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Informacija apie bendrovę 

ADB „Compensa Vienna Insurance group“ 

Telefonas: 85 224 4444 

Telefaksas: 85 273 8180 

Įmonės kodas: 304080146 

Įregistruota: Ukmergės g. 280, Vilnius, Lietuva 

Stebėtojų taryba 

Stebėtojų tarybos pirmininkas Franz Fuchs 

Stebėtojų tarybos narė Elisabeth Stadler 

Stebėtojų tarybos narys Artur Borowinski 

Stebėtojų tarybos narė Olga Reznik 

Stebėtojų tarybos narė Sabine Stiller 

Valdyba 

Valdybos pirmininkas Deividas Raipa 

Valdybos narys Tomasz Rowicki 

Valdybos narė Justyna Sledziewska 

Valdybos narys Jaanus Seppa 

 

Vadovybė 

Deividas Raipa – generalinis direktorius 

Žydrūnė Kramarauskaitė – vyriausioji buhalterė 

Laurita Petrošienė – vyriausioji aktuarė 

Auditorius 

„KPMG Baltics“, UAB 

Bankai 

AB SEB bankas 

Swedbank, AB 

AS SEB Pank 

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius 

Swedbank, AS 

Citadele, AS 

AS DNB bank 
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Atskiroji bendrųjų pajamų ataskaita (EUR) 

  

Finansinės ataskaitos 
Pas-

taba 
2016 m. 2015 m. 

Draudimo veiklos pajamos    

Bendra pasirašytų įmokų suma 22 45 150 102 - 

Perdraudikams tenkanti įmokų dalis  (20 117 778) - 

Pasirašytos įmokos, išskaičiavus perdraudikų dalį   25 032 324 - 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio, neišskaičiavus perdraudikų dalies, 

pokytis 
 (9 071 051) - 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytis  4 842 895 - 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis  (4 228 156) - 

Uždirbtos įmokos, išskaičiavus perdraudikų dalį 23 20 804 168 - 

Kitos techninės pajamos  - - 

Draudimo veiklos pajamos iš viso  20 804 168 - 

Draudimo veiklos sąnaudos    

Bendra draudėjams sumokėtų išmokų suma  (23 904 174) - 

Žalų sureguliavimo sąnaudos  (2 987 109) - 

Išieškotos sumos  2 268 207 - 

Sumokėtos išmokos 24 (24 623 076) - 

Perdraudikų dalis  9 387 664 - 

Sumokėtos išmokos, išskaičiavus perdraudikų dalį 24 15 235 412 - 

Techninio atidėjinio išmokoms, neišskaičiavus perdraudikų dalies, 

pokytis 
 5 589 195 - 

Techninio atidėjinio išmokoms perdraudikų dalies pokytis  (3 100 036) - 

Išmokų sąnaudos, išskaičiavus perdraudikų dalį 24 (17 724 571) - 

Įsigijimo sąnaudos 25 (10 573 292) - 

Administracinės sąnaudos 26 (4 024 688) (247 038) 

Perdraudimo komisinių pajamos ir perdraudikų pelno dalis  2 641 108 - 

Draudimo veiklos sąnaudos iš viso  (11 956 872) (247 038) 

Grynasis draudimo veiklos rezultatas  (8 877 275) (247 038) 

Palūkanų pajamos 27 878 230 - 

Grynasis finansinio turto pelnas / (nuostoliai) 27 89 821 - 

Investicijų vertinimo ir valdymo sąnaudos 27 (40 129) - 

Kitos finansinės pajamos 28 16 056 - 

Kitos finansinės sąnaudos 28 (84 812) - 

Kitos pajamos 29 95 577 2 728 

Kitos sąnaudos 29 (957 417) - 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (8 879 949) (244 310) 

Pelno mokesčio sąnaudos 30 1 183 963 47 224 

Metų pelnas / (nuostoliai)  (7 695 986) (197 086) 

Tęsinys kitame puslapyje    
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Atskiroji bendrųjų pajamų ataskaita (EUR) (tęsinys) 

Metų pelnas / (nuostoliai)  (7 695 986) (197 086) 

Kitos bendrosios pajamos 

Finansinių investicijų perkainojimo įtaka 

 

 

 

 

        231 611 (70 573) 

Ataskaitinių metų bendrųjų pajamų / (sąnaudų) iš viso  (7 464 375) (267 659) 
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Atskiroji finansinės būklės ataskaita (EUR) 

 

Turtas Pastaba  2016 m.                  2015 m. 

Nematerialusis turtas 1 11 351 079 10 949 788 

Nekilnojamasis turtas ir įrengimai 6 372 371 194 302 

Nefinansinis turtas iš viso  
11 723 450 11 144 090 

Investicijos į patronuojamąsias įmones 4 2 176 724 - 

Atidėtojo mokesčio turtas 30 1 231 187 47 224 

Galimas parduoti finansinis turtas 2 26 290 970 25 898 850 

Paskolos ir indėliai 3 496 626 7 332 866 

Investicijos iš viso  
26 787 596 33 231 716 

Perleidimui laikomo turto grupės 33 16 080 420 - 

Draudimo veiklos gautinos sumos  6 172 823 5 802 698 

Atiduoto ir prisiimto perdraudimo gautinos sumos  3 419 794 444 446 

Kitos gautinos sumos   108 178 68 499 

Gautinos sumos iš viso  5 9 700 795 6 315 643 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys, perdraudikų dalis 11 10 123 142 5 280 247 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, perdraudikų dalis 13 11 748 527 8 648 491 

Perdraudimo veiklos turtas iš viso  
21 871 669 13 928 738 

Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos  
383 466 438 127 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos  
5 234 820 4 447 343 

Kitos sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos  
1 034 495 13 746 

Sukautos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos iš viso 8 6 652 781 4 899 216 

Pinigai banke ir kasoje 7 3 774 694 13 826 254 

Turtas iš viso  
99 999 317 83 392 881 

    

Tęsinys kitame puslapyje  
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Atskiroji finansinės būklės ataskaita (EUR) (tęsinys) 

 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 
Pas-

taba 
 2016 m.                  2015 m. 

Nuosavas kapitalas    

Įstatinis kapitalas 9 9 700 000 7 500 000 

Akcijų priedai  24 000 000 15 200 000 

Perkainojimo rezervas    10 161 038 (70 573) 

Privalomasis rezervas    10 263 258 263 258 

Iš praėjusių metų perkeliamas nepaskirstytasis pelnas 

(nuostoliai)  
 (197 086) - 

Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  (7 695 986) (197 086) 

Nuosavas kapitalas iš viso  26 231 224 22 695 599 

Įsipareigojimai      

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla    

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 11 20 451 883 14 527 950 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys 13 10 756 877 17 908 625 

Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys 12 32 823 - 

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla, iš viso  31 241 583 32 436 575 

Techniniai atidėjiniai 14 386 234 141 022 

Perdraudikų depozitai 15 19 655 696 12 201 178 

Perleidimui laikomų įsipareigojimų grupės 33 16 080 420 - 

Mokėtinos sumos      

Įsipareigojimai apdraustiesiems  548 438 606 189 

Įsipareigojimai tarpininkams 16 1 839 379 689 818 

Įsipareigojimai perdraudikams 16 1 701 948 176 061 

Skolos kredito įstaigoms 17 40 357 - 

Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos 18 19 922 26 357 

Kiti įsipareigojimai 19 890 378 13 844 727 

Mokėtinos sumos iš viso  5 040 422 15 343 152 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 21 1 363 738 575 355 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso  99 999 317 83 392 881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Raipa 
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Atskiroji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (EUR)  

 

 

 

Įstatinis 

kapitalas 

Akcijų 

priedai 

 

Galimo 

parduoti 

turto 

rezervas 

Privalo-

masis 

rezervas 

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai) Iš viso 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 

Bendrosios pajamos iš viso        

Metų pelnas / nuostoliai     (197 086) (197 086) 

Kitos bendrosios pajamos   (70 573) 263 258  192 685 

Įstatinio kapitalo didinimas / 

mažinimas (9 pastaba) 7 500 000 15 200 000    22 700 000 

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 7 500 000 15 200 000 (70 573) 263 258 (197 086) 22 695 599 

Bendrosios pajamos iš viso       

Metų pelnas / nuostoliai     (7 695 986) (7 695 986) 

Kitos bendrosios pajamos   231 611   231 611 

Įstatinio kapitalo didinimas / 

mažinimas (9 pastaba) 2 200 000 8 800 000    11 000 000 

Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 9 700 000 24 000 000 161 038 263 258 (7 893 072) 26 231 224 
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Atskiroji pinigų srautų ataskaita (EUR) 
 

 

 Pastaba 2016 m. 2015 m. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai    

Tiesioginio draudimo įmokos  42 561 313 - 

Tiesioginio draudimo išmokos  (28 425 204) - 

Sumos, gautos pagal perdraudimo sutartis  - - 

Sumos, išmokėtos pagal perdraudimo sutartis  (1 541 498) - 

Sumos,  sumokėtos vykdant veiklą  (15 277 715) (94 591) 

Įprastos veiklos mokesčiai  (1 278 269)       (12 577) 

Sumos, sumokėtos vykdant kitą draudimo veiklą  68 323 - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai:  (3 893 050) (107 168) 

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių įsigijimas (4 pastaba)  (2 176 724) - 

Verslo jungimas (34 pastaba)  (9 500 000) - 

Investicijų perleidimas  15 205 659 - 

Investicijų įsigijimas  (27 488 864) (12 444 241) 

Indėliai kredito įstaigose (3 pastaba)  7 332 866 (3 000 000) 

Paskolos (3 pastaba)  (500 000) - 

Akcijų, skolų ir kito ilgalaikio turto palūkanos  5 530 - 

Sumos, gautos vykdant kitą investicinę veiklą  (26 576) 689 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai:  (17 148 109) (15 443 552) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    

Sumos, gautos išleidus paprastąsias akcijas  11 000 000 22 700 000 

Iš akcininkų gautos sumos, susijusios su Bendrovės steigimu  - 263 258 

Gautos / suteiktos paskolos  (10 401) - 

Pinigai, gauti iš verslo jungimo (34 pastaba)  - 6 413 716 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai:  10 989 599 29 376 974 

Grynasis pinigų srautų padidėjimas / (sumažėjimas)  (10 051 560) 13 826 254 

Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinių metų pradžioje  13 826 254 - 

Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinių metų pabaigoje  3 774 694 13 826 254 

 

 

Atskirųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 

1. Bendroji informacija 
 

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2015 m. rugpjūčio 11 d. 

Lietuvos Respublikoje. Bendrovė vykdo draudimo veiklą. 2015 m. spalio 2 d. buvo sudarytos verslo 

perleidimo sutartys, kurių pagrindu „Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group“ perleido 

draudimo įmonei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ verslą, vykdytą per „Compensa TU 

S.A. Vienna Insurance Group“ Lietuvos ir Latvijos filialus. Turtas, teisės ir įsipareigojimai buvo 

perimti 2015 m. gruodžio 31 d.  

Draudimo veiklos licencija išduota 2015 m. liepos 30 d. ir pratęsta 2016 m. liepos 28 d. Licencija 
galioja Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos ekonominės erdvės šalyse. Licencija 

D. Raipa 

Generalinis direktorius 

 Ž. Kramarauskaitė 

Vyr. buhalterė 

 L. Petrošienė 

Vyr. aktuarė 
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suteikia teisę Bendrovei vykdyti šių draudimo grupių ar atskirų joms priklausančių rizikų 
savanoriškojo draudimo pardavimą: 
 

• draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, 

• draudimo ligos atveju, 

• sausumos transporto priemonių (išskyrus geležinkelio transporto priemonių) draudimo, 

• geležinkelio transporto priemonių draudimo, 

• laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimo, 

• vežamų krovinių draudimo, 

• turto draudimo nuo gaisro ir gamtinių jėgų, 

• turto draudimo nuo kitų rizikų, 

• su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, 

• su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, 

• bendrosios civilinės atsakomybės draudimo, 

• finansinių nuostolių draudimo, 

• teisinių išlaidų draudimo, 

• pagalbos draudimo. 

 

Bendrovė vykdo šių privalomojo draudimo rizikų draudimo pardavimą:  

• transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, 

• administracinių pastatų ir pastatų statybos (renovavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

pastatų civilinės atsakomybės draudimo, 

• draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, 

• geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūrą naudojančių bendrovių civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo. 

 

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkas buvo „Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe“, įmonės kodas 75687 f, adresas Schottenring 30, 1010 Viena, Austrija. 

Bendrovės centrinė būstinė yra Vilniuje, Lietuvoje. Bendrovė turi filialus Rygoje adresu Vienības 

gatve 87h, Latvija, ir Taline adresu Narva mnt 63/2, Tallinn Harjumaa 10152, Estija. 

2016 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 110 etatinių darbuotojų (palyginus su 12 darbuotojų 2015 m.), 

iš kurių 55 dirbo Lietuvoje, 36 Latvijoje ir 19 Estijoje. 2016 m. liepos mėn. Bendrovė įsigijo 100 

proc. UAB „Compensa Services“ (Lietuva) ir SIA „Compensa Services“ (Latvija) akcijų. 

Bendrovės vykdo ne gyvybės draudimo pardavimus ir teikia žalų reguliavimo paslaugas Lietuvoje 

ir Latvijoje. 

Auditą Bendrovėje atliko „KPMG Baltics“, UAB.   

Akcininkų susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio mėn. 
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2. Atskirųjų finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 

Atitikties pareiškimas 

Pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant šias atskirąsias finansines ataskaitas, yra išdėstyti 

toliau. Apskaitos principai nuosekliai taikyti visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems 

ataskaitiniams laikotarpiams. 

 

Šios finansinės ataskaitos yra Bendrovės atskirosios finansinės ataskaitos. Konsoliduotosios 

finansinės ataskaitos nėra rengiamos vadovaujantis Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės 

atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi. 

 

Parengimo pagrindas 

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 

Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) išleistais tarptautiniais finansinės atskaitomybės 

standartais ir jų išaiškinimais, priimtais taikyti Europos Sąjungoje (TFAS ES), kurie galioja 

2016 m.  

 

Tai pirmosios Bendrovės atskirosios finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS. Taikytas 1-asis 

TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“. Paaiškinimas, 

kokią įtaką perėjimas prie TFAS turėjo Bendrovės pateiktai finansinei būklei, finansiniams veiklos 

rezultatams ir pinigų srautams, pateikiamas 35 pastaboje. 

 

Funkcinė ir pateikimo valiuta 

Šios finansinės ataskaitos yra pateikiamos eurais (nebent nurodyta kitaip), kuri yra Bendrovės 

funkcinė valiuta. 

  

Vertinimo pagrindas 

Finansinės ataskaitos yra parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus galimą parduoti 

finansinį turtą, kuris vertinamas tikrąja verte. 

 

Sprendimų ir įvertinimų naudojimas 

Rengdama šias finansines ataskaitas, vadovybė atliko sprendimus, įvertinimus ir prielaidas, kurios 

daro įtaką apskaitos principų taikymui ir pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų 

sumoms.  

 

Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie 

atitinka esamas sąlygas ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų 

likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Nors įvertinimai grindžiami vadovybės 

geriausiu vertinimu ir faktais, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų.  

 

Įvertinimai ir juos pagrindžiančios prielaidos yra nuolat peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų 

pakeitimai pripažįstami tais metais, kuriais įvertinimas yra peržiūrimas, jeigu pakeitimas turi įtakos 

tik tiems metams, arba pakeitimo ir vėlesniais metais, jeigu pakeitimas turi įtakos tiek pakeitimo, 

tiek vėlesniems metams.   

 

Pagrindiniai įvertinimo neaiškumo šaltiniai atskirosiose finansinėse ataskaitose yra susiję su 

draudimo atidėjiniais. Bendrovėje dirba atsakingasis aktuaras.  

 

Informacija apie pagrindinius įvertinimo kriterijus, kurie turi įtakos atskirosiose finansinėse 

ataskaitose pripažintoms sumoms, pateikiama šiose pastabose: 

• 2 pastaba – investicijos į finansines priemones 

• 12 pastaba – perdraudimo turtas 

• 11 ir 12 pastabos – draudimo sutarčių atidėjiniai 

• 30 pastaba – atidėtojo pelno mokesčio turtas 
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Tikrosios vertės nustatymas 

Daugelyje Bendrovės apskaitos principų ir atskleidimų reikalaujama, kad būtų nustatyta tiek 

finansinio, tiek nefinansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė. 
 

Bendrovėje veikia tikrosios vertės nustatymo kontrolės sistema. Bendrovėje yra vertinimo 

komanda, atsakinga už reikšmingo tikrosios vertės nustatymo, įskaitant 3 lygio tikrąją vertę, 

priežiūrą ir yra tiesiogiai atskaitinga finansų direktoriui. Vertinimo komanda reguliariai peržiūri 

reikšmingus nestebimus kintamuosius ir vertinimo koregavimus. Jeigu tikrajai vertei nustatyti 

naudojama trečiųjų šalių informacija, tokia kaip brokerių kotiruotos kainos ar kainodaros 

paslaugos, tuomet vertinimo komanda įvertina iš trečiųjų šalių gautus įrodymus, kad šie vertinimai 

atitinka TFAS ES reikalavimus,  įskaitant įrodymus dėl vertinimų priskyrimo atitinkamam tikrosios 

vertės hierarchijos lygiui. 
 

Nustatydama turto ar įsipareigojimo tikrąją vertę, Bendrovė, kiek tai įmanoma, naudoja stebimus 

rinkos duomenis. Remiantis vertinimo metoduose naudotais kintamaisiais, tikrosios vertės 

priskiriamos skirtingiems tikrosios vertės hierarchijos lygiams, kaip nurodyta toliau. 
 

–– 1 lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos 

(nepakoreguotos). 

–– 2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus į 1 lygį įtrauktas kotiruojamas turto arba įsipareigojimų 

kainas, kurie stebimi tiesiogiai (t. y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvesti iš kainų). 

–– 3 lygis: turto arba įsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis 

(nestebimi kintamieji). 
 

Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar įsipareigojimo tikrąją vertę, gali būti priskiriami 

skirtingiems tikrosios vertės hierarchijos lygiams, tikrosios vertės hierarchijos lygis, kuriam 

priskiriama visa nustatyta tikroji vertė, turi būti nustatomas remiantis žemiausio lygio kintamuoju, 

reikšmingu nustatant visą tikrąją vertę. 
 

Bendrovė pripažįsta perkėlimus tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių to ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, kada pokytis įvyko. 

 

3. Reikšmingi apskaitos principai 
 

Toliau išdėstyti apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems šiose atskirosiose finansinėse 

ataskaitose pateiktiems laikotarpiams ir rengiant pradinę 2015 m. gruodžio 31 d. atskirąją 

finansinės būklės ataskaitą pagal TFAS perėjimo prie TFAS tikslais, nebent būtų nurodyta kitaip. 

 

Draudimo sutarčių klasifikacija 

Sutartys, pagal kurias Bendrovė prisiima reikšmingą draudimo riziką iš kitos šalies (draudėjo) 

sutikdama padengti draudėjo sąnaudas tuo atveju, jeigu nurodytas neapibrėžtas būsimas įvykis 

(draudžiamasis įvykis) darytų neigiamą įtaką draudėjui, priskiriamos draudimo sutartims. Visos 

sudarytos sutartys priskiriamos ne gyvybės draudimo sutartims, nes Bendrovė neturi investicinių 

sutarčių. 

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

 

Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos 

Pasirašytas draudimo įmokas sudaro per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ne 

ilgiau nei vienerius metus, įmokos, per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ilgiau 

nei vienerius metus, įmokos, tenkančios vieneriems draudimo metams, bei praėjusiais finansiniais 

metais pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ilgiau nei vienerius metus, įmokos, tenkančios 

ataskaitiniams metams. 

Pasirašytos draudimo įmokos sumažinamos anuliuotomis draudimo įmokomis pagal nutrauktas 

sutartis. 
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Uždirbtos draudimo įmokos apima ataskaitiniam laikotarpiui priskirtas įmokas, t. y. per ataskaitinį 

laikotarpį pasirašytas įmokas, pakoreguotas perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčiu per 

ataskaitinį laikotarpį. 

 

Perduoto perdraudimo įmokos mažina pajamas ir apima perdraudikams perduotas įmokas, 

priskirtinas ataskaitiniam laikotarpiui pagal perduoto perdraudimo sutartis.  

 

Perdraudimo įmokos 

Perduotos perdraudimo įmokos, bendrąja verte, apima visas įmokas, mokėtinas už visą apsaugą, kuri 

suteikiama pagal sutartis, sudarytas per laikotarpį, ir pripažįstamos draudimo sutarties įsigaliojimo 

dieną. Įmokos apima bet kokius per ataskaitinį laikotarpį atliktus perdraudimo sutarčių, kurios 

pradėjo galioti praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais, koregavimus. 

 

Perkeltos perdraudimo įmokos yra įmokų dalys, perleistos metais, susijusiais su rizikos laikotarpiais 

po finansinių ataskaitų dienos. Perkeltos perdraudimo įmokos yra atidedamos per atitinkamo 

tiesioginio draudimo terminą sutartims, pagal kurias prisiimama rizika, ir per perdraudimo sutarties 

laikotarpį sutartims, pagal kurias patiriama nuostolių. 

 

Perdraudimo įmokos ir išmokos pelne (nuostoliuose) pateikiamos neigiama verte atitinkamai kaip 

įmokos ir draudimo išmokos ir išmokos įvykus draudžiamiesiems įvykiams. 

