

V.3. Kiti rezervai   - 12.900 

VI. Ankstesni� ataskaitini� met� 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-) 

  6.055.814 3.576.839 

VII. Ataskaitini� met� nepaskirstytasis pelnas 
(nuostoliai) (+/-) 

  5.295.095 3.656.075 

B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR 
SUBSIDIJOS) 

  - - 

C. SUBORDINUOTI �SIPAREIGOJIMAI   - - 

D. TECHNINIAI ATID�JINIAI IV.13 4.104.732 3.407.766 

I. Perkelt� �mok� techninis atid�jinys   2.294.711 1.616.035 

I.1. Bendra suma   2.294.711 1.616.035 

I.2. Perdraudik� dalis (-)    - - 

- Gyvyb�s draudimo matematinis techninis 
atid�jinys 

  - - 

II.1. Bendra suma   - - 

II.2. Perdraudik� dalis (-)   - - 

III. Numatom� išmok�jim� techninis 
atid�jinys 

  65.447 490.555 

III.1. Bendra suma   65.447 490.555 

III.2. Perdraudik� dalis (-)    - - 

IV. Draudimo �mok� gr
žinimo techninis 
atid�jinys 

  - - 

IV.1. Bendra suma   - - 

IV.2. Perdraudik� dalis (-)   - - 

V. Nuostoli� svyravimo išlyginimo techninis 
atid�jinys 

  1.744.574 1.301.176 
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VI. Kiti techniniai atid�jiniai   - - 

VI.1. Bendra suma   - - 

VI.2. Perdraudik� dalis (-)   - - 

E. GYVYB�S DRAUDIMO, KAI 
INVESTAVIMO RIZIKA TENKA 
DRAUD�JUI, TECHNINIS 
ATID�JINYS 

  - - 

I. Bendra suma    - - 

II. Perdraudik� dalis (-)   - - 

F. ATID�JIMAI    - 55.367 
I. Atid�jimai pensijoms ir panašiems 

�sipareigojimams 
   - - 

II. Atid�tieji mokes�iai   - - 

III. Kiti atid�jimai IV.14 - 55.367 

G. PERDRAUDIK	 DEPOZITAI   - - 

H. �SIPAREIGOJIMAI IV.15 52.696.267 45.331.441 

I. �sipareigojimai, susij� su draudimo veikla   52.167.718 45.120.278 

I.1. �sipareigojimai draud�jams   52.151.412 45.111.614 

I.2. �sipareigojimai tarpininkams    - - 

I.3. Kiti su draudimo veikla susij� 
�sipareigojimai 

  16.306 8.664 

II. �sipareigojimai, susij� su perdraudimo ir 
persidraudimo veikla 

  - - 

II.1. �sipareigojimai perdraud�jams   - - 

II.2. �sipareigojimai perdraudikams   - - 

II.3. �sipareigojimai tarpininkams   - - 

II.4. Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla 
susij� �sipareigojimai 

  - - 

III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai 
nurodomos konvertuojamos skolos 

  -  - 

IV. Skolos kredito �staigoms   - - 

V. Mokesiai, socialinio draudimo �mokos ir 
kiti �sipareigojimai 

  528.549 211.163 

V.1. Mokes�iai   437.566 196.756 

V.2. Socialinio draudimo �mokos    - - 

V.3. Atlyginimai   175  - 

V.4. Kiti �sipareigojimai   90.808 14.407 

I. SUKAUPTOS S	NAUDOS IR 
ATEINAN�I� LAIKOTARPI� 
PAJAMOS 

  3 - 
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I. Sukauptos s�naudos   - - 

II. Ateinan�i� laikotarpi� pajamos IV.16 3 - 

  SAVININK� NUOSAVYB� IR 
�SIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

  86.853.167 74.741.644 

        
Direktor� _________________ Gitana Grišk�nien� 
   (parašas) (Vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji buhalter�  _________________ Renata Mikulevi�i�t� 
   (parašas) (Vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji aktuarija __________________  Laura Murauskait� 
   (parašas) (vardas, pavard�) 

�
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Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s 
sudarymo tvarkos 2 priedas 

      D2 forma  
        
      PATVIRTINTA  
        protokolas Nr. __ 

            (data)  
        

UAB "B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
(draudimo �mon�s pavadinimas) 

        
1100 76079, Jakšto g. 8/10, Vilnius 

(kodas, buvein�s adresas) 
        
  2006-12-31 PELNO (NUOSTOLI�) ATASKAITA (LITAIS) 
        
    2007 m.  kovo 1 d.    
        

Eil. Nr. Straipsniai 

Pasta-
bos 

nume-
ris 

Finansiniai 
metai 

Pra�j� 
finansiniai 

metai 

I. TECHNIN
 DALIS - NE GYVYB
S DRAUDIMAS IV.17     

I.1. UŽDIRBTOS �MOKOS, IŠSKYRUS 
PERDRAUDIK� DAL� 

  3.016.307 3.854.134 

I.1.1. Pasirašyt� �mok� suma   3.694.983 3.980.302 

I.1.2. Persidraudimo �mokos (-)    -  - 

I.1.3. Perkelt� �mok� techninio atid�jinio pasikeitimas (-/+)   (678.676) (126.168) 

I.1.4. Perkelt� �mok� techninio atid�jinio perdraudik� dalies 
pasikeitimas (+/-) 

   -  - 

I.2. PELNAS IŠ INVESTICIJ	, PERKELTAS IŠ 
NETECHNIN
S DALIES 

  376.108 255.440 

I.3. KITOS TECHNIN
S PAJAMOS, IŠSKYRUS 
PERDRAUDIK	 DAL� 

  1.876.073  - 

I.4. DRAUDIMO IŠMOK� S	NAUDOS, IŠSKYRUS 
PERDRAUDIK� DAL� (-) 

  195.471 (447.964) 

I.4.1. Išmokos, �vykus draudiminiams �vykiams (-)   (229.636) 5.904 

I.4.1.1 Išmokos (-)   (375.100)  - 

I.4.1.2. Žalos sureguliavimo s�naudos (-)   (2.401) (13.724) 

I.4.1.3. Išieškotos sumos (+)   147.865 19.628 

I.4.1.4. Perdraudik� dalis (+)    -  - 

I.4.2. Numatom� išmok�jim� techninio atid�jinio 
pasikeitimas (-/+) 

  425.107 (453.868) 

I.4.2.1. Bendra suma (-)   425.107 (453.868) 
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I.4.2.2. Perdraudik� dalis (+)    -  - 

I.5. KIT� TECHNINI� ATID�JINI� 
PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE 
POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIK� DAL� 
(-/+) 

  - - 

I.5.1. Bendra suma (-)    -  - 

I.5.2. Perdraudik� dalis (+)    -  - 

I.6. GR	ŽINTOS (GR	ŽINTINOS) DRAUDIMO 
�MOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS 
PERDRAUDIK� DAL� (-) 

  - - 

I.6.1. Gr�žintos �mokos (dalyvavimas pelne) (-)   - - 

I.6.1.1. Bendra suma (-)    -  - 

I.6.1.2. Perdraudik� dalis (+)    -  - 

I.6.2. Draudimo �mok� gr�žinimo techninio atid�jinio 
pasikeitimas (-/+) 

  - - 

I.6.2.1. Bendra suma (-)    -  - 

I.6.2.2. Perdraudik� dalis (+)    -  - 

I.7. GRYNOSIOS VEIKLOS S	NAUDOS (-)   (1.939.301) (1.518.138) 

I.7.1. �sigijimo s�naudos (-) IV.18 (261.422)  - 

I.7.2. Atid�t� �sigijimo s�naud� pasikeitimas (-/+) IV.19  -  - 

I.7.3. Administracin�s s�naudos (-)   (1.677.879) (1.518.138) 

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

I.8. KITOS TECHNIN
S S�NAUDOS, IŠSKYRUS 
PERDRAUDIK	 DAL� (-) 

   -  - 

I.9. TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT 
NUOSTOLI� SVYRAVIMO IŠLYGINIMO 
TECHNIN� ATID�JIN� 

  3.524.658 2.143.472 

I.10. NUOSTOLI	 SVYRAVIMO IŠLYGINIMO 
TECHNINIO ATID
JINIO PASIKEITIMAS (-/+) 

  (443.398) (477.636) 

I.11. NE GYVYB�S DRAUDIMO TECHNIN�S DALIES 
PELNAS (NUOSTOLIAI) 

  3.081.260 1.665.836 

II. NETECHNIN
 DALIS     

II.1. NE GYVYB
S DRAUDIMO TECHNIN
S DALIES 
PELNAS (NUOSTOLIAI) 

  3.081.260 1.665.836 

II.2. GYVYB
S DRAUDIMO TECHNIN
S DALIES 
PELNAS (NUOSTOLIAI) 

  - - 

II.3. INVESTICIN�S VEIKLOS PAJAMOS   3.131.594 2.449.089 

II.3.1. Pajamos iš dalyvavimo kit� �moni� veikloje    -  - 

II.3.2. Pajamos iš kit� investicij�   3.131.594 2.449.089 

II.3.2.1 Pajamos iš žem�s ir pastat�    -  - 

II.3.2.2 Pajamos iš kit� investicij�   3.131.594 2.449.089 



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 20 

II.3.3. Nuostolio d�l vert�s sumaž�jimo atstatymas    -  - 

II.3.4. Investicij� perleidimo pelnas    -  - 

II.4. PELNAS IŠ INVESTICIJ�, PERKELTAS IŠ 
GYVYB�S DRAUDIMO TECHNIN�S DALIES 

  - - 

II.5. INVESTICIN�S VEIKLOS S	NAUDOS (-)   (48.073) (15.016) 

II.5.1. Investicij� vadybos s�naudos, �skaitant pal�kanas (-)   (32.308) (15.016) 

II.5.2. Investicij� vert�s sumaž�jimas (-)   (15.765) - 

II.5.2.1
. 