 

Mokesčiai 

Draudimo sutarčių draudėjai moka sutarčių anuliavimo mokesčius. Šie mokesčiai pripažįstami 

pajamomis tą laikotarpį, kai suteikiamos susijusios paslaugos.  

 

Įvykusios žalos 

Draudimo išmokų sąnaudos apima pagal draudimo įvykius faktiškai išmokėtas sumas, įskaitant žalų 

sureguliavimo išlaidas, atėmus numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimus bei faktiškai 

subrogracijos ar regreso tvarka atgautas sumas. Draudimo išmokų sąnaudos mažinamos perdraudikų 

dalimi. Išmokų perdraudikų dalis apima išmokų sumas, kurias pagal esamas sutartis turi apmokėti 

perdraudikai. Perdraudikų išmokų sąnaudos yra per ataskaitinį laikotarpį perdraudikams tenkančios 

žalų sąnaudų, žalų sureguliavimo sąnaudų bei subrogracijos ir regreso tvarka atgautų sumų dalys ir 

perdraudikams tenkantis numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas.  

 

Perdraudikams tenkanti draudimo išmokų ir išmokų įvykus draudžiamiesiems įvykiams dalis 

Perdraudikams tenkanti draudimo išmokų ir išmokų įvykus draudžiamiesiems įvykiams dalis 

pripažįstama tada, kai, remiantis atitinkamos perdraudimo sutarties nuostatomis, pripažįstama 

susijusi draudimo išmoka arba išmoka įvykus draudžiamajam įvykiui, bendrąja verte. 

 

Investicinės pajamos ir sąnaudos 

Visos su investicijomis susijusios pajamos ir sąnaudos yra apskaitomos investicinių pajamų ir 

sąnaudų straipsnyje pelne (nuostoliuose) kaupimo principu. 

 

Įsigijimo ir administracinės sąnaudos 

Įsigijimo sąnaudų pozicija apima sąnaudas, kurios patiriamos sudarant draudimo sutartis, jas 

atnaujinant ir aptarnaujant. Įsigijimo sąnaudas sudaro tiesioginės ir netiesioginės įsigijimo sąnaudos. 

Tiesioginės įsigijimo sąnaudos – tai komisinis atlyginimas tarpininkams, kuris paskirstomas pagal 

draudimo grupes priklausomai nuo to, už kokios draudimo grupės sutartis jis yra mokamas tiesiogiai 

pagal kiekvieną grupę. Kitos įsigijimo sąnaudos, kurios susijusios su draudimo sutarčių sudarymu ir 

aptarnavimu (pvz., draudimo dokumentų parengimo sąnaudos, darbo užmokestis draudimo sutartis 

sudarantiems darbuotojams, sąnaudos reklamai), jeigu jų įvedimo į apskaitos sistemą metu nebuvo 

nurodyta draudimo rūšis, yra paskirstomos proporcingai per ataskaitinį ketvirtį uždirbtoms bruto 

įmokoms. Įsigijimo sąnaudos, susijusios su būsimais laikotarpiais, atskirojoje finansinės būklės 

ataskaitoje parodomos kaip atidėtosios įsigijimo sąnaudos. 
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Administracinės sąnaudos – tai sąnaudos, padedančios sudaryti sąlygas ataskaitinio laikotarpio 

pajamoms uždirbti, pvz., Bendrovės vadovų atlyginimai bei nuo jų priskaičiuojami socialinio 

draudimo mokesčiai, bendro naudojimo ilgalaikio turto nuomos, remonto, eksploatacijos ir 

nusidėvėjimo, ryšių, komandiruočių ir kitos panašios sąnaudos. Jos nustatomos pagal tai, kuriame 

sąnaudų centre jos yra patiriamos (administracinės sąnaudos patiriamos administravimo funkcinėje 

grupėje). Administracinės sąnaudos, jeigu jų įvedimo į apskaitos sistemą metu nebuvo nurodyta 

draudimo rūšis, yra paskirstomos proporcingai per ataskaitinį ketvirtį uždirbtoms bruto įmokoms. 

 

Sąnaudų paskirstymo metu dalis administravimo funkcinės grupės sąnaudų yra priskiriama prie 

įsigijimo sąnaudų. Priskyrimą reglamentuoja Bendrovės sąnaudų apskaitos ir paskirstymo metodika. 

 

Kitos techninės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Kitas technines sąnaudas sudaro atskaitymai motoriniam biurui. Kitas technines pajamas sudaro 

komisinis atlyginimas už kitų draudimo bendrovių žalų reguliavimą. 

 

Kitos pajamos ir sąnaudos 

Kitas pajamas ir sąnaudas sudaro pajamos bei sąnaudos, susijusios su kita nei draudimo, 

perdraudimo, persidraudimo ar investavimo veikla. 

 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis 

pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį 

laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

 

Kitas sąnaudas sudaro kito turto pardavimo sąnaudos, sąnaudos iš reikalavimų nurašymo, neleistini 

mokesčių atskaitymai, nurašyto turto sąnaudos,  kreditų palūkanos, valiutų kursų pokyčio nuostoliai 

ir kitos. 

 

Kitas pajamas sudaro pajamos iš Bendrovės kito turto pardavimo, pajamos už paslaugas pagal kitas 

sutartis. 

 

Mokesčiai 

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. 

 

Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant 

galiojančius ir taikomus atskirosios finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną tarifus. 

 

Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų 

sumų atskirosiose finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio suma 

priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo ateityje bei numatomų 

tada galiosiančių mokesčių tarifų. 

 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė 

turės pakankamai pelno, kuris leis panaudoti atidėtojo pelno mokesčio turtą. 

 

Bendrovė apskaičiuoja ir apskaito pelno mokestį vadovaudamasi galiojančia atskirųjų finansinių 

ataskaitų sudarymo dieną pelno mokesčio norma ir galiojančiais mokestinės apskaitos principais.  

 

Pagrindiniai Bendrovės mokamų kitų mokesčių tarifai: 

• priežiūros tarnybos išlaikymo mokestis, mokamas nuo bendrų pasirašytų įmokų 

- Lietuva: 0,234 %, 

- Latvija: 0,283 %, 

- Estija: 0,097 %.  
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• Transporto priemonių draudikų biuro narystės mokestis, mokamas nuo transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų: 

- Lietuva: 3,0 %, 

- Latvija: 0,02 % ir 0,5280 euro nuo kiekvienos draudimo sutarties, 

- Estija: 3,8 %.  

• socialinio draudimo įmokos, mokamos nuo darbuotojams priskaičiuotų su darbo santykiais 

susijusių pajamų:  

- Lietuva: 30,98 %, 

- Latvija: 23,59 %, 

- Estija: 33,8 %. 
 

Nematerialusis turtas  

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudoja tikėdamasi gauti tiesioginės ir netiesioginės 

ekonominės naudos. 
 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai 

priskiriami Bendrovės veiklos sąnaudoms. 
 

Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atskaičius amortizaciją ir vertės 

sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas amortizuojamas naudojant tiesinį 

metodą per šio turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Amortizacijos laikotarpis yra nuo 3 iki 5 metų, 

priklausomai nuo nematerialiojo turto grupės. 
 

Prestižas 

Prestižas, susidarantis verslo įsigijimo metu, yra apskaitomas savikaina, nustatyta verslo įsigijimo 

datą, atėmus sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Prestižas apskaitomas įsigijus 

patronuojamąsias įmones / filialus ta suma, kuria sumokėta kaina viršija įsigyto Bendrovei 

priklausančio grynojo turto dalies tikrąją vertę. 
 

Verslo jungimo metu įsigytam prestižui amortizacija neskaičiuojama, tačiau kartą per metus ar 

dažniau, kai yra vertės sumažėjimo požymių, tikrinama, ar prestižo vertė nėra sumažėjusi. 
 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, indėlius kredito įstaigose ir 

galimą parduoti finansinį turtą bei laikomą iki išpirkimo finansinį turtą.  
 

Galimas parduoti finansinis turtas yra neišvestinis finansinis turtas, šiai kategorijai priskirtas 

pirminio pripažinimo metu, arba finansinis turtas, pirminio pripažinimo metu nepriskirtas jokiai 

kitai kategorijai. Po pirminio pripažinimo šios kategorijos finansinis turtas vertinamas tikrąja verte, 

o pelnas ar nuostoliai pripažįstami kitose bendrosiose pajamose, išskyrus vertės sumažėjimo 

nuostolius, kurie pripažįstami pelne (nuostoliuose). Bendrovė neturi šios kategorijos finansinio 

turto. 
 

Gautinas sumas sudaro gautinos įmokos iš draudėjų, brokerių ir kitų tarpininkų, gautinos sumos iš 

perdraudėjų ir perdraudikų. Gautinos sumos apskaitomos nominaliąja verte atėmus vertės 

sumažėjimo nuostolius. Abejotinos sumos identifikuojamos pagal pradelsimo terminą. Pinigus 

sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 

investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą.  
 

Indėliai kredito įstaigose – tai finansinis turtas, apimantis pinigus, laikomus banke tam tikrą 

terminą. Pirmą kartą apskaitant indėlį, jis įvertinamas įsigijimo savikaina. O kiekvieną kartą, 

sudarant finansines ataskaitas, įvertinamas amortizuota savikaina. Prie indėlių kredito įstaigose 

priskiriamos sumos, kurias galima paimti tik praėjus tam tikram terminui. Sumos, kurioms šis 

apribojimas netaikomas, priskiriamos prie pinigų sąskaitoje ir kasoje, net jeigu už juos 

skaičiuojamos palūkanos. 
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Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius priskiriamos galimam parduoti finansiniam turtui.  

Pirminio pripažinimo metu šios investicijos registruojamos apskaitoje įsigijimo verte, o kiekvieno 

laikotarpio pabaigoje apskaitomos tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis rinkos kaina. Investicijos 

į vertybinius popierius, neįtrauktus į vertybinių popierių biržos sąrašus, apskaitomos įvertinta 

tikrąja verte. Kai investicijų tikroji vertė patikimai negali būti įvertinta, jos vertinamos įsigijimo 

savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius 

tikrosios vertės pokyčiai parodomi kitose bendrosiose pajamose ir rezervuose. 

 

Dividendai apskaitomi paskirstymo metu. 

 

Investicijos į skolos vertybinius popierius 

Investicijų į skolos vertybinius popierius įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo 

tikslais šis finansinis turtas skiriamas į dvi grupes: galimas parduoti finansinis turtas ir finansinis 

turtas, laikomas iki išpirkimo termino. Finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino, grupei gali 

būti priskirti tik naujai įsigyti skolos vertybiniai popieriai.  

 

Investicijų į skolos vertybinius popierius dalis, priskiriama galimam parduoti finansiniam turtui, 

pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Vėliau šios 

investicijos kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaitomos  tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis 

rinkos kaina, ir atskirojoje finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos tikrąja verte. Pelnas bei 

nuostoliai, susiję su investicijų į skolos vertybinius popierius tikrosios vertės pokyčiais, parodomi 

kitose bendrosiose pajamose ir rezervuose. Palūkanos apskaičiuojamos amortizuota savikaina ir 

pripažįstamos pelne (nuostoliuose) kaip investicinės veiklos pajamos ar sąnaudos tuo laikotarpiu, 

kai yra patiriamos. 

 

Investicijų į skolos vertybinius popierius dalis, priskiriama finansiniam turtui, laikomam iki 

išpirkimo termino, pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. 

Šis turtas nevertinamas tikrąja verte ir turi nustatytą išpirkimo terminą. Jis vertinamas amortizuota 

savikaina taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. 

 

Palūkanų pajamos, uždirbtos laikant skolos vertybinius popierius, yra apskaitomos pelne 

(nuostoliuose) kaip ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos. Sukauptos palūkanos apskaitomos 

prie investicijų vertės atskirojoje finansinės būklės ataskaitoje. 

 

Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami atsiskaitymo už jas dieną. 

 

Paskolos ir gautinos sumos 

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba galimais nustatyti 

mokėjimais, kuriuo nėra prekiaujama aktyviojoje rinkoje. Atskirojoje finansinės būklės ataskaitoje 

paskolos ir gautinos sumos apima paskolas, terminuotuosius indėlius banke, draudimo ir 

perdraudimo skolininkus ir kitus skolininkus. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos amortizuota 

savikaina, nustatyta taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikimasi 

gauti naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 

įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią turto 

vertę.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. 

Atskirojoje finansinės būklės ataskaitoje materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. 
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Nusidėvėjimas yra apskaičiuojamas naudojant tiesinį metodą per visą numatomą turto naudingo 

tarnavimo laikotarpį. Pagrindinėms materialiojo turto grupėms taikomi šie nusidėvėjimo 

normatyvai:  

Biuro įranga  3–7 metai; 

Automobiliai  4–10 metų. 

 

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas, užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas 

atitiktų numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.  

 

Kai turtas nurašomas arba parduodamas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas yra 

eliminuojamas, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelne (nuostoliuose). 

 

Jeigu atliktas materialiojo turto remontas pagerina naudingąsias savybes arba pailgina jo tarnavimo 

laiką, remonto verte padidinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Priešingu atveju 

remontas apskaitomas kaip sąnaudos. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą 

neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis. Bendrovėje nusistatyta minimali ilgalaikio materialiojo 

turto vertė – 1 000 eurų. 

 

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

Kiekvieną atskirųjų finansinių ataskaitų dieną Bendrovė peržiūri, ar yra finansinio turto, 

nevertinamo tikrąja verte pelne (nuostoliuose), objektyvių vertės sumažėjimo įrodymų. Finansinio 

turto vertė yra sumažėjusi, jeigu yra objektyvių įrodymų, rodančių, kad po turto pirminio 

pripažinimo įvyko nuostolingas įvykis, neigiamai paveikęs iš to turto ateityje gautinus pinigų 

srautus, kurie gali būti patikimai įvertinti. 

 

Bendrovė įvertina tiek konkretaus turto, tiek ir visos turto grupės vertės sumažėjimo įrodymus. 

Visas individualiai reikšmingas finansinis turtas vertinamas dėl vertės sumažėjimo. Visas 

individualiai reikšmingas turtas, kurio vertės sumažėjimo nėra nustatyta, vertinamas kaip visuma, 

kurios vertė sumažėjo, bet dar nėra nustatyta.  

 

Jeigu draudėjai laiku nesumoka įmokų, draudimo liudijimai yra panaikinami ir atitinkamos sumos 

išskaitomos iš draudimo įmokų pajamų. Jokie kaupimai nedaromi gautinoms sumoms, kurių 

terminas dar nėra suėjęs, jeigu atitinkamos įmokų dalys dar nėra uždirbtos ir todėl nepaskaitytos 

kaip pajamos.  

 

Kitos gautinos sumos atvaizduojamos ta suma, kurią tikimasi gauti. Vertės sumažėjimo atidėjinys 

buvo suformuotas abejotinoms skoloms.  

 

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas  

Jeigu yra vertės sumažėjimo įrodymų, Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę. 

Nepriklausomai nuo to, ar yra vertės sumažėjimo įrodymų, Bendrovė kiekvienais metais peržiūri 

nematerialųjį turtą, turintį neribotą naudingo tarnavimo laiką, bei turtą, kurio dar negalima naudoti. 

 

Vertės sumažėjimo nuostoliai apskaitomi, kai apskaitinė turto vertė viršija jo atsiperkamąją vertę. 

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip turto naudojimo vertė arba turto tikroji vertė atėmus turto 

pardavimo išlaidas, priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė. 

 

Sandoriai su susijusiomis šalimis 

Sandoriai grupės viduje apibrėžiami kaip prekės ir paslaugos arba gautinos ir mokėtinos sumos tarp 

įmonių, kurios yra nurodytos kaip VIG grupės įmonės, tarp kurių gali būti vykdomi sandoriai grupės 

viduje. 

Visos bendrovės, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai reikšmingai dalyvauja „VIENNA INSURANCE 

GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe“ (VIG), priklauso bendrovių grupei, tarp kurių gali būti 

vykdomi sandoriai grupės viduje. 
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Veiklos nuoma 

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa rizika 

ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. 

 

a) Bendrovė kaip nuomotojas 

Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą 

nuomos laikotarpį.  

 

b) Bendrovė kaip nuomininkas 

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelne (nuostoliuose) tiesiogiai 

proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. Nauda, gauta ar gautina kaip paskata sudaryti 

veiklos nuomos sutartį, yra paskirstoma tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. 

Išsinuomoto turto eksploatavimo ir remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, 

kada jos buvo patirtos, ir apskaitomos pelne (nuostoliuose). 

 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 

Bendrovėje patirtos įsigijimo sąnaudos yra atidedamos, formuojant atidėtąsias įsigijimo sąnaudas 

atskirojoje finansinės būklės ataskaitoje turto pusėje. Šios sąnaudos atidedamos, kadangi jos bus 

patiriamos vėlesniu ataskaitiniu laikotarpiu, kai bus uždirbamos susijusios pajamos. Atidėtąsias 

įsigijimo sąnaudas sudaro atidedami komisiniai už sudarytas draudimo sutartis. Atidėtosios 

komisinių sąnaudos apskaičiuojamos proporciniu (pro-rata) metodu kiekvienam polisui atskirai.  

 

Kapitalas ir rezervai 

Įstatinis kapitalas apskaitomas pagal Bendrovės įstatus. Gauta suma, kuria išleistų akcijų 

pardavimo kaina viršija nominaliąją vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Akcijų priedai gali būti 

naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti. 

 

Rezervai sudaromi paskirstant ataskaitinių ir ankstesnių metų pelną visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimu, laikantis LR įstatymų, poįstatyminių aktų bei Bendrovės įstatų. Įstatymo 

numatyti rezervai – tai privalomas rezervas, kuris sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Bendrovės 

privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 

10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės 

nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio kapitalo, gali būti 

perskirstyta, skirstant kitų finansinių metų pelną. 

 

Draudimo techniniai atidėjiniai 

Bendrovė formuoja perkeltų įmokų, nepasibaigusios rizikos, numatomų išmokėjimų ir įmokų 

grąžinimo techninius atidėjinius. Draudimo techniniai atidėjiniai skaičiuojami vadovaujantis 

Lietuvos banko 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03-158 „Dėl metodikos draudimo techninių 

atidėjinių dydžiams apskaičiuoti“. 

 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys yra skirtas draudimo veiklos sąnaudoms pagal visas 

galiojančias draudimo rizikas padengti. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys skaičiuojamas dienos 

metodu. 

 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys yra skirtas visiems numatomiems išmokėjimams pagal 

įvykusias žalas padengti. Įvykusių, bet nepraneštų žalų atidėjinys skaičiuojamas „Bornhuetter-

Ferguson“ metodu draudimo rūšims, kur turima pakankama žalų statistika. Toms draudimo rūšims, 

kur statistika yra nepakankama, naudojamas draudiminio nuostolingumo metodas. Įvykusių, 

praneštų, bet nesureguliuotų žalų rezervas nustatomas draudiminio įvykio reguliavimo eigoje, 

numatant galimą išmokos ir žalų reguliavimo sąnaudų dydį kiekvienam draudiminiam įvykiui 

atskirai. 
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Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys yra skirtas įmokos nepakankamumui pagal 

galiojančias draudimo rizikas padengti. Įmokos yra nepakankamos, jei įvertinama, kad ateinančių 

ataskaitinių laikotarpių pajamų pagal visas galiojančias draudimo rizikas nepakaks ateinančių 

ataskaitinių laikotarpių išmokoms, įskaitant tos veiklos vykdymo sąnaudas. Nepasibaigusios 

rizikos techninis atidėjinys yra lygus dydžiui, kuriuo įmokos yra nepakankamos. 

 

Įmokų grąžinimo techninis atidėjinys yra skirtas sumoms, kurios bus grąžintos draudėjui, jeigu jo 

draudžiamųjų įvykių statistika atitiks iš anksto sutartas sutarties sąlygas. Atidėjinys skaičiuojamas 

kiekvienai sutarčiai, kuriai yra numatytas įmokų grąžinimas, atskirai pagal sutartyje aptartas 

sąlygas. 

 

Perdraudikų dalis techniniuose atidėjiniuose apskaičiuojama pagal perdraudimo sutarčių sąlygas. 

 

Netechniniai atidėjiniai 

Netechniniai atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį 

įsipareigojimą  ar neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, ir taip pat tikėtina, kad 

teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turtą bei kai 

įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. 

 

Kiti įsipareigojimai 

Kiti įsipareigojimai apskaitomi, atsiradus įsipareigojimams, vykdant draudimo bei su juo susijusią 

veiklą. Į kitus įsipareigojimus neįskaitomi techniniai atidėjiniai. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu turtu. Tai yra finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos 

kainomis. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą Bendrovė įvertina jį savikaina, t. y. 

gauto turto ar paslaugų verte. Po pirminio pripažinimo jie vertinami amortizuota savikaina, 

naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.  

 

Operacijos užsienio valiuta 

Visas piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra perskaičiuoti į eurus pagal 

metų pabaigoje galiojusį kursą. Pelnas arba nuostoliai, patirti dėl šio perskaičiavimo, yra įtraukti į 

pelną (nuostolius) už metus.  

 

Visos operacijos užsienio valiuta yra apskaitomos pagal operacijos dieną galiojantį kursą.  