S�naudos iš dalyvavimo kit� �moni� veikloje ir kit� 
investicij� (-) 

   -  - 

II.5.2.2
. 

Nuostolis d�l vert�s sumaž�jimo (-)   (15.765)  - 

II.5.3. Investicij� perleidimo nuostoliai (-)    -  - 

II.6. PELNAS IŠ INVESTICIJ	, PERKELTAS � NE 
GYVYB
S DRAUDIMO TECHNIN� DAL� (-) 

  (376.108) (255.440) 

II.7. KITOS PAJAMOS   43.967 7.549 

II.7.1. Finansin�s veiklos pajamos   19.080  - 

II.7.2. Kitos pajamos   24.887 7.549 

II.8. KITOS S	NAUDOS (-)   (6.107) (4.605) 

II.8.1. Finansin�s veiklos s�naudos (-)   (6.107) (4.539) 

II.8.2. Kitos s�naudos (-)    - (66) 

II.9. �PRASTIN�S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)   5.826.533 3.847.413 

II.10. YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUT
)    -  - 

II.11. YPATINGOSIOS S�NAUDOS (NETEKIMAI) (-)    -  - 

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

IV.20 - - 

II.13. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - 
PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ 
APMOKESTINIM	 

  5.826.533 3.847.413 

II.14. PELNO MOKESTIS (-) IV.21 (531.438) (191.338) 

II.15. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - 
PELNAS (NUOSTOLIAI) 

  5.295.095 3.656.075 

        
        
Direktor�     Gitana Grišk�nien� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji buhalter�     Renata Mikulevi�i�t� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji aktuarija     Laura Murauskait� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
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Draudimo �moni� finansin�s 
atskaitomyb�s sudarymo tvarkos 3 
priedas 

      D3 forma  

           

      PATVIRTINTA  

        
protokolas Nr. 
____ 

      (data)  

        
UAB "B�STO PASKOL� DRAUDIMAS' 

(draudimo �mon�s pavadinimas) 
        

1100 76079, Jakšto g. 8/10, Vilnius 
(kodas, buvein�s adresas) 

        
   2006-12-31 PINIG� SRAUT� ATASKAITA (LITAIS) 
        
    2007 m.kovo1 d.    
        

Eil. Nr. Straipsniai Finansiniai 
metai 

Pra�j� 
finansiniai 

metai 

I. PINIG� SRAUTAI IŠ DRAUDIMO �MON�S 
PAGRINDIN�S VEIKLOS (+/-) 

10.197.973 7.793.614 

I.1. Gautos draudimo ir perdraudimo �mokos  14.174.941 10.780.481 

I.1.1. Draudimo �mokos  14.174.941 10.780.481 

I.1.2. Perdraudimo �mokos   - - 

I.2. Bendrojo draudimo �mokos   - - 

I.2.1. Gautos bendrojo draudimo �mokos, priklausan�ios 
draudimo �monei  

 - - 

I.2.2. Gautos bendro draudimo �mokos, priklausan�ios kitoms 
bendrojo draudimo veikloje dalyvaujan�ioms draudimo 
�mon�ms  

 - - 

I.3. Sumos, sumok�tos kitoms bendrojo draudimo veikloje 
dalyvaujan�ioms draudimo �mon�ms (-) 

 - - 

I.4. Sumos, gautos iš kit� bendrojo draudimo veikloje 
dalyvaujan�i� draudimo �moni�  

 - - 

I.5. Persidraudimo �mokos (-)  - - 

I.5.1. Proporcinio persidraudimo �mokos (-)  - - 

I.5.2. Neproporcinio persidraudimo �mokos (-)  - - 

I.6. Sumos, išmok�tos pagal draudimo ir persidraudimo 
sutartis (-) 

(1.783.912) (1.444.660) 

I.6.1. Gr�žintos �mokos, nutraukus sutartis (-) (1.554.276) (1.450.564) 
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I.6.1.1. Draudimas (-) (1.554.276) (1.450.564) 

I.6.1.2. Perdraudimas (-)  -  - 

I.6.2. Išmok�tos draudimo išmokos (-) (375.100) - 

I.6.2.1. Draudimas (-) (375.100) - 

I.6.2.2. Perdraudimas (-)  -  - 

I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos 
realizavus likutin� turt� (+) 

147.865 19.628 

I.6.3.1. Draudimas (+) 147.865 19.628 

I.6.3.2. Perdraudimas (+)  -  - 

I.6.4. Išmok�tos išperkamosios sumos (-) - - 

I.6.4.1. Draudimas (-)  -  - 

I.6.4.2. Perdraudimas (-)  -  - 

I.6.5. Apmok�tos s�naudos žalai sureguliuoti (-) (2.401) (13.724) 

I.6.5.1. Draudimas (-) (2.401) (13.724) 

I.6.5.2. Perdraudimas (-)  -  - 

I.6.6. Gr�žintos �mokos (dalyvavimas pelne) draud�jams, su�jus 
terminui (-) 

 -  - 

I.6.7. Gr�žintos �mokos (dalyvavimas pelne) perdraud�jams, 
su�jus terminui (-) 

 -  - 

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

I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudik�   -  - 

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

I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraud�j�   -  - 
I.11. Apmok�tos veiklos s�naudos (-) (1.148.128) (920.318) 

I.12. Sumok�ti tipin�s veiklos mokes�iai (-) (1.044.928) (621.889) 

I.13. Sumos, gautos iš draudimo �mon�s kitos pagrindin�s 
veiklos  

 -  - 

I.14. Sumos, sumok�tos vykdant draudimo �mon�s kit� 
pagrindin� veikl� (-) 

 -  - 

II. PINIG� SRAUTAI IŠ INVESTICIN�S VEIKLOS (+/-) (7.687.834) (7.215.156) 

II.1. Sumos, gautos iš investicin�s veiklos  2.590.984 2.750.664 

II.1.1. Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s   -  - 

II.1.2. Akcijos, kiti kintam� pajam� vertybiniai popieriai ir 
investicini� fond� vienetai 

 -  - 

II.1.3. Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai 1.860.288 2.053.399 

II.1.4. Žem�  - - 

II.1.5. Pastatai  -  - 

II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu  -  - 
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II.1.7. Kitais b�dais užtikrintos paskolos  -  - 

II.1.8. Neužtikrintos paskolos   -  - 

II.1.9. Ind�liai kredito �staigose  730.696 697.265 

II.1.10. Kitos investicijos   -  - 

II.2. Sumos, gautos su�jus investicij� terminui arba perleidus 
investicijas  

32.936.961 23.341.649 

II.2.1. Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s   -  - 

II.2.2. Akcijos, kiti kintam� pajam� vertybiniai popieriai ir 
investicini� fond� vienetai  

 -  - 

II.2.3. Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai  13.036.961 3.091.649 

II.2.4. Žem�   -  - 

II.2.5. Pastatai   -  - 

II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu   -  - 

II.2.7. Kitos garantuotos paskolos   -  - 

II.2.8. Negarantuotos paskolos   -  - 

II.2.9. Ind�liai kredito �staigose  19.900.000 20.250.000 

II.2.10. Kitos investicijos   -  - 

II.3. Sumos, sumok�tos investavus (-) (43.183.471) (33.307.469) 

II.3.1. Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s (-)  -  - 

II.3.2. Akcijos, kiti kintam� pajam� vertybiniai popieriai ir 
investicini� fond� vienetai (-) 

(3.187.771)  - 

II.3.3. Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai (-) (13.895.700) (15.007.469) 

II.3.4. Žem� (-)  -  - 

II.3.5. Pastatai (-)  -  - 

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

II.3.7. Kitais b�dais užtikrintos paskolos (-)  - - 

II.3.8. Neužtikrintos paskolos (-)  -  - 

II.3.9. Ind�liai kredito �staigose (-) (26.100.000) (18.300.000) 

II.3.10. Kitos investicijos (-)  -  - 

II.4. Sumok�ti investicin�s veiklos mokes�iai (-) (32.308)  - 

II.5. Sumos, gautos iš kitos investicin�s veiklos   -  - 

II.6. Sumos, sumok�tos vykdant kit� investicin� veikl� (-)  -  - 

III. PINIG� SRAUTAI IŠ FINANSIN�S VEIKLOS (+/-) (1.155.542) (1.192.005) 

III.1. Sumos, gautos išleidus paprast�sias ir privilegijuot�sias 
akcijas  

 -  - 

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

III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius   -  - 
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III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniams popieriams išpirkti (-)  -  - 

III.5. Gautos paskolos   -  - 

III.6. Gr�žintos paskolos (-)  -  - 

III.7. Sumok�ti dividendai (-) (1.190.000) (1.190.000) 

III.8. Sumok�ti finansin�s veiklos mokes�iai (-)  -  - 

III.9. Sumos, gautos iš kitos finansin�s veiklos  40.059 4.898 

III.10. Sumos, sumok�tos vykdant kit� finansin� veikl� (-) (5.601) (6.903) 

IV. PINIG� SRAUT� PADID�JIMAS (SUMAŽ�JIMAS) 
(+/-) 

1.354.597 (613.547) 

V. PINIGAI IR J	 EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO 
PRADŽIOJE  

342.146 955.693 

VI. PINIGAI IR J� EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO 
PABAIGOJE  

1.696.743 342.146 

        
        
Direktor�     Gitana Grišk�nien� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji buhalter�     Renata Mikulevi�i�t� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji aktuarija     Laura Murauskait� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        
        
        

�

�
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Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s 
sudarymo tvarkos 4 priedas 

         D4 forma  
            
         PATVIRTINTA  
           protokolas Nr. __  

UAB "B�STO PASKOL� DRAUDIMAS' (data)  
(draudimo �mon�s pavadinimas)       

1100 76079, Jakšto g. 8/10, Vilnius       
(kodas, buvein�s adresas)       

            
 2006.12.31 NUOSAVO KAPITALO POKY�I� ATASKAITA  
            
  2007 m. kovo  1 d.        
            