 

Atskiroji pinigų srautų ataskaita 

Atskiroji pinigų srautų ataskaita buvo sudaryta naudojant tiesioginį metodą.   
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4. Naujų ir pakeistų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymas  

 

Apskaitos politikos pakeitimai 
 

2016 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti naujus standartus ir standartų pataisas, įskaitant 

atitinkamas kitų standartų pataisas. 

 

Toliau pateikiami 2016 m. sausio 1 d. įsigalioję nauji standartai ir standartų pataisos, kurie šioms 

atskirosioms finansinėms ataskaitoms įtakos neturėjo: 

• 14-asis TFAS „Reguliuojamos atidėjinių sąskaitos“;; 

• „Jungtinės veiklos dalies įsigijimų apskaita“ (11-ojo TFAS pataisos); 

• „Priimtinų nusidėvėjimo ir amortizacijos metodų paaiškinimas“ (16-ojo TAS ir 38-ojo 

TAS pataisos); 

• „Žemės ūkis. Derliniai augalai“ (16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pataisos); 

• „Nuosavybės metodas atskirosiose finansinėse ataskaitose“ (27-ojo TAS pataisos);  

• Kasmetiniai TFAS patobulinimai – įvairūs standartai; 

• „Investiciniai subjektai. Konsolidavimo išimties taikymas“ (10-ojo TFAS, 12-ojo TFAS ir 

28-ojo TAS pataisos); 

• „Atskleidimo iniciatyva“ (1-ojo TAS pataisos). 

 

Dar neįsigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai 

Keletas naujų standartų, standartų pataisų ir išaiškinimų 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu 

metiniu ataskaitiniu laikotarpiu dar negaliojo ir rengiant šias atskirąsias finansines ataskaitas 

nebuvo taikyti. Bendrovei aktualūs nauji standartai, standartų pataisos ir išaiškinimai nurodyti 

toliau. Jų taikyti anksčiau Bendrovė neketina. 

 

9-asis TFAS „Finansinės priemonės“ (2014 m.) (galioja 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau 

prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma retrospektyviai su tam tikromis 

išimtimis. Nereikalaujama taisyti ankstesnių laikotarpių informacijos; taisyti ankstesnių 

laikotarpių informaciją galima, bet tik jei tai įmanoma nesiremiant vėliau įgytomis žiniomis. 

Leidžiama pradėti taikyti anksčiau.) 

 

Šiuo standartu pakeičiamas 39-asis TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, 

tačiau toliau taikoma 39-ojo TAS išimtis dėl finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų portfelio 

palūkanų normos pozicijos tikrosios vertės apsidraudimui. Ūkio subjektai gali pasirinkti apskaitos 

politiką: taikyti 9-ajame TFAS nustatytus apsidraudimo apskaitos reikalavimus ar toliau taikyti 

esamus, 39-ajame TAS nustatytus, apsidraudimo apskaitos reikalavimus visai apsidraudimo 

apskaitai.  

 

Nors leistini finansinio turto vertinimo pagrindai – amortizuota savikaina, tikroji vertė kitose 

bendrosiose pajamose, tikroji vertė pelne (nuostoliuose) – yra panašūs į 39-ajame TAS nustatytus 

vertinimo pagrindus, grupavimo į atitinkamas vertinimo grupes kriterijai labai skiriasi.  

 

Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos: 

 

• finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant 

surinkti sutartyje numatytus pinigų srautus; ir 

• dėl finansinio turto sutarties sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie 

yra tik pagrindinės sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai. 

 

Be to, dėl ne prekybos nuosavybės priemonių bendrovė gali pasirinkti neatšaukiamai teikti 

vėlesnius tikrosios vertės pokyčius (įskaitant užsienio valiutos keitimo pelną ir nuostolius) kitose 

bendrosiose pajamose. Šie jokiomis aplinkybėmis nėra perklasifikuojami į pelną ar nuostolius. 
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Skolos priemonių, įvertintų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, palūkanų pajamos, tikėtini 

kredito nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo pelnas ir nuostoliai pripažįstami pelnu arba 

nuostoliais taip pat kaip ir finansinio turto, apskaityto amortizuota savikaina, atveju. Kitas pelnas 

(nuostoliai) pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, o nutraukus pripažinimą 

perklasifikuojamas į pelną ar nuostolius.  

 

9-ajame TFAS nustatytame vertės sumažėjimo modelyje 39-ojo TAS patirtų nuostolių modelis 

pakeičiamas tikėtinų kredito nuostolių modeliu; tai reiškia, kad nebėra būtina, kad nuostolio įvykis 

būtų įvykęs prieš pripažįstant vertės sumažėjimo atidėjinius. 

 

9-ajame TFAS yra pateikiamas bendrasis apsidraudimo apskaitos modelis, pagal kurį apsidraudimo 

apskaita yra labiau suderinta su rizikos valdymu. Apsidraudimo sandorių rūšys – tikrosios vertės 

apsidraudimo sandoris, pinigų srautų apsidraudimo sandoris ir grynosios investicijos į užsienyje 

veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoris – nesikeičia, tačiau įmonės vadovybė turės priimti 

papildomus vertinimo sprendimus.  

 

Standarte nustatoma naujų reikalavimų siekiant taikyti apsidraudimo apskaitą, ją tęsiant ar 

nutraukiant; pagal šį standartą prie apdraustųjų objektų taip pat galima priskirti papildomas 

pozicijas. 

   

Būtina išsamiai atskleisti papildomą informaciją dėl ūkio subjekto rizikos valdymo ir apsidraudimo 

veiklos. 

 

Bendrovė, būdama draudimo paslaugų teikėja, ketina pasinaudoti išimtimi ir netaikyti 9-ojo TFAS, 

todėl nemano, kad bus daroma didelė įtaka Bendrovės atskirosioms finansinėms ataskaitoms. 

 

15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (galioja metiniams ataskaitiniams 

laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau.) 

 

Naujajame standarte nustatyta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripažinimo gairės pagal 

TFAS. Ūkio subjektai taikys penkių žingsnių modelį, kad nustatytų, kada pajamas pripažinti ir 

kokia suma. Naujajame modelyje nustatyta, kad pajamos turėtų būti pripažįstamos, kada (jei) ūkio 

subjektas prekės ar paslaugos kontrolę perduoda klientui tokia suma, į kurią ūkio subjektas tikisi 

turėti teisę. Priklausomai nuo to, ar yra tenkinami tam tikri reikalavimai, pajamos pripažįstamos: 

 

• per tam tikrą laikotarpį tokiu būdu, kuriuo parodoma ūkio subjekto veikla, arba 

• tokiu momentu, kai prekių ir paslaugų kontrolė perduodama klientui. 

 

15-ajame TFAS taip pat įtvirtinti principai, kuriuos ūkio subjektas turi taikyti atskleisdamas 

kokybinę ir kiekybinę informaciją, finansinių ataskaitų naudotojams pranešdamas naudingą 

informaciją apie pajamų ir pinigų srautų, atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką 

ir neapibrėžtumą. 

 

Nors Bendrovė kol kas neparengė tikėtinos 15-ojo TFAS įtakos jos atskirosioms finansinėms 

ataskaitoms analizės, vadovybė nemano, kad pirmą kartą taikant naująjį standartą bus daroma 

reikšminga įtaka Bendrovės atskirosioms finansinėms ataskaitoms. Dėl Bendrovės veiklos 

pobūdžio ir gaunamų pajamų rūšies nemanoma, kad pagal 15-ąjį TFAS keisis Bendrovės pajamų 

pripažinimo laikas ir vertinimas. 
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28-ojo TAS pataisos „Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios ar 

bendrosios įmonės“ (TASV kol kas nenustatė įsigaliojimo datos, tačiau leidžiama taikyti iš anksto.) 

 

Pataisose smulkiau paaiškinama, kad sandoriuose su asocijuotąja ar bendrąja įmone pelno ir 

nuostolių pripažinimo dydis priklauso nuo to, ar parduotas turtas ar turto įnašas laikomas verslu, 

pvz.: 

 

• visas pelnas ar nuostoliai yra pripažįstami, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar 

bendrosios įmonės sudaromas sandoris apima turto ar kelių turto vienetų, kurie sudaro 

verslą (nesvarbu, ar jis yra patronuojamojoje įmonėje, ar ne), perleidimą 

• pelnas ar nuostoliai pripažįstami iš dalies, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar 

bendrosios įmonės sandoris apima turtą, kuris verslo nesudaro, net jei šis turtas yra 

patronuojamojoje įmonėje.. 

 

Bendrovė nemano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, turės reikšmingos įtakos Bendrovės 

atskirosioms finansinėms ataskaitoms. Tačiau pataisų taikymo įtaką kiekybiškai įvertinti bus 

galima tik pataisų pirminio taikymo metais, nes įtaka priklausys nuo turto ar verslo ataskaitiniu 

laikotarpiu perleidimo asocijuotajai ar bendrajai įmonei. 

 

16-asis TFAS „Nuoma“ (galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 

ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau, jeigu ūkio subjektas taiko ir 15-ąjį 

TFAS). Dar nepatvirtinta ES. 

 

16-uoju TFAS pakeičiamas 17-asis TAS „Nuoma“ ir susiję aiškinimai. Šiuo standartu 

panaikinamas šiuo metu taikomas nuomininkų dvigubos apskaitos modelis; vietoj jo įmonių 

reikalaujama didžiąją dalį nuomos sandorių apskaityti finansinės būklės ataskaitoje pagal vieną 

modelį, panaikinant atskirtį tarp veiklos ir finansinės nuomos.  

 

Pagal 16-jį TFAS sutartis yra nuoma arba ją apima, jeigu ji suteikia teisę valdyti identifikuoto turto 

naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį. Pagal naująjį modelį reikalaujama, kad tokioms 

sutartims nuomininkas pripažintų teisę naudoti turtą ir nuomos įsipareigojimus. Teisė naudoti turtą 

yra nudėvima, o įsipareigojimas kaupia palūkanas. Dėl to daugumos nuomos sandorių atvejais 

susidarys išankstinių sąnaudų, net tuo atveju, kai nuomininkas moka pastovius metinius nuomos 

mokesčius.  

 

Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams, kurie apima: 

 

• nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis neviršija 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia 

galimybių pirkti; ir 

• nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angl. small-ticket leases). 

 

Nuomotojo apskaita pritaikius naująjį standartą didžiąja dalimi liks nepakitusi, o atskirtis tarp 

veiklos ir finansinės nuomos bus išlaikyta. 

 

Manoma, kad naujasis standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos atskirosioms 

finansinėms ataskaitomis, nes pagal jį Bendrovė privalės savo atskirojoje finansinės būklės 

ataskaitoje pripažinti su veiklos nuoma susijusį turtą ir įsipareigojimus, kai Bendrovė yra 

nuomininkė.  

 

Bendrovė turi automobilių ir patalpų veiklos nuomos sutarčių. Bendrovė dar neparengė tikėtinos 

naujojo standarto kiekybinės įtakos analizės. 
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2-ojo TFAS pataisos: mokėjimo akcijomis sandorių klasifikavimas ir vertinimas (galioja 2018 m. 

sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma 

perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau.) Dar nepatvirtinta ES. 

 

Pakeitimais išaiškinama mokėjimo akcijomis apskaita šiose srityse:  

 

• mokėjimo akcijomis sandorių, kurie padengiami grynaisiais pinigais, teisių suteikimo ir 

kitų nei teisių suteikimo sąlygų įtaka; 

• mokėjimo akcijomis sandoriai su išskaitomų mokesčių įsipareigojimų sudengimo grynąja 

verte mechanizmu; ir  

• mokėjimo akcijomis sandorių nuostatų ir sąlygų pakeitimas, pakeičiant sandorių 

klasifikavimą iš sandorių, kurie padengiami grynaisiais pinigais, į sandorius, kurie 

padengiami nuosavu kapitalu. 

 

Bendrovė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės 

atskirųjų finansinių ataskaitų pateikimui, nes Bendrovė nesudaro mokėjimo akcijomis sandorių. 

 

7-ojo TAS pataisos (galioja 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 

ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau.). Dar 

nepatvirtinta ES.. 

 

Pataisomis nustatomi nauji atskleidimo reikalavimai; šie nauji atskleidimai turėtų padėti 

naudotojams įvertinti finansinės veiklos įsipareigojimų pasikeitimus, įskaitant pinigų srautų ir 

nepiniginius pokyčius (tokius kaip nuostolių ar pelno iš sandorių užsienio valiuta įtaka, pokyčiai 

dėl patronuojamųjų įmonių kontrolės įgijimo ar netekimo, tikrosios vertės pokyčiai). 

 

Bendrovė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės 

atskirųjų finansinių ataskaitų pateikimui.  

 

12-ojo TAS pataisos: nerealizuotų nuostolių atidėtojo mokesčio turto pripažinimas (galioja 

2017 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma 

perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau.). Dar nepatvirtinta ES. 

 

Pataisomis išaiškinama, kaip ir kada apskaityti atidėtojo mokesčio turtą tam tikromis situacijomis 

ir kaip nustatyti būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas atidėtojo mokesčio turto 

pripažinimo vertinimo tikslais. 

 

Bendrovė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės 

atskirųjų finansinių ataskaitų pateikimui, nes Bendrovė jau dabar būsimą apmokestinamąjį pelną 

vertina taip, kaip to reikalaujama pagal pataisas. 

 

4-ojo TFAS pataisos: 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“ taikymas drauge su 4-uoju TFAS 

„Draudimo sutartys“ (galioja 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 

ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma perspektyviai.) Dar nepatvirtinta ES. 

 

Pataisomis sprendžiami klausimai, kylantys įgyvendinant 9-ąjį TFAS prieš įgyvendinant 4-ąjį 

TFAS pakeisiantį standartą, kurį šiuo metu rengia TASV. Pataisomis pristatomi du pasirenkami 

sprendimai. Vienas jų – laikina išimtis iš 9-ojo TFAS, atidedant jo taikymą kai kuriems draudikams. 

Kitas sprendimas – apdangalo (angl. overlay) metodo taikymas pateikimui, siekiant sumažinti 

nepastovumą, kuris gali atsirasti taikant 9-ąjį TFAS, iki bus pradėtas taikyti būsimas draudimo 

sutarčių standartas. 

 

Bendrovė, būdama draudimo paslaugų teikėja, ketina pasinaudoti išimtimi ir netaikyti 9-ojo TFAS, 

todėl nemano, kad pataisos turės reikšmingos įtakos Bendrovės atskirosioms finansinėms 

ataskaitoms. 
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40-ojo TAS pataisos: investicinio turto perkėlimas (galioja 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau 

prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma perspektyviai.) Dar 

nepatvirtinta ES. 

 

Pataisomis įtvirtinamas 40-ajame TAS „Investicinis turtas“ nustatytas perkėlimo į investicinį turtą 

arba iš jo principas nurodant, kad toks perkėlimas turėtų būti atliekamas tik pasikeitus turto 

naudojimo paskirčiai. Remiantis pataisomis, perkėlimas atliekamas tada ir tik tada, kai naudojimas 

faktiškai pasikeičia, t. y. turtas atitinka investicinio turto apibrėžtį arba nustoja ją atitikti ir yra 

naudojimo pasikeitimo įrodymų. Vien vadovybės ketinimų pasikeitimas nesudaro prielaidų 

perkėlimui. 

 

Bendrovė nemano, kad pataisos turės reikšmingos įtakos atskirosioms finansinėms ataskaitoms, 

nes Bendrovė neturi investicinio turto. 

 

TFAAK 22-asis aiškinimas „Sandoriai užsienio valiuta ir išankstinis atlygis“ (galioja 2018 m. 

sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams). Dar 

nepatvirtinta ES. 

 

Pagal šį aiškinimą nustatoma, kaip nustatyti sandorio datą tam, kad būtų aišku, kokį valiutos kursą 

naudoti su nepiniginio turto ar nepiniginio įsipareigojimo, atsirandančio išmokėjus arba gavus 

išankstinį atlygį užsienio valiuta, pripažinimo nutraukimu susijusio turto, sąnaudų ar pajamų (ar jų 

dalies) pirminio pripažinimo metu. Tokiomis aplinkybėmis sandorio data yra diena, kai ūkio 

subjektas pirmą kartą pripažįsta dėl išankstinio atlygio išmokėjimo ar gavimo atsiradusį nepiniginį 

turtą ar nepiniginius įsipareigojimus.  

 

Bendrovė nemano, kad aiškinimas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos Bendrovės 

atskirosioms finansinėms ataskaitoms, nes Bendrovė, pirmą kartą pripažindama dėl išankstinio 

atlygio išmokėjimo ar gavimo atsiradusį nepiniginį turtą ar nepiniginius įsipareigojimus, naudoja 

sandorio dienos valiutos kursą. 

 

Kasmetiniai TFAS patobulinimai 

 

Kasmetiniai TFAS patobulinimai 2014–2016 m. ciklui buvo išleisti 2016 m. gruodžio 8 d. Juos 

sudaro dviejų standartų dvi pataisos bei atitinkamos kitų standartų ir išaiškinimų pataisos, dėl ko 

keičiama apskaitos politika pateikimo, pripažinimo ar vertinimo tikslais. 12-ojo TFAS 

„Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ pataisos galioja 2017 m. sausio 1 

d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, o 28-ojo TAS „Investicijos 

į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“ pataisos galioja 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau 

prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Pataisos taikomos retrospektyviai, 

leidžiama taikyti anksčiau. 

 

Tikėtina, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Bendrovės atskirosioms 

finansinėms ataskaitoms. 
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5. Rizika ir rizikos valdymas 
 

Rizikos valdymas Bendrovėje organizuojamas vadovaujantis patronuojančiosios bendrovės „Vienna 

Insurance Group“ ir direktyvos „Mokumas II“ reikalavimais. Šios direktyvos tikslas yra užtikrinti 

veiksmingą rizikos valdymą ir skaidrią organizacinę struktūrą draudimo bendrovėse. Pagrindinė 

rizikos valdymo užduotis – užtikrinti Bendrovės tvarumą ir mokumą net ir pačiomis 

nepalankiausiomis aplinkybėmis, tokiu būdu užtikrinant įsipareigojimų klientams vykdymą bet 

kokiomis aplinkybėmis. 
 

Veiksminga valdymo sistema yra veiksmingo rizikos valdymo pagrindas. Galutinė atsakomybė už 

rizikos valdymą Bendrovėje tenka valdybai. Rizikos valdymas organizuojamas trijų lygmenų 

principu. Pirmajame lygmenyje Bendrovės padalinių vadovai vykdo kasdienį rizikos valdymą savo 

atsakomybės srityse. Antrajame lygmenyje rizikos valdymą vykdo už rizikos valdymą paskirtas 

atsakingas asmuo (rizikos valdytojas), kuris yra atsakingas už rizikos valdymo sistemos 

organizavimą ir vidaus kontrolės sistemas, rizikos valdymo veiklos koordinavimą, įskaitant savos 

rizikos ir mokumo vertinimo procesą, pagalbą valdybai ir padalinių vadovams su rizika susijusiais 

klausimais ir kuris atsiskaito tiesiogiai valdybai. Trečiąjį lygmenį sudaro vidaus auditas, kurio metu 

atliekamas nepriklausomas rizikos valdymo sistemos veiksmingumo, svarbių verslo procesų ir 

atitikties patikrinimas. Rizikos valdymo veikla papildomai yra koordinuojama „Vienna Insurance 

Group“, taip užtikrinant papildomą kontrolę ir dalijimąsi geriausia praktika ir žiniomis tarp grupės 

įmonių. Taip pat Bendrovėje skatinama rizikos valdymo kultūra, kai kiekvienas darbuotojas jaučia 

atsakomybę už rizikos valdymą savo kasdieniuose darbuose, nedelsiant informuoja apie kylančias 

rizikas ir incidentus bei suvokia taikomų kontrolės procedūrų svarbą. 
 

Pagrindiniai rizikos valdymo dokumentai yra rizikos politika ir strategija. Rizikos strategijoje 

apibrėžiamos Bendrovės prisiimamos rizikos ir rizikos valdymo principai, nustatytas minimalus 

mokumo koeficientas, kuris yra papildoma mokumo užtikrinimo priemonė. Rizikos valdymo 

politikoje aprašyta Bendrovės rizikos valdymo sistema ir pagrindiniai rizikos valdymo procesai, 

atsakomybės ir Bendrovės prisiimamų rizikų kategorijos. Pagrindiniai rizikos valdymo procesai yra 

savo rizikos ir mokumo vertinimas, rizikų inventorizavimas, vidaus kontrolės sistemos vertinimas, 

veiklos nenumatytų atvejų planavimas ir operacinės rizikos incidentų valdymas, kurie turi savo 

atskiras politikas. 
 

Pagrindinė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ kompetencija yra profesionalus rizikos 

įvertinimas. Draudimo verslas yra sąmoningas įvairių rizikų prisiėmimas ir pelningas jų valdymas. 

Be prisiimtos iš klientų rizikos, Bendrovė savo veikloje susiduria ir su kitomis rizikomis, kurios 

priskiriamos vienai iš dešimties rizikos kategorijų: 
 

• Ne gyvybės draudimo rizika kyla iš ne gyvybės draudimo sutarčių įsipareigojimų dėl netinkamo 

kainų nustatymo ir netinkamų atidėjinių formavimo prielaidų. Rizika visų pirma valdoma taikant 

aktuarinius tarifų nustatymo modelius ir stebint žalų reguliavimo eigą, nustatant išsamias 

draudimo rizikos prisiėmimo taisykles ir kriterijus. Ši rizika taip pat valdoma perduodant dalį 

prisiimtos rizikos perdraudikams. 