  Perkainojimo rezervas 
(rezultatai) 

  

�statymo numatyti 
rezervai 

  

Kiti 
rezervai 

  
  

Apmok�tas 
�statinis 
kapitalas 

  

Akcij� 
priedai 

  

Savos 
akcijos 

(-) 
  

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto 

Finansinio 
turto 

Privalomasis Sav� 
akcij� 
�sigijimo 

  Premi-
joms  

Nepaskirsty
-tasis pelnas 
(nuostoliai) 

 

Iš viso 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Likutis pra�jusi� 
finansini� met� 
pradžioje 

 17.000.000        1.537.288     4.943.707 23.480.995 

2. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas                     0 

3. Esmini� klaid� 
taisymo rezultatas                   0 

4. 
                     0 
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5. Perskaiiuotas 
likutis pra�jusi� 
finansini� met� 
pradžioje 

17.000.000 0 0 0 0 1.537.288 0 0 0 4.943.707 23.480.995 

6. Ilgalaikio materialiojo 
turto vert�s padid�jimas 
/ sumaž�jimas 

                    0 

7. Finansinio turto vert�s 
padid�jimas / 
sumaž�jimas 

                    0 

8. Sav� akcij� �sigijimas 
/ pardavimas                     0 

9. Pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje nepripažintas 
pelnas / nuostoliai 

                    0 

10. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas / nuostoliai 

                  3.656.075 3.656.075 

11. Dividendai                   -1.190.000 -1.190.000 

12. Kitos išmokos                     0 

13. Sudaryti rezervai           163.968     12.900 -176.868 0 

14. Panaudoti rezervai                     0 
15. �statinio kapitalo 
didinimas / mažinimas                     0 

16. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas                     0 

17. Esmini� klaid� 
taisymo rezultatas                     0 

18. 
                     0 
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19. Likutis pra�jusi� 
finansini� met� 
pabaigoje 

17.000.000 0 0 0 0 1.701.256 0 0 12.900 7.232.914 25.947.070 

20. Ilgalaikio 
materialiojo turto vert�s 
padid�jimas / 
sumaž�jimas 

                    0 

21. Finansinio turto 
vert�s padid�jimas / 
sumaž�jimas 

                    0 

22. Sav� akcij� 
�sigijimas                     0 

23. Pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje nepripažintas 
pelnas / nuostoliai 

                    0 

24. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas / nuostoliai 

                  5.295.095 5.295.095 

25. Dividendai                   -1.190.000 -1.190.000 

26. Kitos išmokos                     0 

27. Sudaryti rezervai                    0 

28. Panaudoti rezervai                 -12.900 12.900 0 
29. �statinio kapitalo 
didinimas / mažinimas                     0 

30. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas                     0 

31. Esmini� klaid� 
taisymo rezultatas                     0 

32. 
                     0 
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33. Likutis ataskaitini� 
finansini� met� 
pabaigoje 

17.000.000 0 0 0 0 1.701.256 0 0 0 11.350.909 30.052.165 

            
            
Direktor�       Gitana Grišk�nien� 
    (parašas)     (vardas, pavard�) 
           

Vyriausioji buhalter�         Renata Mikulevi�i�t� 
    (parašas)     (vardas, pavard�) 
           
Vyriausioji aktuarija         Laura Murauskait� 
    (parašas)     (vardas, pavard�) 



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

29 

 
 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ 
 

2006 m. aiškinamasis raštas 
 

I. BENDRI DUOMENYS 
 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau – bendrov�) �steigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“. 
Bendrov� �registruota Lietuvos Respublikos �kio ministerijoje 1999 m. geguž�s 7d. (registravimo 
Nr. AB 99-7, �mon�s kodas 1100 76079). 
 
Bendrov� vykdo draudimo ir su juo susijusi� veikl�. Valstybin� draudimo prieži�ros tarnyba prie 
Finans� ministerijos 1999 m. balandžio 22 d. išdav� Bendrovei draudimo veiklos licencij� Nr. 0009 
bei leidim� draudimo r�šiai. Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s 
draudim�. 
 
Bendrov�s buvein� yra A. Jakšto g. 8/10, Vilniuje. Filial�, atstovybi�, dukterini� ir asocijuot� 
�moni�  bendrov� neturi.  
 
Bendrov�s vienintelis akcininkas yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 
 
Bendrov�s misija – draudžiant kreditus pad�ti Lietuvos Respublikos gyventojams gauti 
finansavim� b�stui �sigyti ar jam modernizuoti. 
 
Bendrov�s strateginis tikslas – vykdyti kredito draudim� ir, vykdant šia veikl�, siekti maksimalaus 
pelno. 
 
 

II. BENDRA DRAUDIMO BENDROV�S B�KL� 2006, 2005 METAIS  
 

Per 2006 m. bendrov�je buvo sudaryta 6 550 b�sto kredit� draudimo sutar�i�, iš j� - 598 b�sto 
kredit� draudimo sutartys sudarytos su b�sto kredit� gav�jais, turin�iais teis� � valstyb�s param� 
pagal Lietuvos Respublikos valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei daugiabu�iams 
namams modernizuoti �statym�, už kuriuos valstyb�s l�šomis apmokama 50 proc. draudimo 
�mokos. Palyginimui, per 2005 m.  bendrov�je buvo sudarytos 5 545 b�sto kredit� draudimo 
sutartys, iš j� - 678 draudimo sutartys sudarytos su valstyb�s remiam� b�sto kredit� gav�jais. Taigi, 
per 2006 m., palyginus su 2005 m.., sudaryt� draudimo sutar�i� skai�ius išaugo 18,12 proc., 
draudimo sutar�i� su valstyb�s remiam� b�sto kredit� gav�jais skai�ius sumaž�jo 11,80 proc. 
 
B�sto kredit� draudimo produkto naudingum� kredito gav�jams parodo galimyb� gauti kredit� su 
mažesniu nei 5 proc. pradiniu �našu - tai ypatingai aktualu mažesnes pajamas gaunantiems 
asmenims bei jaunoms šeimoms. Per 2006 m. buvo sudarytos 2 535 b�sto kredit� draudimo 
sutartys, pagal kurias pradinis �našas buvo mažesnis nei 5 proc., vidutin� draudimo suma pagal šias 
sutartis sudar� 133 291 lit� ir 77,51 proc. ši� kredit� gav�j� b�st� �sigijo 5 didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose ir j� rajonuose, o 22,49 proc. – kituose Lietuvos miestuose ir j� rajonuose. 
 



UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS“ 
FINANSIN�S ATASKAITOS 
2006 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 30 

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutin� draudžiamo kredito suma sudar� 141 469 litus, palyginimui, per 
2005 m.. –102 461 lit�. Ataskaitiniu laikotarpiu vidutin� draudžiamo kredito suma padid�jo 38,07 
proc. – t� s�lygojo nekilnojamojo turto kain� augimas.  
 
2006 m. vidutin� draudimo �moka sudar� 2 151 lit�, palyginimui, per 2005 m.– 1 943 litus. 
Ataskaitiniu laikotarpiu vidutin� draudimo �moka padid�jo 10,71 proc. – t� s�lygojo padid�jusi 
draudžiam� b�sto kredit� suma.  
 
Per 2006 m. pagal sudarytas b�sto kredit� draudimo sutartis buvo gauta 13 637 806 litai draudimo 
�mok�, palyginimui, per 2005 m.– 10 780 481 litas, taigi per 2006 m. gauta 26,50 proc. daugiau 
draudimo �mok�. Š� padid�jim� l�m� tai, kad išaugo sudaryt� draudimo sutar�i� skai�ius bei 
padid�jo vidutin� draudimo �moka. Per 2006 m. už b�sto kredit� gav�jus, turin�ius teis� gauti 
valstyb�s param�, valstyb�s l�šomis buvo apmok�ta 572 732 litai draudimo �mok�, palyginimui, per 
2005 m. valstyb�s l�šomis buvo apmok�ta 574 074 litai draudimo �mok�. Taigi, per 2006 m. 
valstyb�s l�š� poreikis draudimo �mokoms apmok�ti, palyginus su 2005 m., sumaž�jo 0,23 proc.  
 
Visi bendrov�s prisiimti �sipareigojimai pagal sudarytas b�sto kredit� draudimo sutartis 2006 m. 
gruodžio 31 d. sudar� 1 651  849 669 litus.  
 