• Sveikatos draudimo rizika kyla iš sveikatos draudimo sutarčių įsipareigojimų dėl netinkamo 

kainų nustatymo ir netinkamų atidėjinių formavimo prielaidų. Ši rizika valdoma remiantis tais 

pačiais principais kaip ir ne gyvybės draudimo rizika. 
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• Rinkos rizika kyla iš turto ir įsipareigojimų rinkos vertės svyravimų dėl neigiamų rinkos 

kintamųjų, t. y. akcijų, nekilnojamojo turto kainų, palūkanų normų, valiutų kursų, pokyčių. 

Rinkos rizika valdoma pasirenkant tinkamą investavimo strategiją ir nustatant investavimo ribas, 

atsižvelgiant į turto klasę, reitingus, valiutas, koncentraciją, trukmę ir pan. bei draudimo 

įsipareigojimų pobūdį, rizikos mastą ir grąžos tikslus. Bendrovės investavimo strategija yra 

konservatyvi bei reguliariai peržiūrima. Investicijoms pasirenkamas tik toks turtas, su kuriuo 

susijusias rizikas Bendrovė gali atpažinti, įvertinti, stebėti, valdyti bei kontroliuoti ir kuris yra 

patvirtinamas prieš sudarant sutartis. 

• Kredito rizika atspindi nuostolius dėl sandorių šalių ar skolininkų įsipareigojimų nevykdymo 

arba jų kreditingumo sumažėjimo. Ši rizika valdoma nustatant sandorių šalių reitingų ir vienai 

sandorio šaliai tenkančios rizikos ribas, o perdraudimo atveju – nustatant perdraudikų atrankos 

kriterijus, veiksmingus skolų išieškojimo ir draudimo liudijimų anuliavimo gautinų sumų 

atvejais procesus bei jų laikantis. 

• Likvidumo rizika – rizika, kad Bendrovė negalės laiku ir nepatirdama papildomų sąnaudų 

užtikrinti finansinių šaltinių, būtinų Bendrovės trumpalaikiams ir ilgalaikiams mokėjimų 

įsipareigojimams įvykdyti. Tai gali būti nuostoliai, susiję su turto ir įsipareigojimų neatitikimu. 

Likvidumo rizika valdoma laikantis likvidumo valdymo politikos, analizuojant likvidumo 

poreikį ir atitinkamai nustatant investavimo ribas, kad bet kuriuo metu būtų pakankami likvidaus 

turto ir pinigų kiekiai. Taip pat gali būti sudaromi atpirkimo sandoriai. 

• Operacinė rizika – tai rizika, kylanti dėl nepakankamų ar netinkamų vidinių procesų, darbuotojų 

ar sistemų arba išorinių veiksnių. Operacinė rizika apima teisinę riziką, bet neapima reputacijos 

ir strateginės rizikos. Operacinė rizika valdoma per vidaus kontrolės sistemą (instrukcijos ir 

tvarkos, pareigų atskyrimas, keturių akių principo taikymas, prieigos teisės kontrolė, veiklos 

nenumatytų atvejų planavimas ir t. t.), kuri yra įvertinama kiekvienais metais kaip vidaus 

kontrolės vertinimo proceso dalis. Šio proceso metu kiekviena operacinės rizikos kategorija yra 

papildomai įvertinama pagal rizikos dažnumo ir dydžio vertinimu pagrįstą rizikų nustatymo 

žemėlapį. 

• Strateginė rizika – tai neigiama įtaka veiklos plėtrai dėl netinkamų verslo ir investicinių 

sprendimų, netinkamo tikslų komunikavimo ir vykdymo, nepakankamo pajėgumų pritaikymo 

prie ekonominės aplinkos pokyčių ar prieštaringų verslo tikslų.  

• Reputacijos rizika – tai galimos neigiamos įtakos veiklai rizika, kylanti dėl žalos reputacijai. Ši 

rizika valdoma taip pat, kaip ir operacinė rizika. 

 

Be to, Bendrovės rizika valdoma palaikant mokumo kapitalą, kaip reikalaujama direktyvoje 

„Mokumas II“, siekiant užtikrinti, kad veiklos žlugimo rizika atsirastų ne dažniau kaip vienu iš 200 

atvejų. Mokumo kapitalo reikalavimas apskaičiuotas pagal standartinę formulę, kuri atitinka 

Bendrovės rizikos profilį.  

 

Mokumo kapitalo reikalavimo požiūriu didžiausią riziką Bendrovei kelia ne gyvybės draudimo 

rizika. 
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a. Finansinė rizika ir rizikos valdymas 

Pagrindinis rinkos rizikos, kredito rizikos ir likvidumo rizikos šaltinis yra finansinės priemonės 

(obligacijos, indėliai, prisidedanti nuosavybė ir pan.), kurios yra reikšmingas Bendrovės pajamų 

šaltinis ir todėl gali būti kartu priskiriamos finansinių rizikų grupei. Finansinės rizikos susijusios 

su nuostoliais, kurie gali būti patirti dėl perkainojimo, palūkanų normų perskaičiavimo, valiutų 

pozicijos perkainojimo, skolininkų, kurie yra draudimo bendrovės sandorių partneriai, atsiskaitymo 

sutrikimų arba nepakankamo pačios Bendrovės likvidumo. Stabilią tikėtiną grąžą ir mažesnį 

kintamumą apskritai užtikrina didelė fiksuotų pajamų investicijų (obligacijų ir paskolų) dalis 

portfelyje. 

(i) Rinkos rizika 

Rinkos rizika kyla iš turto ir įsipareigojimų rinkos vertės svyravimų dėl neigiamų rinkos kintamųjų, 

t. y. akcijų, nekilnojamojo turto kainų, palūkanų normų, valiutų kursų ir pan., pokyčių. 

Užsienio valiutos rizika 

Valiutos kurso rizika kyla dėl pasikeitusio valiutos keitimo kurso ar jo nepastovumo. 

Bendrovėje valiutos kurso rizika kyla dėl išmokų užsienio šalyse ne euro valiuta. Ši rizika mažinama 

suderinant minėtus įsipareigojimus ir turtą ta pačia valiuta, kaip ir įsipareigojimų valiuta 

(atsižvelgiant į „Mokumas II“ įsipareigojimų vertinimą). Atvirosios valiutų pozicijos turi būti prieš 

tai patvirtintos stebėtojų taryboje. 

Turto ir įsipareigojimų išskaidymas pagal valiutas metų pabaigoje: 

 

2016 m. gruodžio 31 d.       

Turtas EUR GPB PLN Iš viso 

Priskirtas 

perleidimui 

laikomam 

turtui 

Iš viso 

Galimos parduoti investicijos 37 362 304 1 958 133  39 320 437 (13 029 467) 26 290 970 

Gautinos sumos 11 766 317   11 766 317 (2 065 522) 9 700 795 

Numatomų išmokėjimų 

techninis atidėjinys, 

perdraudikų dalis 8 513 038 3 235 489  11 748 527 

 

 11 748 527 

Turtas iš viso 57 641 659 5 193 622 0 62 835 281 (15 094 989) 47 740 292 

Nuosavas kapitalas ir 

įsipareigojimai       

Numatomų išmokėjimų 

techninis atidėjinys 17 925 872 5 571 948  23 497 820 

 

(12 740 943) 10 756 877 

Atidėjiniai  386 234   386 234  386 234 

Mokėtinos sumos 4 862 534  255 768 5 118 302  5 118 302 

Nuosavas kapitalas ir 

įsipareigojimai iš viso 23 174 640 5 571 948 255 768 29 002 356 (12 740 943) 16 261 413 

Atviroji valiutos pozicija 34 467 019 (378 326) (255 768) 33 832 925 (2 354 046) 31 478 879 

 

Palūkanų normos rizika 

 

Palūkanų normos rizika kyla dėl turto ir įsipareigojimų, kurie yra jautrūs pokyčiams palūkanų 

normų terminų pokyčiams ar palūkanų normų svyravimams. 

 

Palūkanų normos rizika valdoma pasirenkant trumpiausio laikotarpio palūkanų normai jautrų 

finansinį turtą, atsižvelgiant į jo pelningumą.  
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Bendrovėje yra mažai investavusi į ilgalaikes obligacijas (kurių terminas virš 10 m.), kad apribotų 

palūkanų normos riziką. Didžioji dalis palūkanų normai jautraus turto investuota į vidutinio 

laikotarpio obligacijas (2–10 m.), taip užtikrinant gerą grąžos ir palūkanų normos rizikos balansą. 

  

Finansinio turto (įskaitant turtą, priskiriamą perleidimui laikomo turto grupei (33 pastaba))  

išskaidymas pagal trukmę pateikiamas toliau. 
   

Trukmė 
Vyriausybės 

obligacijos 

Įmonių 

obligacijos 
Paskolos Pinigai 

Prisidedanti 

nuosavybė 

Iš viso, 

EUR  

< 1 metai 3 966 185     3 966 185 

1-2 metai 2 364 697 535 175    2 899 872 

2-5 metai 17 320 718     17 320 718 

5-10 metų 12 169 691 526 123 496 626   13 192 440 

10-15 metų 1 563 308     1 563 308 

> 15 metų 874 540     874 540 

Nenustatytas    3 774 694 2 176 724 5 951 418 

Iš viso 38 259 139 1 061 298 496 626 3 774 694 2 176 724 45 768 481 
 

  

 

Nenustatyto galiojimo finansinis turtas yra pinigai banke, prisidedanti nuosavybė, materialusis 

turtas, t. y. turtas, kuriam neturi įtakos palūkanų normos pokyčiai.  

 

Visoms palūkanų normoms kartu pakilus ar sumažėjus 50 bazinių punktų, poveikis (įtaka obligacijų 

ir paskolų vertei) investicijų rezultatui būtų toks. 

 
Jautrumo analizė 

 2016 m. 2015 m. 

+ 50 bp (922 151) (564 819) 

- 50 bp 962 082 597 687 

   

Investicijų portfelio vidutinis pajamingumas pateikiamas toliau: 

 

2016 m. 2015 m. 

Įmonių obligacijos 0,51% 0,80% 

Vyriausybės obligacijos 0,43% 0,53% 

          

(ii) Kredito rizika 
 

  

Sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo rizika yra nuostolių arba nepalankių turto ar finansinių 

priemonių vertės pokyčių rizika, susijusi su netikėtu sandorio šalies ir skolininkų įsipareigojimų 

nevykdymu. Sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo rizika apima rizikos švelninimo sutartis, 

pvz., perdraudimo sutartis, pakeitimus vertybiniais popieriais ir išvestines priemones bei sumas, 

gautinas iš tarpininkų, taip pat bet kokią kitą kredito riziką, neįtrauktą į skirtumo riziką (angl. spread 

risk). 

 

Kaip minėta, kredito rizika valdoma atidžiai pasirenkant sandorio šalis ir nustatant sandorio šalių, 

reitingų, turto klasės ribas. 
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Investicijų analizė pagal 2016-12-31 reitingus 

(įskaitant priskiriamas perleidžiamų investicijų grupei (33 pastaba)). 

  

 

 2016-12-31 2015-12-31 

Valiuta EUR GBP Iš viso 
Iš viso, 

EUR 

AAA  1 953 164 1 932 164  

AA- 2 800 554  2 800 554 307 688 

A- 35 337 712  35 337 712 25 784 932 

BAA3     

BBB    552 045 

BBB+ 99 164  989 264  

BBB- 1 061 297  1 061 297  

B+ 781  781 3 377 

Nereitinguota 3 646 709   3 646 709 20 848 054 

   45 768 481 47 496 096 

Daugiau kaip 90 proc. turto portfelio sudaro investicinio reitingo priemonės (daugiausia vyriausybės 

obligacijos); nereitinguojamos investicijos daugiausia susijusios su pinigais ir indėliais, laikomais 

Skandinavijos bankų grupėms priklausančiuose bankuose (SEB, „Swedbank“, DNB), kurie nėra 

reitinguojami atskirai.  

 

Finansinio turto išskaidymas pagal sandorio šalis 

 
   2016 m. 2015 m. 

Lietuvos Respublika (A-) 30 688 453 23 822 212 

Latvijos Respublika (A-) 2 010 721 1 529 832 

Europos investicijų bankas (AAA) 1 932 164  
Lenkijos Respublika (A-) 1 566 868  
Slovėnijos Respublika (A-) 1 071 670  
Ispanijos Karalystė (BBB+)    989 264  
Įmonių obligacijos (BBB-) 1 061 297 546 806 

Strateginis dalyvavimas (nereitinguota) 2 176 724  
Hipotekos paskolos (nereitinguota) 496 626  
Pinigai ir indėliai 3 774 694 21 159 119 

Kredito rizika 45 768 481 47 057 969 

 

Didžioji dalis Bendrovės investicijų yra į Lietuvos Respublikos vyriausybės obligacijas. 

 

 
   2016 m. 2015 m. 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys, perdraudikų dalis 10 123 142 5 280 247 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, perdraudikų dalis 11 748 527 8 648 491 

Sumos, gautinos iš perdraudimo veiklos 3 419 794 444 446 

Sumos, gautinos iš draudėjų 7 474 539 4 999 298 

Sumos, gautinos iš tarpininkų 678 103 814 313 

Kitos gautinos sumos 193 881 75 435 

Didžiausia kredito rizika, iš viso 33 637 986 20 262 230 
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Sumos, gautinos iš draudimo veiklos 

Kitas sandorio šalių įsipareigojimų nevykdymo rizikos šaltinis yra draudimo veiklos gautinos sumos. 

Pavyzdžiui, bet ne tik, tai galėtų būti sumos, gautinos iš tarpininkų ir draudėjų skolininkų, būsto 

hipotekos paskolos. Šios rizikos paprastai yra diversifikuojamos, o sandorio šalis yra nereitinguojama. 

Bendrovė reguliariai stebi sumas, gautinas iš tiesioginės draudimo veiklos. Jeigu draudėjas laiku 

nemoka įmokų, pradedamas draudimo liudijimo anuliavimo procesas.  

Bendrovė stebi gautinų sumų mokėjimo terminų praleidimus, siekdama sumažinti gautinų sumų, kurių 

mokėjimo terminas yra suėjęs, kiekį, ypač iš tarpininkų gautinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra 

suėjęs daugiau kaip prieš 3 mėn., kadangi šios sumos užtraukia didžiausią naštą mokumo kapitalui. 

Daugiau informacijos pateikta 5 pastaboje. 

Perdraudimas 

Vykdant perdraudimo veiklą, pasirenkamos tokios bendrovės ar perdraudimo bendrovės, veikiančios 

Bendrovei aktualiose srityse, kurių reitingas yra ne mažesnis kaip „Standard & Poor’s“ suteiktas 

BBB- vertinimas (arba analogiškas kitos tarptautinės reitingų agentūros vertinimas).  

 

 

Reitingas 

Sumos, gautinos iš 

perdraudimo veiklos 

2016 m. 

Sumos, gautinos iš 

perdraudimo 

veiklos 

2015 m. 
  

Vienna insurance group A+ 2 026 869 442 186 

VIG RE zajist'ovna, A.s. A+ 435 937 518 

Hannover rueckversicherung ag AA- 97 420  

Ace european group limited AA 5 929  

Mapfre re compania de reaseguros, S.a. A 78 874  

Scor global p&c se AA- 136 074 399 

Polskie towarzystwo reasekuracji sa A- 80 338 11 

R+v versicherung ag AA- 139 103  

Swiss re europe s.a. AA- 382 009 1 162 

Nereitinguota   37 241 170 

Iš viso  3 419 794 444 446 
 

(iii) Likvidumo rizika 

Likvidumo rizika valdoma objektyviai nustatant pinigų įplaukų ir išmokų disbalanso lygį, 

atsižvelgiant į pinigų srautus, susijusius tiek su turtu, tiek su įsipareigojimais. Investicijų ribos 

nustatomos atsižvelgiant į įsipareigojimų likvidumo struktūrą ir pinigų poreikį kitiems tikslams. 

Pinigų srautų poreikio prognozavimą kiekvieną mėnesį vykdo apskaitos departamentas. Investicijų 

portfelį sudaro pakankamas kiekis likvidžių priemonių, kurios gali būti parduotos per trumpą 

laikotarpį, t. y. pakankamai pinigų ir indėlių, kurie užtikrina pakankamas likvidumo atsargas. 

Likvidumo krizės atveju galima gauti Grupės paramą. Esant nepakankamam likvidumui, papildomos 

priemonės galėtų būti finansinių priemonių atpirkimo sandoriai, bankų paskolos ir pan. Likvidumo 

rizikos (įskaitant riziką, įtrauktą į perleidžiamas grupes (33 pastaba)) vertinimas pateikiamas. 

 

2016 m. Neterminuotos Iki 12 mėn. 1–5 m. Virš 5 m. Iš viso 

Finansinės investicijos 2 176 724 3 966 186 20 719 974 15 130 903 41 993 787  

Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 
3 774 694    3 774 694  

Techninių atidėjinių 

perdraudikų dalis 
 18 582 180  3 062 084  227 404  21 871 669  

Finansinis turtas iš viso 5 951 418 22 548 366 23 782 058 15 358 307 67 640 150 



 

 

  

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 

2016 m. atskirosios finansinės ataskaitos 

 

 

33 

      

2016 m. Neterminuotos Iki 12 mėn. 1–5 m. Virš 5 m. Iš viso 

Techniniai atidėjiniai  40 330 258 6 314 039 452 524 47 096 821  

Mokėtinos sumos iš viso   5 087 808 30 493  5 118 301  

Finansiniai įsipareigojimai  

iš viso - 45 418 066 6 344 532 452 524 52 215 122 
 

Bendrovės likvidus turtas yra daugiau nei pakankamas įsipareigojimams įvykdyti jų terminui 

suėjus. 
 

b. Draudimo rizika 
 

(i) Bendrieji draudimo valdymo principai 

Bendrovės draudimo veiklos rizikų valdymas vykdomas vadovaujantis Draudimo veiklos politika, 

kurioje apibrėžti rizikos reguliavimo metodai ir taisyklės bei portfelio strategija kiekvienai verslo 

sričiai. 
 

Portfelio strategijoje kiekvienai verslo sričiai nustatyti portfelio tikslai, siektina portfelio įvairovė ir 

rizikos mastai, kurie atvaizduoti naudojant keturis spalvų kodus: žalią, gintarinį, raudoną ir juodą. 

Žalia spalva reiškia mažiausios rizikos kategoriją ir patraukliausius segmentus. Juodas kodas rodo 

didžiausias rizikas. Kiekvienos kategorijos rizika yra nustatoma ir tikrinama kas ketvirtį. Jeigu 

rizikos proporcijos viršija nustatytus tikslus, imamasi papildomų priemonių arba, priklausomai nuo 

situacijos, keičiama proporcijų nustatymo strategija. Strateginiai dokumentai atnaujinami 

kiekvienais metais. 
 

Kiekvieno portfelio finansiniai rezultatai peržvelgiami kas ketvirtį, kas mėnesį ir kas savaitę, ir 

imamasi atitinkamų veiksmų atsižvelgiant į veiklos rezultatus. 

 

(ii) Žalų dažnumas ir dydis 

Kiekviena draudimo sutartis yra susijusi su rizika, kad įvyks draudžiamasis įvykis ir nėra tiksliai 

žinoma, kokio dydžio išmoką reikės sumokėti. Ši rizika yra atsitiktinė ir todėl neprognozuojama dėl 

pačios draudimo sutarties pobūdžio. 
 

Neigiamos įtakos žalų dažnumui ir dydžiui gali turėti keli veiksniai. Svarbiausi iš jų yra išmokų dėl 

patirtos žalos lygio augimas ir draudžiamųjų įvykių skaičiaus augimas. Numatoma infliacija taip pat 

yra svarbus veiksnys dėl infliacijos lygio augimo tempų.  
 

Įvairūs veiksniai priklauso nuo produktų ar tam tikros verslo srities. Draudžiamųjų įvykių 

padažnėjimas gali būti susijęs su sezoniškumu arba ilgesnį laiką trunkančiais poveikiais. 
 

Bendrovė šias rizikas valdo laikydamasi draudimo strategijos, atitinkamų perdraudimo susitarimų ir 

aktyvaus žalų sureguliavimo principų. 

 

(iii) Pagrindinės produktų savybės 

Pagrindiniai Bendrovės produktai aprašyti toliau. 

 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (TPVCAPD) 

Šis draudimas yra privalomasis, todėl šios draudimo grupės tikslas yra apsaugoti kelių eismo 

įvykiuose nukentėjusiųjų trečiųjų šalių interesus. Šią draudimo rūšį reglamentuoja transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymai.  
 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydis 

nustatomas kiekvienam klientui individualiai, remiantis tiek kliento, tiek transporto priemonės 

kriterijais.  
 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo didžiąją dalį išmokų 

sudaro išmokos už žalą turtui ir vienkartinės išmokos už asmens sužalojimą (dažniausiai medicininio 

gydymo išlaidos ir laikino nedarbingumo išmokos).  
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Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas priskiriamas „ilgai 

tvarkomo“ (angl. long-tail) draudimo klasei, kadangi galutinių išmokos sąnaudų nustatymas 

užtrunka ilgesnį laiką. 