Per 2006 m. buvo sudarytos 26 b�sto kredit� draudimo sutartys, pagal kurias draudimo suma yra 
lygi ar didesn� kaip 450 000 lit� (ar ekvivalentas užsienio valiuta), �sipareigojim� suma pagal šias 
sutartis sudar� 13 726 055 lit�. Pagal visas bendrov�s sudarytas draudimo sutartis, kuri� draudimo 
suma yra lygi ar didesn� kaip 450 000 lit� (ar ekvivalentas užsienio valiuta), �sipareigojim� suma 
buvo lygi 15 110 684 litams ir tai sudar� 0,92 proc. vis� bendrov�s �sipareigojim� pagal visas b�sto 
kredit� draudimo sutartis. 
 
Per 2006 m. buvo nutrauktos 1 167 b�sto kredit� draudimo sutartys, palyginimui, per 2005 m. buvo 
nutrauktos 766 draudimo sutartys, ataskaitiniu laikotarpiu nutraukt� draudimo sutar�i� skai�ius 
padid�jo 52,35 procentais. Per 2006 m. draud�jams pagal nutrauktas draudimo sutartis buvo 
gr�žinta 1 607 013 lit� draudimo �mok�, palyginimui, per 2005 m. buvo gr�žinta 1 450 564 litai 
draudimo �mok�. Draud�jams pagal nutrauktas draudimo sutartis gr�žinam� �mok� suma padid�jo 
10,79 proc. Pagrindin�mis priežastimis, l�musiomis nutraukiam� draudimo sutar�i� skai�iaus 
augim�, yra nekilnojamojo turto kain� augimas, anks�iau galiojusios bendrov�s b�sto kredit� dalies 
draudimo s�lygos bei galimyb� draud�jui susigr�žinti draudimo �mokos dal�. Taip pat nutraukiam� 
draudimo sutar�i� skai�ius did�jo ir d�l to, kad padid�jo per metus sudarom� draudimo sutar�i� bei 
bendras administruojam� b�sto kredit� draudimo sutar�i� skai�ius. 
 
Per 2006 m. išmok�tos 5 draudimo išmokos. Bendra išmok�t� draudimo išmok� suma sudar� 372 
495 litus. Palyginimui, per 2005 m. draudimo išmok� išmok�ta nebuvo. Per ataskaitin� laikotarp� 
susigr�žintos 3 draudimo išmokos 145 260 lit� sumai. Palyginimui, per 2005 m. susigr�žintos 2 
draudimo išmokos, išmok�tos 2004 m., patirta 16 283 litai draudimo išmok� nuostoli� (1 draudimo 
išmoka buvo susigr�žinta iš dalies). 
 
Per ataskaitin� laikotarp� bendrov�je buvo sudaryta 12 kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti 
draudimo sutar�i� bei išduota 16 išankstini� sutikim� sudaryti kredit� daugiabu�iams namams 
modernizuoti draudimo sutartis. Pagal sudarytas kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti  
draudimo sutartis ir išduotus išankstinius sutikimus vidutin� investicij� suma sudaro 251 600 lit�, 
vidutin� draudimo suma – 147 500 lit�. Kreditas vidutiniškai sudaro 59 proc. nuo investicij� sumos 
(10 proc. pradinis �našas, 15-30 proc. valstyb�s parama). Vidutinis kredito terminas – 11 met�, 
vidutin� draudimo �moka - 7 700 lit�. Vienam butui tenkanti m�nesin� kredito gr�žinimo ir 
pal�kan� mok�jimo �moka vidutiniškai sudaro 32,22 litus. 
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2006 m. gruodžio 31 d. uždirbtos draudimo �mokos ir kitos technin�s pajamos sudar� 4 892 380 
lit�, palyginimui, 2005 m. gruodžio 31 d. – 3 854 134 litus, t. y. per ataskaitin� laikotarp� uždirbtos 
draudimo �mokos ir kitos technin�s pajamos padid�jo 26,94 proc. Pajam� iš draudimo veiklos 
padid�jim� l�m� padid�j�s nutraukiam� draudimo sutar�i� skai�ius, kai draud�jui nutraukus 
draudimo sutart�, draudimo sutar�i� sudarymo ir vykdymo administracin�s išlaidos yra 
išskai�iuojamos iš neuždirbtos draudimo �mokos ir pripaž�stamos bendrov�s kitomis technin�mis 
pajamomis. Uždirbt� draudimo �mok� did�jim� l�m� pra�jusiais ataskaitiniais laikotarpiais sudaryt� 
draudimo sutar�i� �mok� pripažinimas 2006 m. ataskaitinio laikotarpio pajamomis. 
 
2006 m. draudimo veiklos s�naudos buvo atstatytos d�l sumaž�jusio numatom� išmok�jim� 
techninio atid�jinio ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos sudar� 247 927 litus, 2005 m. gruodžio 
31 d. draudimo veiklos s�naudos sudar� 925 600 lit�, t. y. per ataskaitin� laikotarp� draudimo 
veiklos s�naudos sumaž�jo 3,73 karto.  
 
2006 m. gruodžio 31 d. grynosios veiklos s�naudos sudar� 1 939 301 lit�, palyginimui, 2005 m. 
gruodžio 31 d. – 1 518 138 litus, t. y. per ataskaitin� laikotarp� veiklos s�naudos padid�jo 27,74 
proc. Š� padid�jim� l�m� minimalios m�nesin�s algos did�jimas ir darbuotoj� skai�iaus augimas. 
 
2006 m. gruodžio 31 d. investicin�s ir kitos veiklos pajamos sudar� 3 175 561 lit�, 2005 m. 
gruodžio 31 d. – 2 456 638 litus, t. y. per ataskaitin� laikotarp� investicin�s ir kitos veiklos pajamos 
padid�jo 29,26 proc. Š� padid�jim� l�m� išaug�s investicij� portfelis ir pajamingumas. 2006 m. 
gruodžio 31 d. investicin�s ir kitos veiklos s�naudos sudar� 54 180 litus, 2005 m. gruodžio 31 d. – 
19 621 lit�, t. y. per ataskaitin� laikotarp� investicin�s ir kitos veiklos s�naudos padid�jo 2,7 karto. 
Š� padid�jim� l�m� išaug�s investicij� portfelio dydis. 
 
Bendrov�s grynasis pelnas 2006 metais, lyginant su pra�jusi� met� tuo pa�iu laikotarpiu, išaugo 
44,83 proc. ir sudar� 5 295 095 Lt. Tai l�m� uždirbt� �mok� ir investicini� pajam� augimas. 
 
Bendrov�s turtas 2006 m., lyginant su 2005 m. padid�jo 16,20 proc. ir sudar� 86 853 167 Lt. 
Bendrov�s nuosavas kapitalas per 2006 m. padid�jo 15,82 proc. 2006 m. gruodžio 31 d. sudar� 30 
052 165  Lt.  
 
Bendrov�s �sipareigojimai draud�jams – tai gautos draudimo �mokos, kurios bus pripažintos ir 
uždirbtos v�lesniais ataskaitiniais laikotarpiais. 2006 m. gruodžio 31 d. bendrov�s �sipareigojimai 
draud�jams sudar� 52 167 718 Lt ir palyginus su 2005 m. jie padid�jo 15,62  proc. 
 

 
III. APSKAITOS PRINCIPAI 

 

Finansin�s atskaitomyb�s rengimo pagrindas 

 

Bendrov�s finansin�s ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisinius aktus, 
reglamentuojan�ius finansini� ataskait� sudarym� bei Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 
komisijos normatyvinius aktus. 

 
2006 m. birželio 21 d. bendrov�s direktoriaus �sakymu Nr. 022 buvo patvirtinta nauja UAB „B�sto 
paskol� draudimas“ apskaitos politikos redakcija, pagal kuri� sudaryta 2006 m. bendrov�s finansin� 
atskaitomyb�. 
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Bendrov�s apskaita vedama laikantis kaupimo, atsargumo, palyginamumo, �mon�s veiklos 
t�stinumo bei kit� apskaitos princip�. Bendrov�s finansiniai metai sutampa su kalendoriniais 
metais. Visos sumos finansin�je atskaitomyb�je pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip.  

 
Nematerialus turtas  
 
Bendrov�s nematerial� turt� sudaro programin� �ranga ir kitas nematerialus turtas. Nematerialusis 
turtas yra apskaitomas �sigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija 
apskai�iuojama naudojant tiesin� metod�. Nematerialaus turto numatomo naudojimo laikotarpis – 3 
metai. Minimali nematerialaus turto vert� – 300 lit�.  
 
 
Nekilnojamasis turtas  
 
Bendrov�s turimas nekilnojamasis turtas apskaitomas �sigijimo verte, sumažinta sukaupto 
nusid�v�jimo suma. Nustatyta likvidacin� vert� yra  1 proc. nuo �sigijimo vert�s. Nusid�v�jimo 
laikotarpis – 75 metai. Apskai�iuojant nusid�v�jim� taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 
metodas. 
 
Investicij� � skolos vertybinius popierius apskaita 
 
Nuo 2006 m. bendrov�je investicijos � skolos vertybinius popierius apskaitomos vadovaujantis 18 
verslo apskaitos standartu „Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai“. Skolos vertybiniai 
popieriai, laikomi iki išpirkimo, yra apskaitomi amortizuota savikaina, taikant apskai�iuot� 
pal�kan� normos metod�. Investicini� fond� vienetai apskaitomi rinkos verte. 
 
Terminuot� ind�li� apskaita 
 
Investicijos � terminuotus ind�lius yra apskaitomos �sigijimo verte. Terminuot� ind�li� pal�kanos 
pripaž�stamos remiantis kaupimo principu kaip pal�kan� pajamos ir atvaizduojamos ataskaitoje prie 
ind�li� vert�s.  
 
Kito materialiojo turto apskaita 
 
Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas �sigijimo verte, sumažinta sukaupto nusid�v�jimo 
suma. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Pagrindin�ms materialiojo  turto r�šims 
nusid�v�jimas yra skai�iuojamas taikant žemiau pateiktus numatomus turto naudojimo laikotarpius: 
 
Kompiuterin� technika ir ryši� priemon�s             3 metai 
Transporto priemon�s           6 metai 
Kiti �rengimai            5-6 metai 
 
Minimali kito materialaus turto vert� – 500 lit�.  
 
Gautinos sumos  
 
Gautinos sumos iš draudimo veiklos - tai draud�j� �sipareigojimai bendrovei. Prie kit� gautin� 
sum� pateikiamos  ne draud�j� skolos. Gautinos sumos apskaitomos tikr�j� verte. 
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Nuo 2006 m. pradžios bendrov�je užbalansin�se buhalterin�se s�skaitose (77 ir 99) apskaitomos 
sudarytos, bet dar ne�sigaliojusios draudimo sutartys. Jose atsispindi gautinos ateityje sumos iš 
draud�j�. 
 
 
Pinigai ir j� ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bank� s�skaitose. Pinig� ekvivalentai yra trumpalaik�s, labai 
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos � žinom� pinig� sum�. 
 
Kapitalas ir rezervai 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo �statymu, draudimo �mon�s �statinis kapitalas turi 
b�ti ne mažesnis nei 1 000 000 eur�. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu, bendrov� privalo pervesti 5 proc. 
ataskaitinio laikotarpio pelno � privalomus rezervus, kol rezervas sudarys ne mažiau 10 proc. 
�statinio kapitalo. 

 
Draudimo techniniai atid�jiniai 

 
Bendrov� 2006 m. gruodžio 31 d. suformavo perkelt� �mok�, numatom� išmok�jim� ir nuostoli� 
svyravimo išlyginimo techninius atid�jinius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo 
prieži�ros komisijos patvirtinta metodika. 

 

Perkelt� �mok� techninis atid�jimys 

 
Perkelt� �mok� techninis atid�jinys skai�iuojamas kiekvienai draudimo sutar�iai atskirai, 
proporcingai paskirstant pasirašyt� draudimo �mok� draudimo rizikos laikotarpiui.  

 

Numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys 

 
Numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys sudaromas �vertinus ataskaitiniam laikotarpiui ir 
praeitiems laikotarpiams tenkan�i� dar neapmok�t� žal� sureguliavimui ir apmok�jimui reikalingas 
sumas. 

 

Nuostoli� svyravimo išlyginimo techninis atid�jinys 

 

Nuostoli� svyravimo išlyginimo techninis atid�jinys parodo atid�tas sumas nuostoli� išlyginimui 
tose srityse, kur pastebimas reikšmingas žal� svyravimas pame�iui. � š� technin� atid�jin� kiekvieno 
laikotarpio pabaigoje pervedama 75 proc. techninio pelno, bet ne daugiau kaip 12 proc. per 
ataskaitin� laikotarp� pasirašyt� �mok�. Pervedimas iš nuostoli� svyravimo atid�jinio yra 
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leidžiamas, kai draudimo r�šies laikotarpio nuostolingumas yra didesnis už penkeri� pra�jusi� met� 
tos r�šies nuostolingumo vidurk�.  

 

Kiti atid�jimai 

 

Atid�jimai kitiems �sipareigojimams ir reikalavimams padengti yra formuojami gavus pagr�st� 
informacij� apie bendrov�s �sipareigojim� atsiradim� tam, kad b�t� užtikrintas toki� �sipareigojim� 
vykdymas. 

 
Kiti �sipareigojimai 

 
Kiti �sipareigojimai registruojami apskaitoje, atsiradus �sipareigojimams vykdant draudimo ar su ja 
susijusi� veikl�. � kitus �sipareigojimus ne�skaitomos technini� atid�jini� sumos. 

 

Nuo 2006 m. pradžios bendrov�je užbalansin�se buhalterin�se s�skaitose (77 ir 99) apskaitomos 
sudarytos, bet dar ne�sigaliojusios draudimo sutartys. Jose atsispindi b�sima draud�j� skola. 

 

Bendrov�s �sipareigojimai draud�jams – tai gautos draudimo �mokos, kurios bus pripažintos ir 
uždirbtos v�lesniais laikotarpiais. 

 

Prie kit� �sipareigojim� priskiriami ir atostogini� �sipareigojimai darbuotojams. 
 

Pasirašytos ir uždirbtos draudimo �mokos 

 

Pasirašytas �mokas sudaro �mokos, pasirašytos per ataskaitinius metus pagal bendrov�s sudarytas 
draudimo sutartis. Uždirbtos �mokos sudaro �mokas, priskirtinas ataskaitiniam laikotarpiui.  

 

Pagal ilgalaikius draudimo liudijimus (polisus) (virš 1 met�) pasirašytose �mokose yra pripaž�stama 
tik einam�j� met� �mokos dalis. Gautos draudimo �mokos dalis, susijusi su v�lesniais rizikos 
laikotarpiais yra apskaitoma kaip �sipareigojimai susij� su tiesiogine draudimo veikla. 

 

Kitos technin�s pajamos 

 
Nuo 2006 m. bendrov� išskiria � kitas technines pajamas draudimo sutarties administravimo 
s�naudas, kurios draud�jui nutraukus draudimo sutart� yra išskai�iuojamos iš neuždirbtos draudimo 
�mokos. Šis apskaitos politikos pakeitimas ne�takoja bendrov�s veiklos rezultat�. 
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Draudimo išmok� s
naudos 

 

Draudimo išmok� s�naudas sudaro per ataskaitin� laikotarp� išmok�tos žalos, sumažintos 
išieškotoms subrogacijos tvarka, žal� sureguliavimo s�naudos ir numatom� išmok�jim� techninio 
atid�jinio pasikeitimas.  

 

Pelnas iš investicij�, perkeltas iš netechnin�s dalies � technin� 

 

Pelno dalis iš investicij�, perkelta iš netechnin�s dalies � technin�, apskai�iuojama atsižvelgiant � 
draudimo technini� atid�jini� dal� bendroje technini� atid�jini� ir nuosavo kapitalo sumoje. 

 

�sigijimo s
naudos 

 

Nuo 2006 m. bendrov� išskiria �sigijimo s�naudas, kurias sudaro darbuotoj�, sudaran�i� draudimo 
sutartis darbo užmokestis, socialinio draudimo �mokos ir �mokos � garantin�, taip pat reklamos bei 
polis� spausdinimo s�naudos. Pastarasis apskaitos politikos pakeitimas bendrov�s veiklos rezultat� 
ne�takoja. 

 

Administracin�s s
naudos 

 

Visos administracin�s s�naudos yra pripaž�stamos pelno (nuostolio) ataskaitoje laikantis kaupimo 
principo. 

 

Investicin�s veiklos pajamos ir s
naudos 

 

Investicin�s pajamos yra pripaž�stamos kaupimo principu. Investicin�s veiklos pajamos 
paskirstomos � technin� ir netechnin� dal� proporcingai techniniams atid�jiniams ir nuosavam 
kapitalui.  

Kitos pajamos ir s
naudos 

 

Kitos pajamos ir s�naudos apskaitomos kaupimo principu. 

 

Kitos pajamos – tai pal�kanos už bendrov�s atsiskaitomosiose s�skaitose esan�i� pinig� liku�ius 
bei gautos draudimo išmokos d�l prarasto ar sugadinto turto. Kitas s�naudas sudaro finansin�s 
veiklos s�naudos. 
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Mokesiai  

 

Per 2006 m. bendrov� mok�jo nekilnojamojo turto mokest� (0,5 procento nuo nekilnojamojo turto 
koreguotos vert�s), LR Draudimo prieži�ros komisijos išlaikymo mokest� (0,3178 proc. nuo 
pasirašyt� �mok�), �mokas � garantin� fond� (0,2 proc. nuo darbo užmokes�io), socialinio draudimo 
�mokas (30,98 proc. nuo darbo užmokes�io). 

 

Pelno mokes�io tarifas nuo 2002 m. yra 15 procent� (2001 m. – 24%) nuo apmokestinam�j� 
pajam�. Išlaidos, susijusios su apmokestinimu ir �trauktos � šias finansines ataskaitas, yra pagr�stos 
vadovyb�s apskai�iavimais pagal Lietuvos Respublikos mokes�i� �statymus. Taip pat 2006 m. prie 
pelno mokes�io bendrov� papildomai mok�jo socialin� mokest�, kuris ataskaitiniais metais sudar� 4 
proc. nuo apmokestinam�j� pajam�. 

 

Atid�tieji mokes�iai yra skai�iuojami visiems laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp pajam� 
ir s�naud� apskai�iavimo finansin�je apskaitoje ir mokestin�je apskaitoje. Kai apskai�iuojamas 
bendras atid�t�j� mokes�i� turtinis likutis, jis pripaž�stamas tik ta dalimi, kurios padengimas per 
artimiausius metus yra tik�tinas.  