 

Transporto priemonių draudimas (KASKO) 

Pagal šį draudimą atlyginami nuostoliai, atsirandantys dėl transporto priemonės sunaikinimo, 

vagystės ar plėšimo. Kartu galima įsigyti kelis papildomus draudimo liudijimus, susijusius su 

apdrausta transporto priemone. Produkto paketą gali sudaryti kelios papildomos draudimo apsaugos, 

pvz., pagalba kelyje ar pakaitinis automobilis. 
 

Didžiausi nuostoliai patiriami transporto priemonės visiško sunaikinimo ar vagystės atvejais. Tačiau 

tokie įvykiai nėra dažni. 
 

Draudimo įmokos nustatomos pagal galiojančią draudimo metodologiją. 
 

Kadangi apie draudžiamąjį įvykį paprastai pranešama nedelsiant, jį galima sureguliuoti per trumpą 

laiką. Todėl Kasko draudimas priskiriamas „trumpai tvarkomo“ (angl. short-tail) draudimo klasei, 

kuri yra priešinga „ilgai tvarkomo“ draudimo klasėms, kai galutinių išmokos sąnaudų nustatymas 

užtrunka ilgesnį laiką. 

 

Turto draudimas 

Turto draudimas apima nuostolius, patirtus dėl gaisro, oro sąlygų, skysčių ar garų išsiveržimo, 

sprogimo, trečiųjų šalių piktavališkų veiksmų (plėšimo, vagystės su įsilaužimu) ar susidūrimo.  
 

Daugumą komercinio turto draudimo pasiūlymų sudaro unikalus vietos, verslo rūšies ir esamų 

saugos priemonių derinys. Įmokos, proporcingos draudimo liudijimų rizikai, apskaičiavimas yra 

subjektyvus ir todėl rizikingas.  
 

Draudimo rizika visų prima valdoma kainų nustatymo, nepriklausomo turto vertinimo pagal 

tarptautinius standartus, produkto dizaino, rizikos atrankos ir perdraudimo priemonėmis. 
 

Pagrindinės su šiuo produktu susijusios rizikos yra draudimo rizika ir išmokų rizika. 
 

Apie draudžiamąjį įvykį paprastai pranešama nedelsiant ir jį galima sureguliuoti per trumpą laiką. 

Todėl turto draudimas priskiriamas „trumpai tvarkomo“ draudimo klasei, kuri yra priešinga „ilgai 

tvarkomo“ draudimo klasėms, kai galutinių išmokos sąnaudų nustatymas užtrunka ilgesnį laiką. 

 

(iv) Perdraudimo sutarčių turtas 

Išmokos, į kurias Bendrovė turi teisę pagal sudarytas perdraudimo sutartis, yra apskaitomos kaip 

perdraudimo veiklos turtas.  
 

Šį turtą sudaro trumpalaikiai likučiai, gautini iš perdraudikų, bei per ilgesnį laikotarpį gautinos 

sumos, kurios priklauso nuo numatomų draudžiamųjų įvykių ir išmokų pagal susijusias perdraustas 

draudimo sutartis. Išieškotinos sumos, gautinos iš perdraudikų ar jiems mokėtinos, yra įvertinamos 

pagal perdraustų draudimo sutarčių sumas ir kiekvienos per draudimo sutarties sąlygas. Perdraudimo 

veiklos įsipareigojimai, visų pirma, yra pagal perdraudimo sutartis mokėtinos įmokos, kurios yra 

pripažįstamos sąnaudomis jų mokėjimo termino dieną.  
 

Bendrovė reguliariai įvertina perdraudimo veiklos turtą dėl vertės sumažėjimo. Jeigu yra objektyvių 

perdraudimo veiklos turto vertės sumažėjimo įrodymų, Bendrovė sumažina perdraudimo veiklos 

turto apskaitinę vertę iki jo atsiperkamosios vertės ir apskaito vertės sumažėjimo nuostolius pelne 

(nuostoliuose). 

 

(v) Draudimo rizikos koncentracija 

Koncentracijos rizika – tai visų rizikos rūšių koncentracija vienos sandorio šalies pozicijose, 

pramonės sektoriuje ar geografiniame regione, kur yra esminių nuostolių grėsmė, kurios neapima 

jokios kitos rizikos rūšys. 
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Bendrovė taiko šias priemones rizikos koncentracijai kontroliuoti: 

• Rizikos koncentracijos ribų nustatymas, įvertinant konkrečių klientų ir (arba) draudimo 

subjektų riziką. Kiekvienai draudimo klasei yra nustatytas didžiausias bendrasis 

rizikingumas ir didžiausias grynasis rizikingumas. Šios ribos taikomos kiekvienai draudimo 

sutarčiai. 

• Likutinės rizikos valdymas vykdomas perdraudimo priemonėmis. Bendrovė perka 

perdraudimo apsaugą įvairioms savo įsipareigojimų ir turto draudimo klasėms. Vadovybė 

peržiūri perdraudimo programą ne rečiau kaip kartą per metus ir nustato, kokių pakeitimų 

reikia. 

• Galimas katastrofų poveikis. Bendrovės nuomone, svarbi draudimo rizika, kurią reikia 

įvertinti ir įtraukti į draudimo metodikas, yra gamtinių jėgų ar žmogaus sukeltos katastrofos, 

dėl kurių gali kilti didelės apimties įsipareigojimų. Dažniausiai įvykstančios stichinės 

nelaimės yra audros, uraganai, potvyniai ir užliejimai pavasario metu. 

 

(vi) Perdraudimo apsauga 

Didžiausios grynosios pasiliktos rizikos dalys Bendrovėje atitinkamų metų pabaigoje 
 

 2016 m. 2015 m. 

Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Neperleista 150 000 € 

Kelionės medicininių išlaidų draudimas Neperleista Neperleista 

Kasko draudimas 150 000 €  Neperleista 

Krovinių draudimas Neperleista Neperleista 

Turto draudimas 125 000 € 235 849 € 

TPVCAD 125 000 € 250 000 € 

Bendrosios CA draudimas 125 000 € 250 000 € 

(vii) Jautrumo analizė 

Bendrovė tikrina išmokų pagal įvykusias, bet nepraneštas žalas (angl. IBNR) atidėjinių jautrumą, 

atlikdama išsamią rezultatų analizę. Rezultatai apskaičiuojami naudojant kelis statistinius metodus, 

siekiant užtikrinti, kad pasirinktas metodas leistų geriausiai įvertinti apskaitytą atidėjinį 

įvykusioms, bet nepraneštoms žaloms. 
 

Išmokų atidėjinių jautrumo analizė 2016-12-31  
 

 Poveikis, jeigu 

nuostolingumo koef. 5 

proc. viršija 

koeficientą, 

naudojamą IBNR 

skaičiavimuose ne dėl 

katastrofų kylančių ir 

didelių nuostolių 

atžvilgiu 

Poveikis, jeigu 

nuostolingumo koef. 

5 proc. mažesnis už 

koeficientą, 

naudojamą IBNR 

skaičiavimuose ne dėl 

katastrofų kylančių 

ir didelių nuostolių 

atžvilgiu 

Poveikis, jeigu 

žalų 

sureguliavimo 

sąnaudos 5 

proc. viršija 

dydį, 

naudojamą 

skaičiuojant 

atidėjinį 

Poveikis, jeigu 

žalų 

sureguliavimo 

sąnaudos 5 

proc. mažesnės 

už dydį, 

naudojamą 

skaičiuojant 

atidėjinį 

TPVCAD 1 712 708 (582 552) 18 561  (18 561)  

Turtas 17 861  (17 861)  267  (264)  

Atsakomybė 30 356  (30 356)  237  (237)  

Kasko 6 892  (6 892)  4 369  (4 357)  

 
(viii) Įsipareigojimų pakankamumo įvertinimas  

Kiekvieną atskirųjų finansinių ataskaitų dieną Bendrovė atlieka įsipareigojimų pakankamumo 

įvertinimą ir nustato, ar draudimo įsipareigojimai, pripažinti per ataskaitinius metus galiojantiems 

draudimo liudijimams, yra pakankami, palygindama suformuotus draudimo atidėjinius su dabartine 

esamų draudimo liudijimų diskontuotų būsimųjų pinigų srautų verte. Jeigu atliekant įsipareigojimų 

pakankamumo įvertinimą nustatoma, kad įsipareigojimų apskaitinė vertė yra nepakankama, šis 

trūkumas pripažįstamas kaip finansinių metų nuostoliai suformuojant papildomą nepasibaigusios 

rizikos techninį atidėjinį. Įsipareigojimų pakankamumo įvertinimas atliekamas bendrosioms 

techninių atidėjinių sumoms, t. y. į perdraudimo įtaką nėra atsižvelgiama. Bendrovės vertinimu, jos 

atidėjiniai 2016 m. gruodžio 31 d. yra pakankami. 
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(ix) Žalų lentelė 

Šiose lentelėse pateikiami žalų sumų skaičiavimai, įskaitant žalas, apie kurias pranešta, ir įvykusias, 

bet nepraneštas žalas kiekvienais metais po nelaimingo atsitikimo kiekvieną atskirųjų finansinių 

ataskaitų sudarymo dieną kartu su išmokų sumomis iki šios dienos. 

 
Metai 2015 m. 2016 m. 

Nekaupiamojo pobūdžio išmokų mokėjimai (bruto)   

2010   (509) 

2011   60 838 

2012   443 472 

2013   344 157 

2014   873 943 

2015   5 786 504 

2016   17 114 672 

Išmokų atidėjinys gruodžio 31 d. (bruto)     

2010 1 105 1 586 

2011 211 979 208 900 

2012 753 668 437 578 

2013 1 479 524 1 070 475 

2014 4 744 198 3 128 021 

2015 10 718 149 4 490 001 

2016   14 161 259 

c. Kapitalo valdymas 

 

Bendrovės tikslai kapitalo valdymo srityje yra užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, siekiant ir 

toliau generuoti pajamas akcininkams ir atlikti mokėjimus kitiems suinteresuotiems asmenims, 

konkrečiai, draudėjams, į kuriuos jie turi teisę. Be to, Bendrovė daug dėmesio skiria optimaliai 

kapitalo struktūrai „Mokumas II“ reikalavimų ir kapitalo sąnaudų prasme. Bendrovė yra priėmusi 

kapitalo valdymo politiką, kurioje nustatyti kapitalo valdymo standartai ir reikalavimai. 

 

Rengdama Bendrovės valdymo planus, vadovybė analizuoja, kiek kapitalo reikia Bendrovei siekiant 

nustatytų strateginių tikslų, atsižvelgdama į pageidautiną kapitalo lygį ir nustatydama, kokia 

apimtimi kapitalą reikia padidinti, bei kapitalo didinimo metodus.  

 

Bendrovėje atliekami ketvirtiniai kapitalo vertinimai, remiantis finansiniais duomenimis ir kapitalo 

poreikio vertinimais. Be to, valdybos prašymu, atliekama siūlomų pakeitimų / strateginių sprendimų 

dėl kapitalo poreikio įvykdymo analizė. Šios analizės metu nuosavos lėšos paskirstomos į pakopas 

ir patikrinamos lėšų tinkamumo kiekybinės ribos, nustatytos konkrečios pakopos minimalaus 

kapitalo reikalavimo ir mokumo kapitalo reikalavimo įvykdymui. 

 

Ar už kuriuos nors finansinius metus turi būti paskirstomi dividendai, konkrečios sumos ir dividendų 

paskirstymo laikas priklauso nuo valdybos pasiūlymo dėl pelno paskirstymo. Pasiūlymas teikiamas 

tvirtinti stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

Konkrečiai, dividendai turėtų priklausyti nuo pelningumo lygio, kapitalo poreikio, nustatyto 

minimalaus priimtino mokumo koeficiento, kuris turi būti lygus 125 proc. pinigų reikalavimo, 

ateities perspektyvų, mokesčių reglamentavimo ir kitų teisinių sąlygų. Dividendų mokėjimo ir jų 

sumų prognozes valdyba pateikia metų finansiniame plane. 
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1 pastaba. Nematerialusis turtas (EUR)  

 

 Prestižas 

Programinė 

įranga Kitas turtas Iš viso 

     

2015 m. sausio 1 d.     

Įsigijimo savikaina - - - - 

Sukaupta amortizacija - - - - 

Grynoji apskaitinė vertė - - - - 

 
    

2015 m.     

Įsigytas turtas - 392 445 - 392 445 

Verslo jungimas (34 pastaba) 10 545 536 11 807 - 10 557 343 

Nurašytas turtas - - - - 

Nurašyto nematerialiojo turto amortizacija - - - - 

Amortizacijos suma - - - - 

Grynoji apskaitinė vertė laikotarpio 

pabaigoje 10 545 536 404 252 - 10 949 788 

 
    

2015 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo savikaina 10 545 536 404 252 - 10 949 788 

Sukaupta amortizacija - - - - 

Grynoji apskaitinė vertė 10 545 536 404 252 - 10 949 788 

 
    

2016 m.     

Įsigytas turtas - 511 574 4 209 515 783 

Nurašytas turtas - - - - 

Nurašyto nematerialiojo turto amortizacija - - - - 

Amortizacijos suma - (113 860) (632) (114 492) 

Grynoji apskaitinė vertė laikotarpio 

pabaigoje 10 545 536 801 966 3 577 11 351 079 

 
    

2016 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo savikaina 10 545 536 915 826 4 209 11 465 571 

Sukaupta amortizacija - (113 860) (632) (114 492) 

Grynoji apskaitinė vertė 10 545 536 801 966 3 577 11 351 079 

 

Bendrovės nematerialusis turtas yra įsigytas. Prestižas, santykiai su klientais ir kito nematerialiojo 

turto dalys yra įsigyti vykdant verslo jungimus ar prijungimus. Išorine ir vidine pagalba 

naudojamasi diegiant ir iš esmės atnaujinant programinę įrangą, įskaitant standartinių sistemų 

derinimą, kurios kapitalizuojamos kaip nematerialusis turtas. Amortizacija įtraukta į su draudimo 

veikla susijusių administracinių sąnaudų straipsnį. 

 

Prestižas 

Prestižu pripažintas verslo perleidimo sutarčių, sudarytų 2015 m. spalio 2 d. su „Compensa TU 

S.A. Vienna Insurance Group“, rezultatas. Prestižo vertė apskaityta kaip skirtumas tarp sumokėto 

atlygio bei įgyto turto ir įsipareigojimų grynosios vertės.   

 

Prestižo apskaičiavimas pateikiamas 34 pastaboje. 
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Prestižo galimo vertės sumažėjimo įvertinimas 

Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje vadovybė įvertina, ar prestižo vertė nesumažėjo. Metinis 

vertės sumažėjimo nuostolių vertinimas buvo atliktas 2016 m. pabaigoje.  

 
Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji vertė nustatoma remiantis naudojimo vertės įvertinimu. 

Atliekant prestižo įvertinimą dėl galimo vertės sumažėjimo, visa Bendrovės veikla laikoma vienu 

pinigus kuriančiu vienetu. Naudojimo vertė nustatyta remiantis būsimų pinigų srautų diskontavimo 

metodu, pritaikius atitinkamą diskonto normą. 

 

Vadovybė kiek įmanoma siekia dokumentuoti modelius pagrindžiančias prielaidas išorinės 

informacijos pagalba. Išorinė informacija visų pirma naudojama nustatant diskonto normą. Kalbant 

apie būsimus pinigų srautus, vadovybė taip pat atsižvelgia į praėjusių laikotarpių biudžeto 

vykdymą. Jeigu numatyti biudžeto vykdymo rezultatai yra nepasiekti, vadovybė atlieka nukrypimų 

nuo biudžeto vykdymo analizę.  

 

Pinigų srautų prognozės atliekamos remiantis 5 metų biudžetu, t. y. 2017–2021 metų laikotarpiui. 

 

Sudarant biudžetą, taikytos šios pagrindinės prielaidos: 

• taikoma 8 % diskonto norma;  

• 1 % ilgalaikio augimo norma; 

• atsižvelgiant į bendrą draudimo rinkos augimą bei Bendrovės prekės ženklo žinomumo 

augimą, numatytas minimalus Bendrovės bendros pasirašytų įmokų sumos augimas 5 metų 

laikotarpiui yra 7 % per metus; 

• komisinio atlygio tarpininkams, kuris šiuo metu yra didelis visoje rinkoje apskritai, 

sumažėjimas; 

• prognozuojama investicijų grąža yra apytikriai 1,2 % per metus; 

• geresnė masinių produktų kainodara bei produktų paketų sudėties pakeitimas, 

orientuojantis į pelningesnes draudimo grupes; 

• veiksmingas operacijų Baltijos šalyse plėtojimas, centralizuojant tam tikras funkcijas ir 

gaunant naudos iš masto ekonomijos; 
• tolesnis nuostolingumo koeficiento gerinimas geriau pažįstant klientus, vykdant selektyvų 

draudimą, keičiant įmokų tarifus, atsisakant kai kurių nepelningų automobilių rūšių. 

 

Įvertinus pinigus kuriančio vieneto atsiperkamąją vertę 2016 m. gruodžio 31 d. prestižo vertės 

sumažėjimo nenustatyta. 
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2 pastaba. Finansinis turtas (išskyrus išvestines finansines priemones) ir finansinio 

turto tikroji vertė (EUR) 
 

EUR Galimas parduoti Iš viso 

2015 m. sausio 1 d. - - 

Pirkimai 12.299.436 12.299.436 

Turtas, įgytas iš verslo jungimo (34 pastaba) 13.672.715 13.672.715 

Tikrosios vertės pelnas, apskaitytas kitose 

bendrosiose pajamose 
(70.573) (70.573) 

Koregavimas dėl amortizacijos (2.728) 2.728 

Koregavimai dėl užsienio valiutų kursų - - 

2015 m. gruodžio 31 d. 25.898.850 25.898.850 

 

EUR Galimas parduoti Iš viso 

2016 m. sausio 1 d. 25 898 850 25 898 850 

Pirkimai 27 264 332 27 264 332 

Suėję mokėjimo terminai (8 388 208) (8 388 208) 

Perleidimai (5 126 056) (5 126 056) 

Perleidimui laikomas turtas (33 pastaba) (13 029 467) (13 029 467) 

Tikrosios vertės pelnas, apskaitytas kitose 

bendrosiose pajamose 
231 611 231 611 

Koregavimas dėl amortizacijos (537 064) (537 064) 

Koregavimai dėl užsienio valiutų kursų (23 028) (23 028) 

2016 m. gruodžio 31 d 26 290 970 26 290 970 

        
 

2016 m. 2015 m. 

  Amortizuota 

savikaina Tikroji vertė 

Amorti-

zuota 

savikaina 

Tikroji 

vertė 

Lietuvos Respublika  17 642 321 17 658 986 23 877 464 23 822 212 

Latvijos Respublika  2 008 264 2 010 721 1 545 153 1 529 832 

Europos investicijų bankas  1 931 616 1 932 164 - - 

Lenkijos Respublika  1 552 407 1 566 868 - - 

Slovėnijos Respublika  998 333 1 071 670 - - 

Ispanijos Karalystė  972 196 989 264 - - 

Įmonių obligacijos  1 029 719 1 061 297 546 806 546 806 

Iš viso 26 134 856 26 290 970  25 969 423 25 898 850 

Perleidimui laikomas turtas (33 pastaba) 13 024 540 13 029 464 - - 

Iš viso, įsk. pardavimui laikomą turtą 39 159 396 39 320 434 25 969 423 25 898 850 

Tikroji vertė apskaičiuota pagal kotiruojamas kainas arba panašių vertybinių popierių dabartine 

rinkos verte (tikrosios vertės hierarchijos 1 lygis, kaip apibrėžta 7-ajame TFAS).  

Galimų parduoti finansinių investicijų perkainojimo rezultatas, kuris 2016 m. buvo pripažintas 

nuosavybėje, buvo 231 611 tūkst. eurų (2015 m. – (70 573) tūkst. eurų). 

3 pastaba. Paskolos ir indėliai 

a) Paskolos 

2016 m. spalio 6 d. Bendrovė suteikė 500 000 eurų paskolą Grupės įmonei „VIG FUND uzavreny 

investični fond, a.s.“. 

Asocijuotajai įmonei sumokėta visa paskolos suma. Palūkanų norma – 2,3 proc. Paskolos 

grąžinimas užtikrintas nekilnojamuoju turtu. Paskolos terminas – 10 metų. Per metus, pasibaigusius 

2016 m. gruodžio 31 d., Bendrovė nefiksavo sumų, kurias skolingos susijusios šalys, vertės 

sumažėjimo. 
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2016 m. 2015 m. 

Straipsniai Paskolos 
Palūka-

nos 

Pasko-

los 

Palūka-

nos 

Per 1 metus  12 265 9 820 - - 

Per 2-5 metus 63 203 47 436 - - 

Per 5-10 metų 424 532 31 083 - - 

Po 10 metų - - - - 

Iš viso 500 000 88 339 - - 

Paskolos suma 2016 m. pabaigoje 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Paskola 500 000 - 

Paskolos grąžinimas (3 374) - 

Suma 2016 m. pabaigoje 496 626 - 

  

b) Indėliai kredito įstaigose (EUR) 

 
Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Pirkimai - 7 332 866 

Iš viso - 7 332 866 

Indėliams taikomos 0 proc. metinės palūkanos. Indėlių terminas – 2016 m. sausio mėn. 