 

Pelno mokestis 

 
Atid�t�j� mokes�i� turto paskai�iavimas : 
 
Sukauptas mokestinis nuostolis laikotarpio pradžioje 0  lit�. 
 
Sukauptas mokestinis nuostolis laikotarpio pabaigoje 0  lit�. 
 
Atid�t�j� mokes�i� turtas nebuvo sukurtas, nes n�ra tik�tina, kad ateinan�i� laikotarpi� 
apmokestinamasis pelnas leis panaudoti atid�t�j� mokes�i� turt�.  
 
Pinig� srautai 
 
Pinig� sraut� ataskaita sudaroma tiesioginiu metodu. Pinigus ir j� ekvivalentus sudaro pinigai 
banke ir kasoje.  
 
Užsienio valiutos vert�s perskaiiavimas 
 
Visas piniginis turtas ir �sipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra perskai�iuoti � Lietuvos 
litus (Lt) pagal met� pabaigoje galiojus� kurs�. Pelnas arba nuostolis, patirtas d�l šio 
perskai�iavimo �trauktas � pelno (nuostolio) ataskait� už metus. Visos operacijos užsienio valiuta 
yra apskaitomos operacijos atlikimo dienos kursu.  
 
Investicij� vert�s perskaiiavimas 
 
Investicijos apskaitomos �sigijimo verte. Visos investicijos �traukiamos � apskait� sandorio dien�, 
t.y. tuomet, kai bendrov� �sigyja ar parduoda investicin� turt�. 
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IV. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
1. Rizikos valdymas 
 
Kredito draudimo grup�je, draudžiant b�sto kreditus, atsiranda konkurencijos rizika, teisin� rizika, 
ir finansin� rizika. 
 
Konkurencijos rizika 
 
Konkurencijos rizika – tai galimyb� patirti nuostolius d�l bendrov�s užimamos rinkos dalies 
sumaž�jimo, nesugeb�jimo tinkamai ir operatyviai reaguoti � rinkos bei bank� kreditavimo politikos 
poky�ius, konkurent� atsiradimo, nesugeb�jimo pasinaudoti konkurenciniais pranašumais. 
 
Siekiant sumažinti ši� rizik�, bendrov�je nustatomos ir �gyvendinamos jos valdymo ir kontrol�s 
priemon�s: 

� kreditavimo rinkos ir bendrov�s užimamos rinkos dalies monitoringas; 
� bank� kreditavimo s�lyg� monitoringas; 
� bendrov�s teikiam� kredito draudimo paslaug� atitikimo rinkos poreikiams analiz� ir 
�vertinimas; 

� bendrov�s teikiam� kredito draudimo paslaug� tobulinimas, atsižvelgiant � bendrov�s 
ilgalaikius tikslus, numatytus veiklos strategijoje; 

� rinkodaros plano kiekvieniems ateinantiems metams rengimas ir jo nuoseklus 
�gyvendinimas; 

� atsiradus konkurentams, bendrov�s ir konkurent� stipri�j�, silpn�j� pusi� analiz�, 
bendrov�s veiklos strategijos pakeitimas. 

 
Teisin� rizika 
 
Teisin� rizika – tai galimyb� patirti nuostolius d�l juridiškai netinkamai �teisintos veiklos arba 
neteis�tai vykdomos veiklos ir nepalanki� teisin�s aplinkos poky�i� – �statym� ir kit� teis�s akt� 
pakeitim�, nauj� atsiradimo. 
 
Siekiant sumažinti ši� rizik�, bendrov�je nustatomos ir �gyvendinamos jos valdymo ir kontrol�s 
priemon�s: 

� �statym�, kit� teis�s akt�, susijusi� su bendrov�s veikla ar galin�i� tur�ti �takos jos veiklai, 
pakeitim�, nauj� teis�s akt� atsiradimo monitoringas ir savalaikis atitinkam� darbuotoj� 
informavimas ir supažindinimas; 

� aktyvus atitinkam� darbuotoj� dalyvavimas kei�iant galiojan�ius ir rengiant naujus teis�s 
aktus, kurie susij� su bendrov�s veikla ar kurie gali tur�ti �takos jos veiklai; 

� aktualios teisin�s literat�ros ir teisin�s duomen� baz�s naudojimas; 
� �statym� bei kit� teis�s akt�, susijusi� su bendrov�s veikla ar kurie gali tur�ti �takos jos 

veiklai, s�vad� sudarymas. 
 
Finansin� rizika 
 
Finansin� rizika – tikimyb� patirti nuostolius d�l neefektyvaus finans� valdymo: l�š� investavimo 
valdymo, mokumo atsargos nepakankamumo, draudimo technini� atid�jini� nepakankamumo. 
 
Siekiant sumažinti galimus nuostolius d�l šios rizikos, bendrov�je nustatomos ir �gyvendinamos jos 
valdymo ir kontrol�s priemon�s: 
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� draudimo technini� atid�jini� ir kit� l�š� investavimo strategijos ir tvarkos nuostat� 
�gyvendinimas; 

� turimos ir b�tinos mokumo atsargos monitoringas; 
� minimalaus garantinio fondo monitoringas; 
� persidraudimo strategijos nuostat� �gyvendinimas; 
� vidaus auditas; 
� išor�s auditas. 

 
2. Nematerialusis turtas 
 

Turto grup�s 

Straipsniai Programin� 
�ranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

�sigijimo vert�    
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 104.201 950 105.151 
�sigytas turtas 9.937   9.937 
Perleistas turtas (-)     0 
Nurašytas turtas (-)   -950 -950 
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas turtas +/(-)     0 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 114.138 0 114.138 

Sukaupta amortizacija       
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 88.617   88.617 
Apskai�iuota amortizacija 9.158   9.158 
Atkurta amortizacija (-)     0 
Nurašyta amortizacija perleidus turt� (-)     0 
Nurašyta amortizacija nurašius turt� (-)     0 
Iš vieno straipsnio � kit� perrašyta 
amortizacija +/(-) 

    0 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 97.775 0 97.775 
Likutin� vert�       

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15.584 950 16.534 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16.363 0 16.363 

 
Praeitame ataskaitiniame laikotarpyje kit� nematerial�j� turt� sudar� bendrov�s patirtos darbuotojo 
mokymo išlaidos, priskirtos nematerialiajam turtui. 2006 m. šios išlaidos buvo perkeltos �  
s�naudas.  
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3. Nekilnojamasis turtas 
 

Turto grup�s 
Straipsniai Pastatai Iš viso 
�sigijimo vert�     

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.299.000 1.299.000 
�sigytas turtas   0 
Perleistas turtas (-)   0 
Nurašytas turtas (-)   0 
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas turtas +/(-)   0 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.299.000 1.299.000 

Perkainojimas     
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje   0 
Vert�s padid�jimas   0 
Vert�s sumaž�jimas (-)   0 
Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turt� (-)   0 
Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turt� (-)   0 
Perrašytas iš vieno straipsnio � kit� perkainojimo rezultatas +/(-)   0 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 0 

Sukauptas nusid�v�jimas     
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 101.449 101.449 
Apskai�iuotas nusid�v�jimas 17.147 17.147 
Atkurtas nusid�v�jimas (-)   0 
Nurašytas nusid�v�jimas perleidus turt� (-)   0 
Nurašytas nusid�v�jimas nurašius turt� (-)   0 
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas nusid�v�jimas+/(-)   0 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 118.596 118.596 

Likutin� vert�     
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.197.551 1.197.551 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.180.404 1.180.404 

 
4. Investicijos � dukterines ir asocijuotas �mones 
 
2006 m. ir 2005 m. bendrov� neinvestavo � dukterines ir asocijuotas �mones. 
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5. Nuosavyb�s ir skolos vertybiniai popieriai 
 

Straipsniai 

Nuosavyb�s 
vertybiniai 
popieriai 

Skolos vertybiniai 
popieriai 

�sigijimo vert�     
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje   52.494.088 
�sigytas turtas   17.079.649 
Perleistas turtas (-)   -12.616.822 
Nurašytas turtas (-)     
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas turtas +/(-)     
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  56.956.915 

Perkainojimas     
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje   -199.752 
Vert�s padid�jimas   899.935 
Vert�s sumaž�jimas (-)   -15.765 
Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turt� (-)    
Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turt� (-)    
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas perkainojimo 
rezultatas +/(-) 

    

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  684.418 
Likutin� vert�     

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje  52.294.336 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  57.641.333 

 
6. Paskolos 
 
2006 m. ir 2005 m. bendrov� paskol� nesuteik�. 
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7. Gautinos sumos 
 

Gautinos sumos Bendra 
suma 

Abejotinos 
gautinos 
sumos 

Balansin� 
vert� 

Draudimo veiklos gautinos sumos:    
iš draud�j�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    
iš tarpinink�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    
iš kit�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos 
sumos: 

   

iš perdraud�j�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    
iš perdraudik�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    
iš tarpinink�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    
iš kit� asmen�:    
   dukterini� �moni�    
   asocijuot� �moni�    
   kit� asmen�    

Kitos gautinos sumos: 279  279 
   iš dukterini� �moni�      
   iš asocijuot� �moni�      
   iš kit� asmen� 279  279 

Iš viso 279  279 
 
Administracijos, valdymo ir prieži�ros organams išmok�t� avans� nebuvo. Abejotin� gautin� sum� 
bendrov�je taip pat n�ra. 2006 m. gruodžio 31 d. bendrov�je nebuvo gautin� sum� iš draud�j�. 
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8. Ilgalaikis materialus turtas išskyrus investicijas 
 

Turto grup�s 

Straipsniai 
Biuro ir kita 
�ranga 

Transporto 
priemon�s Iš viso 

�sigijimo vert�       
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 205.603 95.242 300.845 
�sigytas turtas 30.461   30.461 
Perleistas turtas (-)      
Nurašytas turtas (-) -18.078   -18.078 
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas turtas +/(-) -184   -184 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 217.802 95.242 313.044 

Perkainojimas       
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje    
Vert�s padid�jimas    
Vert�s sumaž�jimas (-)    
Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turt� (-)    
Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turt� (-)    
Iš vieno straipsnio � kit� perrašytas perkainojimo 
rezultatas +/(-) 

   

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    
Sukauptas nusid�v�jimas       

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 151.621 71.583 223.204 
Apskai�iuotas nusid�v�jimas 19.486 6.788 26.274 
Atkurtas nusid�v�jimas (-) -15.863   -15.863 
Nurašytas nusid�v�jimas perleidus turt� (-)      
Nurašytas nusid�v�jimas nurašius turt� (-)      
Perrašytas iš vieno straipsnio � kit� nusid�v�jimas +/(-)      
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 155.244 78.371 233.615 

Likutin� vert�       
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 53.982 23.659 77.641 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 62.558 16.871 79.429 

 
Per 2006 m. bendrov�je nebuvo �sigyta ilgalaikio materialaus turto pagal lizingo sutartis. 
 
9. Pinigai banke ir kasoje 

Straipsniai 
Ataskaitiniai 
finansiniai 

metai 

Pra�j� finansiniai 
metai 

    Pinigai banke 1.694.697 341.785 
Pinigai kasoje 2.046 361 
Iš viso 1.696.743 342.146 
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10. Sukauptos pajamos 
 

Straipsniai 
Ataskaitiniai 

finansiniai 
metai 

Pra�j� finansiniai 
metai 

 Sukauptos pal�kanos už VVP 0 770.313 
    Sukauptos pal�kanos už �moni� obligacijas 0 37.639 
    Sukauptos pal�kanos už terminuotus ind�lius 0 94.774 

Iš viso 0 902.726 
 
Nuo 2006 m. sukauptos pajamos už skolos vertybinius popierius bei terminuotus ind�lius 
priskaitomos prie investicij� vert�s. 
 
 
11. Ateinani� laikotarpi� s
naudos 
 
2006 m. gruodžio 31 d. sukauptos s�naudos buvo 4113 lit�. Jas sudar� atid�tos b�sim�j� laikotarpi� 
bendrov�s turto draudimo s�naudos bei atid�tos dalykin�s literat�ros prenumeratos s�naudos. 
 
12. Akcinink� nuosavyb� 

 
 
Akcinink� nuosavyb�s 
poky�iai 

�statinis 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Kiti 
rezervai 

�statymo 
numatyti 
rezervai 

Nepaskirs-
tytas pelnas Iš viso 

Ankstesnio 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

17.000.000 - - 1.537.288 4.943.707 23.480.995 

Ankstesnio 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 

17.000.000 - 12.900 1.701.256 7.232.914 25.947.070 

Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

17.000.000 - - 1.701.256 11.350.909 30.052.165 

 
Bendrov�s akcin� kapital� sudaro 17 000 paprast�j� vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� 
yra 1000 lit�. 
 
�statymo numatyti rezervai – tai rezervai, numatyti pagal Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statym�. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu, bendrov�s kasmet 
privalo pervesti � �statym� numatyt�  rezerv� 5 proc. paskirstytinojo pelno, kol šis rezervas ir akcij� 
priedai pasiekia 10 proc. �mon�s �statinio kapitalo. �statymo numatyti rezervai yra nepaskirstytini. 

 

100 proc. bendrov�s akcij� priklauso Lietuvos Respublikos vyriausybei nuosavyb�s teise. 
Bendrov�s akcijas valdo Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 2006 metais buvo išmok�ta 1 
190 000 lit� dividend� už 2005 met� rezultatus.  
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Pagal 2006 m. rezultatus vienai akcijai tenka 311,48 lit� grynojo pelno. 
 
13. Techniniai atid�jiniai 
 
Perkelt� �mok� techninio atid�jinio pasikeitimas per 2006 m. ir 2005 m. 
 

2006 m. 2005 m. 

  
Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Iš ankstesnio 
ataskaitinio 
laikotarpio perkeltos 
�mokos 1.616.035   1.616.035 1.489.867   1.489.867 
Perkelt� �mok� 
atid�jinio 
pasikeitimas 678.676   678.676 126 168   126 168 

� ateinant� laikotarp� 
perkeltos �mokos 2.294.711   2.294.711 1.616.035   1.616.035 
       

 
Numatom� išmok�jim� techninio atid�jinio pasikeitimas per 2006 m. ir 2005 m. 
 

2006 m. 2005 m. 

  
Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Iš ankstesnio 
ataskaitinio 
laikotarpio perkeltas 
atid�jinys 490.555   490.555 36.687   36.687 

Atid�jinio 
pasikeitimas -425.108   -425.108 453.868   453.868 

� ateinant� laikotarp� 
perkeltas atid�jinys 65.447   65.447 490.555   490.555 
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Numatom� išmok�jim� techninio atid�jinio analiz� 
 
  2006 m. 
Numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys ataskaitinio 
laikotarpio pradžiai 490.555 

Išmokos išmok�tos, per ataskaitin� laikotarp�, pagal 
�vykius �vykusius iki jo pradžios  147.865 

Išmokos išmok�tos, per ataskaitin� laikotarp�, pagal 
�vykius �vykusius  per ataskaitin� laikotarp� 227.235 

Žalos sureguliavimo s�naudos, patirtos per ataskaitin� 
laikotarp�, pagal �vykius �vykusius iki ataskaitinio 
laikotarpio 339 

Žalos sureguliavimo s�naudos, patirtos per ataskaitin� 
laikotarp�, pagal �vykius �vykusius per ataskaitin� 
laikotarp� 2.062 

Atgautas regresas per ataskaitin� laikotarp� pagal 
�vykius, �vykusius iki jo pradžios  147.865 

Atgautas regresas per ataskaitin� laikotarp� pagal 
�vykius, �vykusius per ataskaitin� laikotarp� 0 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio dalis pagal �vykius, 
�vykusius iki ataskaitinio laikotarpio pražios 0 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio dalis pagal �vykius, 
�vykusius per ataskaitin� laikotarp� 80.242 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio dalis pagal �vykusius, 
bet dar nepraneštus �vykius per ataskaitin� laikotarp� 150.815 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio dalis žalos 
sureguliavimo s�naudoms 12.826 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto numatom� 
išmok�jim� techninio atid�jinio dalis skirta v�lesniais 
laikotarpiais numatomoms atgauti sumoms (mažinanti 
numatom� išmok�jim� technin� atid�jin�) 178.436 
Numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys ataskaitinio 
laikotarpio pabaigai 65.447 

 
2005 IV ketv. numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys buvo skai�iuojamas remiantis 
pranešimais apie žalas, pridedant dal� �vykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms, kuri sudaro 5 proc. 
nuo paskutini� 4 ketv. uždirbt� draudimo �mok�, ir dal� žalos sureguliavimo s�naudoms. Nuo 2006 
m. pradžios numatom� išmok�jim� techninis atid�jinys mažinamas numatomomis ateityje atgauti 
regreso tvarka sumomis. 
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Nuostoli� svyravimo išlyginimo techninio atid�jinio pasikeitimas per 2006 m. ir 2005 m. 
 

2006 m. 2005 m. 

  
Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Bendra 
suma 

Perdraudik� 
dalis 

Grynoji 
vert� 

Iš ankstesnio 
ataskaitinio 
laikotarpio perkeltas 
atid�jinys 1.301.176   1.301.176 823.540   823.540 

Atid�jinio 
pasikeitimas 443.398   443.398 477.636   477.636 

� ateinant� laikotarp� 
perkeltas atid�jinys 1.744.574   1.744.574 1.301.176   1.301.176 

 
 
14. Kiti atid�jimai 
 
2006 m. gruodžio 31 d. bendrov� neformavo kit� atid�jim�. 
 