 

4 pastaba. Patronuojamųjų įmonių akcijos 

2016 m. rugsėjo 16 d. Bendrovė sudarė UAB „Compensa Services“ akcijų pirkimo sutartį, o 

2016 m. rugsėjo 6 d. – SIA „Compensa Services“ akcijų pirkimo sutartį. Pagal šią sutartį Bendrovė 

įgijo teisę į 100 proc. akcijų. Su šiuo įsigijimu susijęs prestižas nebuvo pripažintas. 

 

Akcijų įsigijimo kaina 

Bendrovės pavadinimas Akcijos Akcijų skaičius Įsigijimo kaina 

UAB „Compensa Services“ 100%             4 000 000            1 194 800 

SIA „Compensa Services“  100%              953 324             981 924 

Nuosavas kapitalas, finansinių metų rezultatas ir turtas pateikiami toliau: 

 
Bendrovės pavadinimas Nuosavas kapitalas Metų rezultatas Turtas 

UAB „Compensa Services“ 228 696             67 482        1 930 847 

SIA „Compensa Services“  (566 072)              (4 616)             408 501 
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5 pastaba. Gautinos sumos (EUR) 

 
Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Iš apdraustųjų gautinos sumos 5 812 402 5 301 284 

Iš tarpininkų gautinos sumos 605 423 814 313 

Abejotinų skolų vertės sumažėjimo atidėjinys iš tiesioginio draudimo 

sandorių gautinoms sumoms (330 705) (312 899) 

Kitos iš draudimo veiklos gautinos sumos 85 703 - 

Iš tiesioginio draudimo veiklos gautinos sumos 6 172 823 5 802 698 

Iš perdraudimo veiklos gautinos sumos 3 419 794 444 446 

Kitos gautinos sumos 108 178 68 499 

Iš viso 9 700 795                  6 315 643 

   

Iš tiesioginės draudimo veiklos gautinų sumų senėjimas 

 

Bruto 

Vertės 

sumažėjimas 

Gautinos 

sumos iš 

viso Bruto 

Vertės 

sumažėjimas 

Gautinos 

sumos iš 

viso 
 

2016 2016 2016 2015 2015 2015  

Nesuėjęs  

 
4 609 765  4 609 765 4 268 294  4 268 294 

Pradelsta 0-90 dienų 1 534 814 72 510 1 462 304 1 120 313 46 625 1 073 688 

Pradelsta 91-180 dienų 161 042 67 590 93 452 61 691 13 107 48 584 

Pradelsta 181-360 

dienų 
139 749 132 447 7 302 64 926 9 367 55 559 

Pradelsta virš 360 

dienų 
58 158 58 158 - 600 373 243 800 356 573 

Iš viso 6 503 528 330 705 6 172 823 6 115 597 312 899 5 802 698 

 

Beviltiškų skolų vertės sumažėjimas apskaičiuojamas taikant skolos raidos koeficientą. Skolos 

raidos koeficientas nustatomas remiantis Bendrovės patirtimi, išoriniais veiksniais (ekonominiais 

ciklais, bankroto tendencijomis ir kt.), Bendrovės skolų valdymo praktikos pasikeitimais ir kitais 

reikšmingais veiksniais. 

 

Beviltiškų skolų vertės sumažėjimas apskaičiuojamas atitinkamas skolas padauginus iš skolos raidos 

koeficiento. 

 

Apskaičiuotas vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis ir apskaitomas kitų techninių sąnaudų 

straipsnyje (29 pastaba).  

 

Gautinos sumos apima gautinas sumas iš draudėjų, tarpininkų, perdraudikų bei kitas sumas.  

 

Tais atvejais, kai draudimo įmokos gaunamos anksčiau, nei pradeda galioti draudimo sutartis, 

gautos įmokos įtraukiamos į išankstinį apmokėjimą ir atskirosiose finansinėse ataskaitose 

apskaitomos kaip įsipareigojimai apdraustiesiems. 

 

Gautinos sumos iš tarpininkų registruojamos mažinant draudėjų įsiskolinimus ir patikimai žinant, 

kad tarpininkas gavo iš draudėjų pinigus pagal draudimo sutartis. 

 

Gautinos sumos iš perdraudikų apima perdraudikų mokėtinas sumas už perdraudimo žalas bei 

komisinį atlygį.  

 

Per 2016 metus nebuvo mokėtų avansų administracijos, valdymo ir priežiūros organams. 
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6 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus investicijas (EUR) 

 

 
Biuro ir 

kita įranga 
Transporto 

priemonės 

Išankstiniai 

mokėjimai už 

ilgalaikį turtą Iš viso 

     

2015 m. sausio 1 d.     

Įsigijimo savikaina - - - - 

Sukauptas nusidėvėjimas - - - - 

Grynoji apskaitinė vertė - - - - 

 
    

2015 m.     

Įsigytas turtas 3 644  - 12 537 16 181 

Verslo jungimas (29 pastaba) 165 046 10 000 5 313 180 359 

Nurašytas turtas - - - - 

Nurašyto materialiojo turto nusidėvėjimas - - - - 

Nusidėvėjimo suma (2 238) - - (2 238) 

Grynoji apskaitinė vertė laikotarpio 

pabaigoje 
166 452 10 000 17 850 194 302 

 
    

2015 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo savikaina 168 690 10 000 17 850 196 540 

Sukauptas nusidėvėjimas (2 238) - - (2 238) 

Grynoji apskaitinė vertė 166 452 10 000 17 850 194 302 

 
    

2016 m.     

Įsigytas turtas 242 409 84 172 - 326 581 

Nurašytas turtas - - (17 850) (17 850) 

Nurašyto materialiojo turto nusidėvėjimas - - - - 

Nusidėvėjimo suma (117 318) (13 344) - (130 662) 

Grynoji apskaitinė vertė laikotarpio 

pabaigoje 291 543 80 828 - 11 351 079 

 
    

2016 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo savikaina 411 099 94 172 - 505 271 

Sukauptas nusidėvėjimas (119 556) (13 344) - (132 900) 

Grynoji apskaitinė vertė 291 543 80 828 - 372 371 

 

Bendrovė neturi pagal lizingo sutartis įsigyto materialiojo turto.  

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir atėmus jo vertės 

sumažėjimo nuostolius. Nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesiniu metodu. Nudėvimoji vertė 

paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis 

kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nusidėvėjimo sąnaudos apskaitomos administracinių sąnaudų 

straipsnyje (26 pastaba). 

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje buvo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto, kuris 

vis dar buvo naudojamas veikloje.  

Biuro ir kita įranga: 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

   

Įsigijimo kaina 57 673 - 
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7 pastaba. Pinigai kasoje ir banke (EUR) 
 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Pinigai banke 3 744 254 13 826 254 

Pinigai kasoje 30 440 - 

Iš viso 3 774 694 13 826 254 

8 pastaba. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (EUR) 
 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 5 234 820 4 447 343 

Sukaupimas numatytam regresui 928 110 - 

Galimų parduoti obligacijų sukauptos palūkanos 383 466 438 127 

Iš anksto apmokėtos sąnaudos 106 385 13 746 

Iš viso 6 652 781 4 899 216 

 

2016 m. gruodžio 31 d. buvo apskaičiuota 5,2 mln. eurų atidėtųjų įsigijimo sąnaudų. Jos buvo 

apskaičiuotos proporcingai perkeltoms įmokoms pagal draudimo grupes ir pagal draudimo sutartis. 

 

2015 m. gruodžio 31 d. atidėtosios įsigijimo sąnaudos, susijusios su verslo jungimu, sudarė 

4 447 343 eurus. 

 

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pokytis 

 
 2016 m. 

2015 m. gruodžio 31 d. 4 447 343 

Padidėjimas per metus 11 551 701 

Panaudota ir atstatyta (10 100 801) 

Perklasifikuota prie perleidimui laikomo turto (33 pastaba) (663 423) 

2016 m. gruodžio 31 d. 5 234 820 

Sukaupta 0,9 mln. eurų pajamų numatytam regresui. Regresas apskaičiuotas potencialiems 

išieškojimų atvejams, atsižvelgiant į neapibrėžtumo, susijusio su tam tikromis žalomis, lygį.   

9 pastaba. Akcininkų nuosavybė (EUR) 

Įstatinį kapitalą sudaro 97 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominalioji 

vertė yra 100 eurų, ir 48 000 akcijų priedų, kurių vienos akcijos nominalioji vertė yra 500 eurų. 

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.  

Per 2016 m. kapitalas buvo padidintas 2 200 000 eurų suma ir akcijų priedų vertė padidėjo 

8 800 000 eurų. Kapitalas ir akcijų priedai yra pilnai apmokėti akcininko.  

2015 m. įstatinį kapitalą sudarė 75 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos 

nominalioji vertė buvo 100 eurų, ir 30 400 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos 

nominalioji vertė buvo 500 eurų. 

  
 

 
2016 m. 2015 m. 

  
Akcijų skaičius Vertė Akcijų skaičius Vertė 

Akcinis kapitalas              97 000 9 700 000 75 000 7 500 000 

Akcijų priedai 48 000 24 000 000 30 400 15 200 000 
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Vienintelis Bendrovės akcininkas yra „Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung 

Gruppe“. 

                              2016 m. 2015 m. 

Akcijų skaičius 

Akcinio kapitalo 

dalis, % Akcijų skaičius 

Akcinio kapitalo 

dalis, % 

97 000 100 75 000 100 

97 000 100 75 000 100 

10 pastaba. Rezervai (EUR) 

Įstatymo numatyti rezervai sudaromi pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. 
5 proc. dydžio metiniai pervedimai nuo grynojo pelno atliekami tol, kol rezervas pasiekia 10 proc. 
įstatinio kapitalo. Šis rezervas yra nepaskirstytinas. 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 263 258 eurus. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Juridinių asmenų registre 

įregistravus draudimo įmonę, organizacinio fondo likutis, sudaręs 263 257 eurų sumą, buvo 

pervestas į Bendrovės sąskaitą ir ši suma priskirta privalomajam rezervui. 

2016 m. Bendrovė apskaitė finansinio turto perkainojimo rezervą, kuris sudarė 161 038 eurus. 

2015 m. (70 573) eurų suma susidarė dėl galimo parduoti finansinio turto perkainojimo ir buvo 

apskaityta nuosavo kapitalo ir kitų bendrųjų pajamų investicijų perkainojimo rezervo straipsnyje. 

11 pastaba. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys skaičiuojamas pro rata temporis (proporcingo laiko) metodu. 

Sausumos transporto priemonių CA draudimo grupės techninio atidėjinio suma neatskaičius 

perdraudimo dalies yra pateikta be perleidimui laikomos portfelio dalies, kaip nurodyta 33 

pastaboje „Perleidimui laikomo turto (įsipareigojimų) grupė“. Perdraudimo sutartys, susijusios su 

perleidimui laikoma portfelio dalimi, nėra skirtos parduoti. Apskaičiuota perdraudimo dalis minėto 

portfelio atidėjinyje yra 1 557 148 eurai. Techninių atidėjinių pokytis apskaičiuotas ir pateikiamas 

su perleidimui laikoma portfelio dalimi. 

Draudimo grupė 

Techninis atidėjinys 

neatskaičius perdraudimo 

dalies 

Techninio atidėjinio 

perdraudimo dalis 

TA pokytis 

su 

perdraudimo 

dalimi 

TA pokyčio 

perdrau-

dimo dalis 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 

Draudimas nuo NA 411 065 224 175 - 112 288 186 890 (112 288) 

Sveikatos draudimas 55 937 110 190  - - (54 253)  - 

Sausumos TP Kasko 

draudimas 6 459 657 2 288 314 3 228 575 - 4 171 343 3 228 575 

Transporto draudimas 23 220 37  -  - 23 183  - 

Draudimas nuo gaisro ir 

gamtinių jėgų 1 778 105 1 177 675 91 359 63 425 600 430 27 934 

Kitas turto draudimas 2 081 987 700 804 513 846 174 245 1 381 183 339 601 

Sausumos TPCA 

draudimas 11 646 921 9 548 426 5 823 455 4 772 190 2 098 495 1 051 265 
Iš kurio sausumos TPCA 

draudimas, laikomas 
perleidimui (33 past.) (3 114 295) - - - - - 

Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 705 601 287 294 454 408 144 292 418 307 310 116 

Didelių finansinių 

nuostolių draudimas 16 961 25 907 11 499 13 807 (8 946) (2 308) 

Pagalbos draudimas 386 724 165 128 - - 221 596  - 

Iš viso 20 451 883 14 527 950 10 123 142 5 280 247 9 038 228 4 842 895 
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12 pastaba. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys 

 
Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys paskirstytas draudimo lygio grupei remiantis 

numatomais konkretaus segmento būsimų laikotarpių pinigų srautais, atskaičius perdraudimo dalį.  

Atliekami skaičiavimai esamo portfelio perkelto įmokų techniniam atidėjiniui, neskaičiuojant 

atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsižvelgiant į planuojamą nuostolingumo koeficientą bei pagal 

Bendrovės sąnaudų paskirstymo principus paskirstytas administracines sąnaudas.  

 

Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio išskaidymas 

 

Draudimo grupė 

Techninis atidėjinys 

neatskaičius perdraudimo 

dalies 

Techninio atidėjinio 

perdraudimo dalis 

TA pokytis 

su 

perdraudimo 

dalimi 

TA pokyčio 

perdrau-

dimo dalis 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 

Sausumos TP Kasko 

draudimas 14 226 - - - 14 226 - 

Sausumo TPCA 

draudimas 18 597 - - - 18 597 - 

Iš viso 32 823 - - - 32 823 - 

13 pastaba. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (EUR)  

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys yra sudaromas visiems numatomiems išmokėjimams 

pagal žalas, įvykusias iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, padengti. Įvykusių, bet nepraneštų žalų 

atidėjinys skaičiuojamas „Bornhuetter-Ferguson“ metodu draudimo rūšims, kurių turima žalų 

statistika yra pakankama. Jeigu draudimo rūšių statistika yra nepakankama, naudojamas tikėtino 

nuostolingumo metodas. Įvykusių, praneštų, bet nesureguliuotų žalų rezervas nustatomas 

draudžiamojo įvykio reguliavimo eigoje, numatant galimą išmokos ir žalų reguliavimo sąnaudų 

dydį kiekvienam draudžiamajam įvykiui atskirai. Perdraudikų dalis numatomų išmokėjimų 

techniniame atidėjinyje apskaičiuojama pagal perdraudimo sutarčių sąlygas. 

Sausumos transporto priemonių CA draudimo grupės techninio atidėjinio suma neatskaičius 

perdraudimo dalies yra pateikta be perleidimui laikomos portfelio dalies, kaip nurodyta 33 

pastaboje „Perleidimui laikomo turto (įsipareigojimų) grupė“. Perdraudimo sutartys, susijusios su 

perleidimui laikoma portfelio dalimi, nėra skirtos parduoti. Apskaičiuota perdraudimo dalis minėto 

portfelio atidėjinyje yra 6 791 611 eurų. Techninių atidėjinių pokytis apskaičiuojamas ir 

pateikiamas su perleidimui laikoma portfelio dalimi. 
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Draudimo grupė 

Techninis atidėjinys 

neatskaičius perdraudimo 

dalies 

Techninio atidėjinio 

perdraudimo dalis 

TA pokytis 

su 

perdraudimo 

dalimi 

TA 

pokyčio 

perdrau-

dimo 

dalis 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Draudimas nuo NA 61 463 83 132 1 874 41 351 (21 669) (39 477) 

Sveikatos draudimas 72 406 61 356 -  - 11 050  - 

Sausumos TP Kasko 

draudimas 1 754 842 1 138 768 730 585 - 616 074 730 585 

Transporto draudimas 5 351 30 -  - 5 321  - 

Draudimas nuo gaisro ir 

gamtinių jėgų 531 598 200 506 1 632 6 868 331 092 (5 236) 

Kitas turto draudimas 309 096 96 239 87 264 13 453 212 857 73 811 

Sausumos TPCA 

draudimas 20 337 383 16 155 655 10 714 972 8 542 933 4 181 728 2 172 039 
Iš kurio sausumos TPCA 

draudimas, laikomas 

perleidimui (33 past.) (12 740 943) - - - - - 

Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 411 194 150 661 212 200 43 886 260 533 168 314 

Didelių finansinių 

nuostolių draudimas 7 295 1 932  - - 5 363  - 

Pagalbos draudimas 7 192 20 346 - - (13 154)  - 

Iš viso 10 756 877 17 908 625 11 748 527 8 648 491 5 589 195 3 100 036 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio, neatskaičius perdraudimo dalies, 

struktūra (EUR): 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Įvykusių, praneštų, bet nesureguliuotų žalų (angl. RBNS) suma  19 547 167 13 250 719 

Regreso rezervas (907 342) - 

Įvykusių, bet nepraneštų žalų (angl. IBNR) suma  4 104 777 3 909 697 

Žalų sureguliavimo sąnaudų suma 753 218 748 209 

Sausumos TPCA draudimas, laikomas perleidimui (33 past.) (12 740 943) - 

Iš viso 10 756 877 17 908 625 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudimo dalies struktūra (EUR): 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Įvykusių, praneštų, bet nesureguliuotų žalų (angl. RBNS) suma  10 235 714 6 694 557 

Regreso rezervas           (562 983)  - 

Įvykusių, bet nepraneštų žalų (angl. IBNR) suma  1 811 336 1 687 903 

Žalų sureguliavimo sąnaudų suma 264 460      266 031 

Iš viso 11 748 527 8 648 491 
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14 pastaba. Atidėjiniai (EUR) 

   

Atidėjiniai premijoms 2016 m. 2015 m. 

Laikotarpio pradžioje 141 022 - 

Suformuotas atidėjinys 305 422 141 022 

Panaudotas atidėjinys (60 210) - 

Laikotarpio pabaigoje 386 234 141 022 

15 pastaba. Perdraudimo depozitas (EUR) 

Perdraudimo depozitas suformuotas pagal perdraudimo sutartį. Apskaičiuotas depozitas sudaro 

perdraudimo dalį techniniuose atidėjiniuose: 

+ praneštų žalų dalis (RBNS) atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   

+ nepraneštų žalų dalis (IBNR) atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

+ perkeltų įmokų techninis atidėjinys atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   

= depozitas 

Sąnaudos, susijusios su depozito palūkanomis, apskaičiuojamos pagal 3 mėn. EURIBOR + 0,5 proc. 

dydžio metinė palūkanų norma laikotarpio pradžioje. Palūkanų sąnaudos apskaitomos kaip 

finansinės veiklos sąnaudos.  

  2016 m. 2015 m. 

„VIG AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna“ 15 772 596 12 201 178 

„VIG Re zajišťovna, a.s. Prague“ 3 883 100 -  

Iš viso 19 655 696 12 201 178 

 

Perdraudimo depozitų sumos techniniuose atidėjiniuose: 

 

 

 

2016 m. 

 

 

2015 m. 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 5 823 461  4 884 478 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys 9 949 135          7 349 656 

Depozitai iš viso 19 655 695  12 201 178  

16 pastaba. Mokėtinos sumos (EUR) 

Su draudimo veikla susiję įsipareigojimai  

  2016 m. 2015 m. 

Tarpininkams mokėtini komisiniai 244 823 - 

Asocijuotosioms šalims mokėtini komisiniai 847 751 667 488 

Sumos, gautos iki draudimo liudijimų įsigaliojimo 746 805 22 330 

Iš viso 1 839 379 689 818 

Tais atvejais, kai draudimo įmokos gaunamos anksčiau, nei įsigalioja draudimo sutartis, gautos 

įmokos įtraukiamos į išankstinį apmokėjimą ir atskirosiose finansinėse ataskaitose atvaizduojamos 

kaip įsipareigojimai draudėjams. 

  



 

 

  

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 

2016 m. atskirosios finansinės ataskaitos 

 

 

48 

Su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai 

  2016 m. 2015 m. 

Perdraudimo veiklos įsipareigojimai asocijuotosioms įmonėms 492 640 19 015 

Įsipareigojimai kitiems perdraudikams 1 209 308 157 046 

Iš viso 1 701 948 176 061 

17 pastaba. Skolos kredito įstaigoms 

Bendrovė yra įsigijusi 2 automobilius pagal lizingo sutartis. 

 

 2016 m. 2015 m. 

Per 1 metus 9 864 - 

Per 2–5 metus 30 493 - 

Iš viso 40 357 - 

 

Palūkanos pagal lizingo sutartis 

 2016 m. 2015 m. 

Per 1 metus 538 - 

Per 2–5 metus 710 - 

Iš viso 1 248 - 

18 pastaba. Socialinio draudimo įmokos 

 

Socialiniai draudimo mokesčiai  
   2016 m. 2015 m. 

Lietuvos socialinio draudimo mokesčiai  34 347 16 319 

Estijos socialinio draudimo mokesčiai                                   -   4 133 

Lenkijos socialinio draudimo mokesčiai     (14 425) 5 905 

Iš viso  19 922 26 357 

19 pastaba. Kiti įsipareigojimai 

 

 

Kiti įsipareigojimai   

  2016 m. 2015 m. 