 
15. Kiti �sipareigojimai 
 
 

Skolos, apmok�tinos 

Kreditoriai 
per vienerius 

metus 

po vieneri� met�, 
bet ne v�liau kaip 

per penkerius metus 
po penkeri� 

met� 
Subordinuoti �sipareigojimai       
Perdraudik� depozitai       
�sipareigojimai, susij� su draudimo veikla: 3.703.508 17.615.430 30.848.780 
�sipareigojimai draud�jams: 3.687.202 17.615.430 30.848.780 
   dukterin�ms �mon�ms       
   asocijuotoms �mon�ms       
   kitiems asmenims 3.687.202 17.615.430 30.848.780 
�sipareigojimai tarpininkams:    
   dukterin�ms �mon�ms     
   asocijuotoms �mon�ms     
   kitiems asmenims     
kiti su draudimo veikla susij� 

�sipareigojimai: 
16.306   

   dukterin�ms �mon�ms     
   asocijuotoms �mon�ms     
   kitiems asmenims 16.306   

�sipareigojimai, susij� su perdraudimo ir 
persidraudimo veikla: 

   

�sipareigojimai perdraud�jams:    
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Skolos, apmok�tinos 

Kreditoriai (t�sinys) 
per vienerius 

metus 

po vieneri� met�, 
bet ne v�liau kaip 

per penkerius metus 
po penkeri� 

met� 
   dukterin�ms �mon�ms    
   asocijuotoms �mon�ms    
   kitiems asmenims    
�sipareigojimai perdraudikams:    
   dukterin�ms �mon�ms    
   asocijuotoms �mon�ms    
   kitiems asmenims    
�sipareigojimai tarpininkams:    
   dukterin�ms �mon�ms    
   asocijuotoms �mon�ms    
   kitiems asmenims    
kiti su perdraudimo ir persidraudimo 

veikla susij� �sipareigojimai: 
   

   dukterin�ms �mon�ms    
   asocijuotoms �mon�ms    
   kitiems asmenims    

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai 
nurodomos konvertuojamos skolos 

   

Skolos kredito �staigoms:    
   dukterin�ms �mon�ms    
   asocijuotoms �mon�ms    
   kitiems asmenims    

Mokes�iai, socialinio draudimo �mokos ir 
kiti �sipareigojimai: 

528.224   

   mokes�iai 437.566   
   socialinio draudimo �mokos     
   atlyginimai 175,00    
   dukterin�ms �mon�ms     
   asocijuotoms �mon�ms     
   kitiems asmenims 90.808   

Iš viso 4.232.057 17.615.430 30.848.780 
 
�sipareigojimus, susijusius su draudimo veikla, sudaro gautos iš draud�j� draudimo �mokos, kurios 
bus pripažintos pasirašytomis v�lesniais ataskaitiniais laikotarpiais.  
 
2006 m. gruodžio 31 d. kituose �sipareigojimuose bendrov� apskait� atostog� rezerv� bei kitus 
�sipareigojimus tiek�jams. Atostog� rezervas buvo apskai�iuotas atsižvelgiant � darbo užmokes�io 
s�naudas per tris paskutinius ataskaitinio laikotarpio m�nesius bei sukauptas atostog� dienas iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, ir 2006 m. gruodžio 31 d. sudar� 77 644 litus.  
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Atostog� rezervo pasikeitimas per 2006 m. ir 2005 m. 
 

  2006 m. 2005 m. 

Iš ankstesnio ataskaitinio 
laikotarpio perkeltas atid�jimas 

55.367 54.604 

Atid�jimo pasikeitimas 22.277 763 

� ateinant� laikotarp� perkeltas 
atid�jimas 

77.644 55.367 

 
Atostog� rezervo �sipareigojimai susijusiems asmenims, 2006 m. gruodžio 31 d. 
 

 Atostog� rezervas 
�sipareigojimai dukterin�ms ir asocijuotoms �mon�ms   
�sipareigojimai draudimo �mon�s vadovams 24.868 
�sipareigojimai kitiems susijusiems asmenims  
Iš viso 24.868 

 
16. Sukauptos s
naudos ir ateinani� laikotarpi� pajamos 
 
2006 m. gruodžio 31 d. sukaupt� s�naud� bendrov�je nebuvo. Sukauptose pajamose apskaityta 
bendrov�s b�simos pajamos susijusios su finansin�mis s�naudomis. 2006 m. gruodžio 31 d. jos 
sudar� 3 litus. 
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17. Ne gyvyb�s draudimo veiklos rezultatai 
 

Straipsniai 
Pasirašytos 
�mokos 

Uždirbtos 
�mokos 

Išmok� 
s�naudos 

Veiklos 
s�naudos 

Persidraudimo 
veiklos 

rezultatas 
Draudimas 3.694.983 3.016.307 195.471 -1 939 301   
Perdraudimas           
Iš viso 3.694.983 3.016.307 195.471 -1 939 301 0 

            

Draudimo grup�s 
Pasirašytos 
�mokos 

Uždirbtos 
�mokos 

Išmok� 
s�naudos 

Veiklos 
s�naudos 

Persidraudimo 
veiklos 

rezultatas 
Bendrosios civilin�s 
atsakomyb�s draudimas           
Draudimas ligos atvejui           
Draudimas nuo nelaiming� 
atsitikim�           
Finansini� nuostoli� 
draudimas           
Geležinkelio transporto 
priemoni� draudimas           
Kredito draudimas 3.694.983 3.016.307 195.471 -1 939 301   

Laidavimo draudimas           
Laiv� (j�r�, ežer�, upi� ir 
kanal�) civilin�s atsakomyb�s 
draudimas           
Laiv� (j�r�, ežer�, upi� ir 
kanal�) draudimas           
Pagalbos draudimas           
Transporto priemoni� 
savinink� ir valdytoj� civilin�s 
atsakomyb�s draudimas           
Sausumos transporto 
priemoni�, išskyrus 
geležinkelio transporto 
priemones, draudimas           

Skraidymo aparat� civilin�s 
atsakomyb�s draudimas           
Skraidymo aparat� draudimas           
Teismo išlaid� draudimas           
Turto draudimas nuo gaisro ar 
gamtini� j�g�           
Turto draudimas nuo kit� žal�           
Vežam� krovini� draudimas           
      Likusi suma*           
Iš viso 3.694.983 3.016.307 195.471 -1 939 301   
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Valstyb�, kurioje sudaryta draudimo 
sutartis 

Pasirašytos �mokos 
    

Lietuvos Respublika 3.694.983     
Kitos Europos S�jungos valstyb�s nar�s      
Užsienio valstyb�s      
Iš viso 3.694.983     

 
18. Komisiniai 
 
Bendrov� nemoka komisinio atlyginimo už draudimo sutar�i� sudarym� bei administravim�. 
 
19. Darbo užmokesio s
naudos 
 

Straipsniai 
Darbo užmokestis 
2005 m. (�skaitant 

priedus) 

Vidutinis 
darbuotoj� 

skaiius 2005 m.  

Priedai 
2005 m. 

 

Prisiimti 
�sipareigojimai, 

susij� su senatv�s 
pensijomis 

Administracija 414.565  8 55.227 - 
Draudimo vadybininkai 145.314 3 12.103 - 
Kiti 345.071 7 47.330 - 

 Socialinis draudimas 279.819 - 37.838 - 
Garantinis fondas 1.804 - 229 - 

         Iš viso 1.186.573 18 152.727 - 

Straipsniai 
Darbo užmokestis 
2006 m. (�skaitant 

priedus) 

Vidutinis 
darbuotoj� 

skaiius 2006 m. 

Priedai 
2006 m.  

 

Prisiimti 
�sipareigojimai, 

susij� su senatv�s 
pensijomis 

 
Administracija 604.378 8 172.536 - 
Draudimo vadybininkai 193.365 5 33.580 - 
Kiti 388.298 8 102.201 - 

 Socialinis draudimas 365.890 - 104.766 - 
Garantinis fondas 2.371 - 617 - 

         Iš viso 1.554.302 21 413.700 - 
 
 
2006 m. gruodžio 31 d. bendrov�je dirbo 21 darbuotojas, 2005 m. gruodžio 31 d. – 18 darbuotoj�. 
 
20. Ypatingos pajamos ir s
naudos 
 
Per 2006 m. bendrov� nepatyr� ypating� pajam� bei s�naud�. 
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21. Pelno mokestis 
 
 

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Ankstesnis ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitini� met� pelno mokestis 531.438 191.338 
Atid�t�j� mokes�i� pasikeitimas     
Iš viso 531.438 191.338 

 
 

Ataskaitini� met� pelno (nuostoli�) prieš apmokestinim� sutikrinimas su to paties laikotarpio 
apmokestinamuoju pelnu (nuostoliais) 
      

Straipsniai Ataskaitinis 
laikotarpis 

Ankstesnis ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai) prieš 
mokes�ius 

5.826.533 3.847.413 

Skirtumai -3.029.494 -2.571.824 
Ataskaitini� met� apmokestinamas pelnas 
(nuostoliai) 

2.797.039 1.275.589 

Ataskaitini� met� pelno mokestis 531.438 191.338 
 
 
22. Sandoriai su susijusiais asmenimis 
 

2006 m. sandoriai su susijusiais asmenimis nebuvo vykdomi.  
 
23. Finansiniai ryšiai su bendrov�s vadovais 
 
Per 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius ataskaitinius metus bendrov� su vadovais atliko 
toliau aprašomas operacijas, o j� tarpusavio atsiskaitym� liku�iai yra: 
 
 

Straipsniai 
Ataskaitiniai 

finansiniai 
metai 

Pra�j� 
finansiniai 

metai 
Darbo užmokestis 111.500 91.248 
Liku�iai met� pabaigoje: 0 0 
 
 
24. Normini� akt� laikymasis 
 
Balanso sudarymo dien� bendrov� atitiko Lietuvos Respublikos normini� akt� reikalavimus, 
keliamus draudimo bendrovi� mokumo atsargai bei investicij� strukt�rai. 
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25. Nebalansiniai �sipareigojimai 
 
Bendrov� nebalansini� �sipareigojim� neturi. 
 
26. �vykiai po balanso sudarymo 
 

Po balanso sudarymo reikšming� �vyki� nebuvo. 

 

 
Direktor�  _______________  Gitana Grišk�nien� 
    (parašas)  (Vardas, pavard�) 
        

Vyriausioji buhalter�  _______________  Renata Mikulevi�i�t� 
    (parašas)  (Vardas, pavard�) 
        
Vyriausioji aktuarija  ________________  Laura Murauskait� 
    (parašas)  (vardas, pavard�) 
        

 
 
 
 
 
 
 
 