Atlyginimai 164 501 55 305 

Mokėjimai darbuotojams 4 016 1 654 

Pelno mokesčio įsipareigojimai 166 722 3 425 

Kiti mokestiniai įsipareigojimai 596 347 

PVM mokesčio įsipareigojimai 95 883 74 811 

Įsipareigojimai asocijuotosioms šalims 219 780 9 855 325 

Atskaitymai Lietuvos transporto priemonių draudikų biurui 125 679 119 830 

Atskaitymai Estijos transporto priemonių draudikų biurui 8 514 3 000 

Atskaitymai Latvijos transporto priemonių draudikų biurui 32 437 30 036 

Kiti įsipareigojimai 19 587 57 688 

Įsipareigojimai asocijuotosioms įmonėms už žalų reguliavimo 

paslaugas 
17 551 3 527 402 

Įsipareigojimai už žalų reguliavimo paslaugas kitiems ūkio 

subjektams 
35 112 115 904 

Iš viso 890 378 13 844 727 
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2016 m. įsipareigojimus susijusioms šalims sudarė įsipareigojimai už IT paslaugas. Įsipareigojimai 

susijusioms šalims 2015 m. sudarė 9,8 mln. eurų, iš kurių 9,5 mln. eurų buvo įnašas į verslą (34 

pastaba). 

20 pastaba. Finansiniai ryšiai su vadovybe ir sandoriai su susijusiomis šalimis (EUR) 

Susijusios šalys apima akcininkus ir asocijuotąsias įmones, kurios yra susijusios su akcininkais, 

darbuotojais, jų šeimų nariais, ir įmones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai, per vieną ar daugiau 

tarpininkų, kontroliuoja Bendrovę ar yra Bendrovės kontroliuojamos atskirai arba kartu su 

tarpininkais, jei išvardinti ryšiai įgalina vieną iš šalių vykdyti kontrolę arba daryti reikšmingą įtaką 

kitos įmonės finansiniams ir veiklos sprendimams. 

Finansiniai ryšiai su vadovybe 

 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Sumos, susijusios su darbo santykiais ir išeitinėmis išmokomis vadovybei ir 

valdybos nariams, per metus 374 149 9 422 

Bendrovės vardu suteiktos garantijos - 35 252 

   

Vadovybę sudaro 4 valdybos nariai.  

Sandoriai su susijusiomis šalimis (EUR) 

Sandoriai su susijusiomis šalimis, įskaitant sandorius su ūkio subjektais, priskiriami VIG holdingo 

grupei. Bendrovės sandoriai su akcininku 2015 ir 2016 metais nurodyti toliau (9 ir 34 pastabos). 

Susijusių šalių nesumokėti likučiai yra tokie: 

 2016 m. 2015 m. 

Gautinos sumos iš asocijuotųjų įmonių už prisiimto ir atiduoto perdraudimo veiklą 2 462 288 452 469 

Kitos iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  31 872 - 

Iš viso 2 494 160 452 469 

   

 

Įsipareigojimai asocijuotosioms įmonėms už prisiimto ir atiduoto perdraudimo 

veiklą  

 

492 640 

 

- 

Įsipareigojimai asocijuotosioms įmonėms už komisinį atlygį 847 751 - 

Kiti įsipareigojimai asocijuotosioms įmonėms    315 210 13 046 417 

Perdraudimo depozitas 19 655 696 12 201 178 

Iš viso 21 311 297         25 247 595 

Iš perdraudimo veiklos  (6 524 347) - 

Žalų sureguliavimo sąnaudos (1 604 972) - 

Komisinio sąnaudos (9 908 549)  

Kitos paslaugos suteiktos asocijuotosioms įmonėms 173 971  

Iš viso (17 863 897)         25 247 595 
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21 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos (EUR) 
 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. 

Sukauptos mokėtinų komisinių atlygių sąnaudos 531 560 575 355 

Sukauptos perdraudikų dalies sąnaudos 696 439 - 

Kitos sukauptos administracinių išlaidų sąnaudos         135 739   - 

Iš viso 1 363 738 575 355 

Kitų sukauptų administracinių sąnaudų eilutėje nurodytos sukauptos sąnaudos už audito paslaugas, 

IT paslaugas ir kitas paslaugas 2016 m.  

 

22 pastaba. Pasirašytos įmokos, neatskaičius perdraudikų dalies  

 

Draudimo grupė 

Pasirašytos įmokos, neatskaičius perdraudikų 

dalies Perdraudikams tenkanti įmokų dalis 

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Draudimas nuo NA 795 887 - (110 088) - 

Sveikatos draudimas 312 787 -  - - 

Sausumos TP Kasko 

draudimas 11 631 915 - 5 649 472 - 

Transporto draudimas 39 439 -   - 

Draudimas nuo gaisro ir 

gamtinių jėgų 2 475 010 - 276 383 - 

Kitas turto draudimas 3 572 777 - 1 205 794 - 

Sausumos TPCA 

draudimas 24 155 081 - 12 074 876 - 

Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 1 446 260 - 1 005 899 - 

Didelių finansinių 

nuostolių draudimas 34 472 - 15 442 - 

Pagalbos draudimas 686 474 - -  - 

Iš viso 45 150 102  - 20 117 778 -  

 

Pasirašytos įmokos, neatskaičius perdraudikų dalies, pagal šalis: 

 

Draudimo grupė 

Pasirašytos įmokos, neatskaičius 

perdraudikų dalies, pagal šalis 

2016-12-31 2015-12-31 

Lietuva 31 385 164 - 

Latvija 8 848 317 - 

Estija 4 916 621 - 

Iš viso 45 150 102 - 
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23 pastaba. Uždirbtos įmokos, atskaičius perdraudikų dalį (EUR) 
 

  
Uždirbtos įmokos, 

neatskaičius 

perdraudikų dalies 

Perdraudikams 

tenkanti įmokų 

dalis 

Uždirbtos įmokos, 

atskaičius 

perdraudikų dalį 

Draudimas nuo NA 608 996  2 200  606 796  

Sveikatos draudimas 367 039  -  367 039  

Sausumos TP Kasko draudimas 7 446 345  2 420 898  5 025 447  

Transporto draudimas 16 257  -  16 257  

Draudimas nuo gaisro ir gamtinių jėgų 1 874 581  248 449  1 626 132  

Kitas turto draudimas 2 191 595  866 193  1 325 402  

Sausumos TPCA draudimas 22 037 988  11 023 612  11 014 376  

Bendrosios civilinės atsakomybės 

draudimas 
1 027 953  695 782  332 171  

Didelių finansinių nuostolių draudimas 43 418  17 749  25 669  

Pagalbos draudimas 464 879  -  464 879  

 Iš viso 36 079 051 15 274 883 20 804 168 

24 pastaba. Išmokos (EUR) 

Sumokėtos išmokos, atskaičius perdraudikų dalį 
 

  

Sumokėtos 

išmokos, 

neatskaičius 

perdraudi-

kų dalies 

Žalų 

suregulia-

vimo 

sąnaudos 

Susigrą-

žintos 

sumos 

Perdraudi-

kų dalis  Iš viso 

Draudimas nuo NA 234 429  118 743  - 30 595  322 577  

Sveikatos draudimas 243 043  36 650  - - 279 693  

Sausumos TP Kasko draudimas 5 397 293  582 308  814 381  807 350  4 357 870  

Transporto draudimas - - - - -  

Draudimas nuo gaisro ir 

gamtinių jėgų 
1 271 319       219 339  184 733  2   10 836  1 095 089  

Kitas turto draudimas 1 021 917  82 652  548 338  172 059  384 172  

Sausumos TPCA draudimas 15 606 722  1 558 143  718 370  8 087 244  8 359 251  

Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 
128 278  22 523  2 385  79 580  68 836  

Didelių finansinių nuostolių 

draudimas 
- - - - -  

Pagalbos draudimas 1 173  366 751  - -  367 924  

Iš viso 23 904 174  2 987 109  2 268 207  9 387 664  15 235 412  

 

Techninio atidėjinio pasikeitimas 

  
Numatomų išmokėjimų 

TA pokytis  

Perdraudikų 

dalis  
Iš viso 

Draudimas nuo NA (21 669)  (39 477)  17 808  

Sveikatos draudimas 11 050  -  11 050  

Sausumos TP Kasko draudimas 616 074  730 585  (114 511)  

Transporto draudimas 5 321 - 5 322  

Draudimas nuo gaisro ir 

gamtinių jėgų 331 092  (5 236)  336 328  

Kitas turto draudimas 212 857  73 811  139 046  

Sausumos TPCA draudimas 4 181 728  2 172 040  2 009 685  

Bendrosios civilinės 

atsakomybės draudimas 260 533  168 313  92 220  

Didelių finansinių nuostolių 

draudimas 5 363  - 5 364  

Pagalbos draudimas (13 154)  - (13 153)  

Iš viso 5 589 195  3 100 036  2 489 159  
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Žalų sureguliavimo sąnaudos 

 

2016 m. 

EUR 

Žalų sureguliavimo sąnaudos 2 397 284 

Perklasifikuota iš bendrųjų ir administracinių sąnaudų 589 825 

 2 987 109  

  25 pastaba. Įsigijimo sąnaudos 
  2016 m. 

Tiesioginės įsigijimo sąnaudos 11 551 701 

Perkeltos iš bendrųjų ir administracinių sąnaudų* 472 491 

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pokytis (1 450 900) 

                          10 573 292 

*Administracinės sąnaudos yra dalijamos proporcingai uždirbtoms įmokoms. Visi skaičiavimai atliekami 

vadovaujantis Bendrovės politika. 

26 pastaba. Administracinės sąnaudos (EUR) 
 

Straipsniai 
2016 m. 2015 m. 

Atlyginimai 1 900 501   93 937   

Socialinio draudimo įmokos 538 597   15 144   

IT sąnaudos (išorinės) 398 457   9 701   

Nusidėvėjimas (1, 6 pastabos) 254 503   2 238   

Patalpų nuoma 213 965   19 629   

Reklamos sąnaudos 140 073   -  

Įvairios sąnaudos 128 975   16 877   

Komandiruočių sąnaudos 91 216   5 233   

Specialios konsultacijos 83 786            4 376                     

Įvairios pardavimo sąnaudos 64 638   -  

Kanceliarinės prekės 48 348   3 077   

Audito ir konsultacijų sąnaudos 39 930   69 575   

Bankų ir indėlių mokesčiai 30 956   18   

Įvairios biuro veiklos sąnaudos 39 305   5 520   

Mokesčiai ir rinkliavos 28 258   -  

Telekomunikacijos 15 470   417   

Išmokos darbuotojams 7 710   1 296   
 

4 024 688   247 038   

Darbo užmokesčio sąnaudos (EUR) 

Straipsniai  2016 m. 2015 m. 

Administracija:   

Atlyginimai 1 900 501 95 234 

Socialinio draudimo įmokos 538 597 15 144 

Pardavėjai:   

Atlyginimai - - 

Pastovioji atlyginimo dalis  137 304 - 

Socialinio draudimo įmokos 41 021 - 

Žalų reguliavimas:   

Atlyginimai 398 286 - 

Socialinio draudimo įmokos 105 245 - 

Turto valdymas:   

Atlyginimai 12 000 - 

Iš viso 3 132 954 110 378 
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27 pastaba. Investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (EUR) 

 2016 m. 

 

2015 m. 

Palūkanų atkarpos pajamos už obligacijas, priskiriamas 

galimoms parduoti obligacijoms 877 032 - 

Paskolų palūkanų pajamos 1 198 - 

Investicijų perleidimo pelnas 89 821 - 

Investicijų valdymo sąnaudos, įskaitant palūkanas (40 129) - 

               927 922  - 

 

28 pastaba. Kitos finansinės pajamos ir sąnaudos  

 

                                    

2016 m. 

 

2015 m. 

Kitos pajamos, susijusios su valiutų kursais 16 056 - 

Perdraudimo depozito palūkanos (26 832) - 

Valiutos keitimo nuostoliai     (57 980) -  

  (68 756) -  

29 pastaba. Kitos pajamos ir sąnaudos 

 

 

  

2016 m. 2015 m. 

Kitos pajamos   

Pajamos iš žalų sureguliavimo veiklos 95 577             2 728 

Kitos sąnaudos   

Mokesčiai transporto priemonių draudikų biurui ir draudimo 

priežiūros tarnyboms 909 732 - 

Kitos techninės išlaidos, susijusios su draudimo liudijimų 

administravimu 

Draudimo veiklos gautinų sumų vertės sumažėjimo rezultatas (5 past.) 

29 879 

17 806 

- 

- 

Iš viso (861 840) 2 728 
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30 pastaba. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis (EUR) 

 

            2016 m. 2015 m. 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos - - 

Atidėtojo mokesčio pokytis 1 183 963 47 224 

Pelno mokesčio sąnaudos iš viso  1 183 963 47 224 

 

Pelno mokestis skiriasi nuo teoriškai apskaičiuotos mokesčio sunos, kuri būtų mokėtina, jeigu 

Bendrovės rezultatams būtų taikomas įstatymų nustatytas pelno mokesčio tarifas. 

2016 m. galiojantis įmonių pelno mokesčio tarifas yra 13,33 proc. (2015 m. – 15 proc.).  

Galiojančio mokesčių tarifo suderinimas: 

(EUR) 2016 m. 2015 m.    

Nuostoliai iki apmokestinimo  (8 879 946)  (314 883)      

Pelo mokestis, taikant Bendrovės 

šalies vidaus pelno mokestį 15,0% (1 331 992) 15,0% (47 233) 

Nepripažintų laikinųjų skirtumų 

pokytis (2,2%) 193 158   

Neleidžiami atskaitymai  (1,6)% 136 423 0,0% 9 

Neapmokestinamos pajamos 2,0% (181 552)        

 13,3% (1 183 963) 15,0% (47 224)      

Atidėtasis mokestis 

Bendrovėje apskaitytas atidėtojo mokesčio turtas, kurio suma 2016 m. gruodžio 31 d. yra 1,2 mln. 

eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 0,5 tūkst. eurų).  

Atidėtasis pelno mokestis skaičiuojamas nuo šių laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų 

apskaitinės vertės ir jų dydžių, naudojamų pelno mokesčio skaičiavimo tikslais: 

 
Atidėtasis mokestis:     
(EUR) 2016 m. 2015 m. 

   

 Laikinieji 

skirtumai 

Atidėtasis 

mokestis 

Laikinieji 

skirtumai 

Atidėtasis 

mokestis 
     

Prestižo amortizacijos 555 242 83 286 - - 

Sukauptų premijų ir kitų laikinųjų skirtumų 260 653 39 098 70 393 10 559 

Perkeltų mokestinių nuostolių 9 733 744 1 460 062 244 433 36 665 
     

Atidėtojo mokesčio turtas iš viso  1 582 446  47 224 

Nepripažintas atidėtojo mokesčio turtas  (193 158)  - 

Pripažintas atidėtojo mokesčio turtas  1 389 288  47 224 

Atidėtieji sukaupto regreso mokesčio 

įsipareigojimai 
 (158 101)  - 

Atidėtasis mokestis, grynąja verte  1 231 187  47 224 
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Sparti Bendrovės plėtra, įskaitant Estijos filialo veiklą ir nuosavo tinklo kūrimą Lietuvoje, turėjo 

įtakos neigiamam finansiniam rezultatui 2016 m. Pagal Lietuvos įstatymus mokestiniai nuostoliai 

gali būti keliami į vėlesnius laikotarpius neribotą laiką. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 

atidėtojo mokesčio turtą, darydama prielaidą, kad pagal 2017–2021 metų biudžetą bus gauta 

pakankamai apmokestinamojo pelno. 5 metų biudžete pelno – nuostolių susibalansavimas numatytas 

2019 m. Todėl numatoma, kad atidėtojo mokesčio turtas bus realizuotas per laikotarpį nuo 2019 iki 

2021 m. 

 EUR 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Nuostolių subalansavimo planavimas 
  

18% 32% 50% 

 

Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgta sudarant biudžetą, aprašyti 1-oje pastaboje „Prestižo 

galimo vertės sumažėjimo įvertinimas“. 

31 pastaba. Teisės ir įsipareigojimai  

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės veiklos nuomos įmokos, mokėtinos ateinančiais laikotarpiais, 

gali būti detalizuojamos taip: 

Objektas Per 1 metus Per 1–5 metus 

 Ukmergės g. 280, Vilnius                     34 992 174 960 

 Žalgirio g. 122, Vilnius 30 900 - 

Narva g. 63/2, Talinas 88 704 443 520 

 Vienibas g. 87h, Ryga 84 577     422 885 

 

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nedalyvavo jokiose kitose ne su draudimo verslu susijusiose 

teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms 

ataskaitoms.  

Bendrovė yra civilinių bylų su akcininkais šalis. 2016 m. pabaigoje į visas numatomas esamų 

teismo procedūrų išlaidas buvo atsižvelgta. 

32 pastaba. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai (EUR) 

Straipsniai 
Pasirašytos 

įmokos 

Uždirbtos 

įmokos Išmokos Veiklos sąnaudos 

Perdraudimo 

veiklos 

rezultatas 

Draudimas 45 150 102 36 079 051 (30 212 271) (14 597 980) (8 731 200) 

Perdraudimas (20 117 778) (15 274 883) 12 487 700 2 641 108 (146 075) 

Iš viso  25 032 324 20 804 168 17 724 571 11 956 872 (8 877 275) 

 

Bendrųjų pajamų ataskaitos techninėje dalyje atvaizduotos draudimo įmokos apima visą, bet ne 

daugiau nei 1 metų sutarties galiojimo laiką. Pasirašytos įmokos registruojamos suteikus draudėjui 

draudimo paslaugą pagal draudimo liudijimą. Bendrovės uždirbtomis ataskaitinio laikotarpio 

pajamomis pripažįstama tik tam ataskaitiniam laikotarpiui tenkanti draudimo įmokos dalis. 

Perdraudikų dalis skaičiuojama pagal visas perdraudimo sutartis kiekvienai draudimo rūšiai atskirai. 

Perdraudikų dalis apskaičiuojama taip, kaip sutartyse numatoma apskaičiuoti perdraudimui 

tenkančias įmokas. 

Draudimo išmokos už sutartyse numatytus draudiminius įvykius, atsitikusius ataskaitiniu bei 

ankstesniais laikotarpiais, pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis, kurį jos buvo išmokėtos.  
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33 pastaba. Perleidimui laikomo turto (įsipareigojimų) grupė 

Bendrovei „BTA Baltic Insurance Company AAS“ įsigyti „Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe“ turėjo gauti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimą 

koncentracijai vykdyti. Tuo tikslu 2016 m. rugpjūčio 17 d. VIG pateikė Konkurencijos tarybai 

įsipareigojimus, susijusius su planuojami įsigijimu, ypač dėl to, kad  ADB „Compensa Vienna 

Insurance Group“ tarptautinių vežėjų, besidraudžiančių transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimu, portfelio perleidimas atitinkamam pirkėjui planuojamo įsigijimo metu 

neturės esminės neigiamos įtakos Lietuvos Respublikos draudimo rinkai. Vykdant šiuos 

įsipareigojimus, 2016 m. gruodžio 14 d. ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ir „Balcia 

Insurance SE“ pasirašė verslo perleidimo sutartį dėl įsipareigojimuose numatyto portfelio 

perleidimo. Užbaigus sandorį, perleidžiamą portfelį sudarys turtas ir įsipareigojimai, teisės ir 

pareigos, kylančios pagal visas TPVCAD sutartis su klientais krovininėms transporto priemonėms, 

vykdančioms tarptautinius krovinių gabenimus, sudarytoms ir tvarkomoms ADB „Compensa 

Vienna Insurance Group“, kurios galioja arba yra sudarytos, bet sandorio užbaigimo dieną ar iki 

jos draudimo laikotarpis dar nėra prasidėjęs, arba yra pasibaigusios ar nutrauktos sandorio 

užbaigimo dieną ar iki jos. Šiuo metu ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ir „Balcia 

Insurance SE“ yra pasirengimo portfelio perleidimo sandorio užbaigimo stadijoje. Portfelio 

perleidimo sandoris bus užbaigtas, kai bus įvykdytos visos išankstinės sąlygos (planuojama 

2017 m. rugpjūčio mėn.), nustatytos portfelio perleidimo sutartyje, įskaitant priežiūros tarnybų 

leidimų gavimą ir „Balcia“ filialo įsteigimą Lietuvoje. 

Perleidimui laikomas turtas ir įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d.: 

Turtas  

 

Galimas parduoti finansinis turtas 
 

13 029 467  

Draudimo veiklos gautinos sumos  2 065 522  

Sukauptos palūkanos  82 462 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos  663 423 

Sukauptos pajamos (hipotetinis regresas)  239 547 

Turtas iš viso   16 080 421 

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys   
3 114 295  

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys   12 740 943 

Kiti įsipareigojimai  
77 881  

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos  
147 302  

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso  
16 080 421  

 

Rezultatas    

Uždirbtos įmokos  
3 794 607  

Grynosios išmokos  (4 029 960) 

Draudimo sąnaudos  (1 743 356) 

Grynasis investicinės veiklos rezultatas  
21 813  

Kitos sąnaudos  
(218 459)  

Rezultatas, bendrąja verte  
(2 175 355)  
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34 pastaba. Verslo jungimai 

2015 m. spalio 2 d. buvo sudarytos verslo perleidimo sutartys, kurių pagrindu „Compensa TU S.A. 

Vienna Insurance Group“ perleido draudimo įmonei UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 

verslą (kaip turto, teisių ir įsipareigojimų paketą), vykdytą per „Compensa TU S.A. Vienna 

Insurance Group“ Lietuvos ir Latvijos filialus. Verslo įsigijimo kaina (mokėtinas atlygis) buvo 

nustatyta Bendrovės vadovybės, o vadovybės darytų prielaidų bei metodų peržiūrą atliko 

„Ernst&Young Corporate Finance“ Sp.o.o. Vertė buvo nustatyta naudojant numatomų diskontuotų 

piniginių įplaukų per 2015–2024 m. laikotarpį metodą. Sumokėta 2016 m. kovo mėn. Verslo teisės 

ir įsipareigojimai buvo perimti 2015 m. gruodžio 31 d. Įgytas identifikuojamas turtas ir prisiimti 

įsipareigojimai bei prestižas gali būti pateikti taip: 

Mokėtinas atlygis:  9 500 000 

Perimtas turtas:  

Nematerialusis turtas 11 807 

Materialusis turtas 180 359 

Finansinis turtas 13 672 715 

Indėliai 4 332 866 

Gautinos sumos 6 315 643 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudimo dalis, bruto 5 280 247 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudimo dalis 8 648 491 

Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos 287 410 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 4 453 789 

Pinigai banko sąskaitose 6 413 716 

Turtas iš viso: 49 597 043 

Prisiimti įsipareigojimai:  

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys, neatskaičius perdraudimo dalies 14 527 950 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys neatskaičius perdraudimo 

dalies 
17 908 625 

Kiti įsipareigojimai 18 206 002 

Įsipareigojimai iš viso: 50 642 577 

Prestižas 2015 m. gruodžio 31 d. 10 545 535 
 

 

Verslo jungimo poveikis finansinei būklei 2015 m. gruodžio 31 d. gali būti detalizuotas taip:  

(EUR) 
Iki verslo 

perleidimo 

Perimtas 

Lietuvos filialas  

Perimtas 

Latvijos 

filialas 

Koregavimai 

dėl verslo 

sujungimo Iš viso  

Prestižas - 7 133 308 2 880 954 531 274 10 545 536 

Nematerialusis turtas 392 445 11 807 - - 404 252 

Materialusis turtas 13 944 136 606 43 753 - 194 303 

Finansinės investicijos 12 226 135 13 672 715 - - 25 898 850 

Indėliai 3 000 000 3 718 971 613 895 - 7 332 866 

Gautinos sumos - 4 992 829 1 322 814 - 6 315 643 

Perkeltų įmokų TA perdraudimo 

dalis 
- 4 208 770 1 071 477 - 5 280 247 

TA perdraudimo dalis - 6 839 378 1 068 090 741 023 8 648 491 

Atidėtojo mokesčio turtas 47 224 - - - 47 224 

Sukauptos palūkanos ir nuomos 

pajamos 
150 717 287 410 - - 438 127 

Sukauptos pajamos ir ateinančių 

laikotarpių sąnaudos 
7 300 3 292 227 1 161 562  - 4 461 089 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 412 538 1 867 247 4 546 469 - 13 826 254 

Turtas iš viso 23 250 303 46 161 267 12 709 014 1 272 297 83 392 881 
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(EUR) 

Iki verslo 

perleidi-

mo 

Perimtas 

Lietuvos 

filialas  

Perimtas 

Latvijos 

filialas 

Koregavimai 

dėl verslo 

sujungimo Iš viso  

Kapitalas ir rezervai 22 695 599 - - - 22 695 599 

Perkeltų įmokų TA - 10 424 563 4 103 386 - 14 527 950 

Numatomų išmokėjimų TA  - 13 579 566 3 060 570 1 268 489 17 908 625 

Įsipareigojimai 10 054 706 12 433 843 5 192 997 3 807 27 685 353 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 

laikotarpių pajamos -  223 295 352 060 -  575 355 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 

iš viso 32 750 305 36 661 267 12 709 013 1 272 296 83 392 882 

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ įsigijus verslą, techniniai atidėjiniai buvo perskaičiuoti 

pagal Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl metodikos 

draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti“ reikalavimus. Atitinkamai buvo 

perskaičiuotas prestižas bei perdraudimo depozitas. 

35 pastaba. Perėjimas prie TFAS ir klaidų taisymas  

Atlikti šie Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos verslo 

apskaitos standartus, ir pirmų metų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Europos Sąjungos priimtus 

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, straipsnių derinimai. 

Turtas 2015 m. 

VAS 

2015 m. 

perėjimas 

prie TFAS 

 

Klaidų 

taisymai 

 

2015 m. 

TFAS 

Nematerialusis turtas 11 655 572 -  (705 784) (iii) 10949788  

Nekilnojamasis turtas ir įrengimai 194 302 -  -  194 302 

Nefinansinis turtas iš viso 11 849 874 -  (705 784)  11 144 090 

Investicijos į patronuojamąsias įmones - -  -  - 
Galimos parduoti finansinės investicijos 26 336 978 (438 128) (i) -  25 898 850 

Paskolos ir indėliai 7 332 866 -  -  7 332 866 

Investicijos iš viso 33 669 843 (438 128)  -  33 231 716 

Draudimo veiklos gautinos sumos 5 802 698 -  -  5 802 698 

Atiduoto ir prisiimto perdraudimo gautinos sumos 444 446  -   -  444 446 

Kitos gautinos sumos  68 499 -  -  68 499 

Gautinos sumos iš viso  6 315 643 -   -  6 315 643 

Atidėtojo mokesčio turtas 47 224 -  -  47 224 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų 

dalis - 5 280 247 (ii) - 

 

5 280 247 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio 

perdraudikų dalis - 8 648 491 
 

(ii) - 

 

8 648 491 

Perdraudimo veiklos turtas iš viso  - 13 928 738   -  13 928 738 

Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos - 438 127 (i)  -  438 127 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos 4 447 343  -   -  4 447 343 

Kitos sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių 

sąnaudos 13 746  - 
 

 - 

 

13 746 

Sukautos pajamos ir ateinančių laikotarpių 

sąnaudos iš viso 4 461 089 438 127 

 

 - 

 

4 899 216 

Pinigai banke ir kasoje 13 826 254 -  -  13 826 254 

Galimas parduoti turtas -   -   -  - 

Turtas iš viso 70 169 928 13 928 737  (705 784)  83 392 881 
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Atskiroji finansinės būklės ataskaita (EUR) (tęsinys) 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 

2015 m. VAS 

2015 m. 

perėjimas 

prie TFAS 

 

Klaidų 

taisymai 

 

2015 m. 

TFAS 

Nuosavas kapitalas       

Įstatinis kapitalas 7 500 000 -   
 7 500 000 

Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis) 15 200 000 -   
 15 200 000 

Perkainojimo rezervas - (70 573) (i)  
 (70 573) 

Privalomasis rezervas 263 258 -   
 263 258 

Iš praėjusių metų perkeliamas pelnas (nuostoliai) 

(+/-) - -   

 

- 

Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas 

(nuostoliai) (267 659) 70 573 (i)  

 

(197 086) 

Nuosavas kapitalas iš viso 22 695 599 -  0  22 695 599 

Įsipareigojimai     
 

 
Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla       
Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 14 527 950 -   

 14 527 950 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų 

dalis (5 280 247) 5 280 247 (ii)  

 
- 

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys 17 908 625 -   
 17 908 625 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio 

perdraudikų dalis (8 648 491) 8 648 491 
 

(ii)  

 
- 

Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjinys - -   
 - 

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla, iš 

viso 18 507 837 13 928 738 

 

0 

 

32 436 575 

Techniniai atidėjiniai 141 022 -   
 141 022 

Perdraudikų depozitai 12 906 962 -  (705 784)  (iii) 12 201 178 

Mokėtinos sumos   
 

 
 

 
Įsipareigojimai apdraustiesiems 606 189 -   

 606 189 

Įsipareigojimai tarpininkams 689 818 -  
 

 689 818 

Kiti įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla 3 643 306 -  
 

 3 643 306 

Įsipareigojimai perdraudikams 176 061 -   
 176 061 

Skolos kredito įstaigoms - -  
 

 - 

Socialinio draudimo įmokos 26 357 -  
 

 26 357 

Kiti įsipareigojimai 10 201 421 -   
 10 201 421 

Mokėtinos sumos iš viso 15 343 152 -  0  15 343 152 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 

pajamos 575 355 - 

 

-  

 

575 355 

Galimi parduoti įsipareigojimai -  -  -   -  

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso 70 169 927 13 928 738  (705 784)  83 392 881 
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Atskiroji bendrųjų pajamų ataskaita (EUR)  

Finansinės ataskaitos 2015 m. 

VAS 

2015 m. 

perėjimas prie 

TFAS 

Klaidų 

taisymai 

2015 m. 

TFAS 

 

Draudimo veiklos pajamos iš viso -      -  

Sumokėtos išmokos, atskaičius perdraudikų dalį -      -  

Įsigijimo sąnaudos -   -  

Administracinės sąnaudos (247 038)   (247 038)  

Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis -   -  

Draudimo veiklos sąnaudos iš viso (247 038)     (247 038)  

Grynasis draudimo veiklos rezultatas (247 038)   (247 038)  

Palūkanų pajamos -   -  

Grynasis finansinio turto pelnas / (nuostoliai) -   -  

Investicijų vertinimo ir valdymo išlaidos (70 573) 70 573 (i)  -  

Kitos finansinės pajamos -   -  

Kitos finansinės sąnaudos -   -  

Kitos pajamos 2 728   2 728  

Kitos sąnaudos -   -  

Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą (314 883) 70 573   (244 310)  

Pelno mokesčio sąnaudos 47 224   47 224  

Metų pelnas / (nuostoliai) (267 659) 70 573   (197 086)  

Metų pelnas / (nuostoliai) (267 659)   (197 086) 

Kitos bendrosios pajamos  (70 573)  (70 573) 

Finansinių investicijų perkainojimo rezultatas  (70 573)  (70 573) 

Ataskaitinių metų bendrosios pajamas / 

(sąnaudos) iš viso (267 659)  
 

(267 659) 

     

(i) Įvertinus skirtumus tarp 2015 m. finansinės būklės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir VAS, nustatytas 

poveikis galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezervui ir rezultatui. 

(ii) Pagal TFAS užskaitos atlikti negalima (arba taikomi apribojimai), todėl perdraudimo dalis finansinės būklės 

ataskaitoje buvo atskirta ir pripažinta turto straipsnyje. 

(iii) Buvo perskaičiuotas perdraudimo depozitas ir dėl pasikeitusios grynosios įsigyto turto vertės atitinkamai 

pakoreguotas prestižas. 
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2016 m. metinis pranešimas 

Vadovybės ataskaita 

 
„Vienna Insurance Group“ (VIG), kurią sudaro 50 grupės bendrovių, turinčių daugiau kaip 24 000 

darbuotojų 25 šalyse, yra įsitvirtinusi visose draudimo grupėse ir todėl siūlo platų į klientą orientuotų 

produktų ir paslaugų asortimentą. 2016 m. Grupė surinko draudimo įmokų už apytikriai 9 mlrd. eurų, 

ir toliau stiprindama savo pirmaujančias pozicijas Austrijos bei Vidurio ir Rytų Europos (VRE) 

rinkose, kur VIG veikia jau daugiau kaip 25 metus. 

VIG ištakos Austrijoje siekia daugiau nei 190 metų, per kuriuos iš 1824 m. įsteigtos vietinės 

draudimo įmonės bendrovė išaugo į tarptautinę draudimo grupę. 1990 m. „Wiener Städtische“ 

strategijų planuotojai pastebėjo daug galimybių VRE regione ir nusprendė pradėti veiklą buvusios 

Čekoslovakijos rinkoje. Vėlesniais metais bendrovė ir toliau plėtė savo veiklą: nuo Estijos iki 

Albanijos, nuo Vokietijos iki Gruzijos, kol palaipsniui apėmė visą regioną. 2014 metais pradėjus 

veiklą Moldovoje, VIG užpildė paskutinę likusią spragą VRE regione.  

Ankstesniais metais VIG nuėjo visą kelią iki pat draudimo rinkos lyderės daugelyje šalių. 

Vadovaudamasi į augimą orientuota strategija ir ilgalaikėmis perspektyvomis, VIG sukūrė tvirtą 

pagrindą, kuris leido užimti dviženkles rinkų dalis daugelyje rinkų.  

Regiono skaičiai patvirtina, kad sprendimas plėstis į VRE regioną buvo teisingas. Apie pusė visų 

2016 metais surinktų 9 mlrd. eurų draudimo įmokų surinkta Vidurio ir Rytų Europos rinkose. VIG 

ir toliau tiki ekonomikos augimo regione potencialu bei didėsiančia draudimo produktų paklausa. 

Regiono svarbą patvirtino ir kitas Grupės sprendimas 2008 m. įsteigti Grupės vidaus perdraudimo 

bendrovę „VIG Re“, registruotą Čekijos Respublikoje. 

Minėti sprendimai pabrėžia VIG pasirinktą kelią ir dar labiau sutelkia Grupės dėmesį savo 

akivaizdžiai pagrindei veiklai – draudimui. Ji vadovaujasi pažangia draudimo strategija, kuria 

atsižvelgiama į riziką. Grupės patikimumas, sąžiningumas ir tvirtumas apibrėžia jos santykius su 

verslo partneriais, darbuotojais ir akcininkais.   

Šis principinis požiūris taip pat atsispindi Grupės nuoseklaus tvaraus augimo strategijoje ir puikiuose 

kreditingumo vertinimuose. Tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ patvirtino bendrovei 

VIG A+ reitingą su stabilia perspektyva daugeliui metų. VIG ir toliau išlieka Vienos vertybinių 

popierių biržos ATX pagrindiniame sąraše aukščiausią reitingą turinčia bendrove.  

Lojalumas ir artumas klientams yra pagrindiniai VIG sėkmės veiksniai. Mūsų vietos darbuotojai 

geriausiai žino savo klientų poreikius, todėl VIG tiki savo darbuotojais ir vietos verslais.  

Kurdama stabilumą ir pasitikėjimą, Grupė vadovaujasi skirtingų prekių ženklų strategija, kurie visi 

telpa po „Vienna Insurance Group“ „skėčiu“. Tai sudaro sąlygas didelei platinimo kanalų įvairovei. 

Bendrovės strategiją užbaigia konservatyvaus investavimo ir perdraudimo politika. 

 

Organizacija 

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ (toliau – Bendrovė) buvo įkurta 2015 m. rugpjūčio mėn. 

Austrijos bendrovės „VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe“, kuriai 

priklauso 100 proc. akcijų, sprendimu.  

2016 m. kovo ir birželio mėn. Bendrovės vienintelis akcininkas priėmė sprendimą padidinti įstatinį 

kapitalą 1,6 mln. eurų, atitinkamai išleidžiant 16 000 akcijų, kurių vienos akcijos nominalioji vertė 

– 100 eurų, ir 0,6 mln. eurų, išleidžiant 6 000 akcijų, kurių vienos akcijos nominalioji vertė – 

100 eurų. 2016 m. pabaigoje įstatinis kapitalas buvo 9,7 mln. eurų (97 000 akcijų) (2015 m. – 

7,5 mln. eurų (75 000 akcijų)). 

2016 m. liepos mėn. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė sprendimą įsigyti UAB „Compensa 

Services“ (Lietuva) ir SIA „Compensa Services“ (Latvija), teikiančias ne gyvybės draudimo 

pardavimo ir žalų reguliavimo paslaugas.  
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Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir valdyba. Iki 

2016 metų Bendrovei vadovavo generalinis direktorius Deividas Raipa. 

Bendrovės pagrindinė veikla yra ne gyvybės draudimas. Lietuvos bankas 2015 m. liepos mėn. išdavė 

licenciją ne gyvybės draudimo veiklai vykdyti, kuri apima šias draudimo veiklas: draudimas nuo 

nelaimingų atsitikimų; draudimas ligos atveju; sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio 

transporto priemones, draudimas; geležinkelio transporto priemonių draudimas; laivų (jūrų ir vidaus 

vandenų) draudimas; vežamų krovinių draudimas; turto (išskyrus Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3, 

4, 5, 6 ir 7 punktus) draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų; turto draudimas nuo kitų rizikų (išskyrus 

8 punktą); su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas; 

su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas; bendrosios 

civilinės atsakomybės draudimas; finansinių nuostolių draudimas; teisinių išlaidų draudimas; 

pagalbos draudimas; transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas; 

draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas; rangovo civilinės atsakomybės 

privalomasis draudimas. 2016 m. liepos mėn. Lietuvos banko sprendimu licencija buvo išplėsta, 

suteikiant teisę vykdyti geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūrą naudojančių 

bendrovių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą. 

 

Struktūra 

Bendrovės centrinis biuras yra Vilniuje, Lietuvoje. Bendrovė turi filialus Rygoje (Latvija) ir Taline 

(Estija). Visi skyriai veikia matricinės schemos principu Baltijos šalių regiono lygmeniu. Bendrovė 

laikosi daugiakanalio platinimo požiūrio visose rinkose, t. y. Lietuvoje ir Latvijoje Bendrovė turi 

regioninius pardavimų tinklus. 

 

Veiklos rezultatai 

2016 m. bendra pasirašytų įmokų suma sudarė 45,1 mln. eurų. Didžiausią draudimo portfelio dalį 

sudarė transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas – 53 proc.; Kasko draudimas – 

26 proc. ir turto draudimo grupės – 18 proc. Per metus didžioji dalis bendrų pasirašytų įmokų buvo 

pasirašyta Lietuvoje – 70 proc.; Latvijoje – 20 proc. ir Estijoje – 10 proc. Estijos filialas pardavimo 

veiklą pradėjo 2016 m. vasario mėn. 

2016 m. nuostoliai iki apmokestinimo sudarė 8,9 mln. eurų (2015 m. – 0,2 mln. eurų). Bendrovės 

uždirbtos įmokos, atskaičius perdraudikų dalį, sudarė 20,8 mln. eurų. Patirtos išmokų sąnaudos 

sudarė 17,7 mln. eurų. Veiklos sąnaudos, atskaičius perdraudikų dalį, sudarė 12,9 mln. eurų (2015 m. 

– 0,2 mln. eurų). 

2016 m. Bendrovės sudėtinis sąnaudų rodiklis buvo 147,3 proc. Šis rodiklis apskaičiuojamas kaip 
draudimo sąnaudos ir pajamos bei draudimo išmokėjimai ir išmokos, atskaičius perdraudikų dalį, 
įskaitant draudimo atidėjinių pokytį, atskaičius perdraudikų dalį, padalinti iš uždirbtų įmokų, 
atskaičius perdraudikų dalį.  

Grynosios investicijų pajamos sudarė 0,9 mln. eurų dėl investicijų realizavimo (1,5 mln. eurų) ir 
perkainojimo (-0,5 mln. eurų). Metų pabaigoje investicinis turtas sudarė 27,17 mln. eurų (2015 m. 
pabaigoje – 33,67 mln. eurų). Investicinį turtą sudarė pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (98,2 
proc.) (2015 m. – 78,2 proc.), hipotekos paskolos (1,8 proc.) (2015 m. – 0 proc.) ir indėliai banke (0 
proc.) (2015 m. – 21,8 proc.).  
2016 m. pabaigoje akcininkų nuosavybė sudarė 26,2 mln. eurų (2015 m. – 22,7 mln. eurų), draudimo 

techniniai atidėjiniai sudarė 31,2 mln. eurų (2015 m. – 32,4 mln. eurų), o įsipareigojimai – 5,0 mln. 
eurų (2015 m. – 15,3 mln. eurų). 
2016 m. pabaigoje ADB „Compensa VIG“ turėjo 100,0 mln. eurų turto iš viso (2015 m. – 84,1 mln. 

eurų). 

 

2017 m. plėtros strategija 

2017 m. Bendrovė ir toliau planuoja balansuoti draudimo portfelį, daugiausia dėmesio skiriant turto 

draudimo grupės plėtrai ir portfelio diversifikavimui, orientuojantis į pelningą augimą ilgalaikėje 

perspektyvoje. 

Kadangi sveikatos draudimo veiklą Baltijos šalyse jau vykdo „Compensa Life Vienna Insurance 

Group SE“, Bendrovė neplėtos savo veiklos šioje srityje. 
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Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą privatiems ir verslo klientams, 

bus siekiama ir toliau didinti užimamos ne gyvybės draudimo rinkos dalį. Šiuos planus bus siekiama 

įgyvendinti plėtojant tiek mažmeninės prekybos, tiek ir tarpininkų platinimo tinklus, kadangi 

Bendrovė ketina plėsti savo mažmeninės prekybos tinklus ir stiprinti bendradarbiavimą su 

tarpininkavimo partneriais. 

Bendrovė taip pat planuoja investuoti į savo informacinių technologijų aplinką, įgyvendinant kelis 

nacionalinius ir viso Baltijos regiono projektus, kurie leis pagerinti veiklos rezultatus ir efektyvumą 

kai kuriose srityse bei padaliniuose, tokiu būdu stiprinant teigiamą darbo su klientais ir verslo 

partneriais patirtį. 

 

Rizikos valdymas 

Rizikos valdymas Bendrovėje organizuojamas vadovaujantis patronuojančiosios bendrovės „Vienna 
Insurance Group“ ir direktyvos „Mokumas II“ reikalavimais. Šios direktyvos tikslas yra užtikrinti 

veiksmingą rizikos valdymą ir skaidrią organizacinę struktūrą draudimo bendrovėse. Pagrindinė 
rizikos valdymo užduotis – užtikrinti Bendrovės tvarumą ir mokumą net ir pačiomis 
nepalankiausiomis aplinkybėmis, tokiu būdu užtikrinant įsipareigojimų klientams vykdymą bet 
kokiomis aplinkybėmis. 
Veiksminga valdymo sistema yra veiksmingo rizikos valdymo pagrindas. Galutinė atsakomybė už 
rizikos valdymą Bendrovėje tenka valdybai. Rizikos valdymas organizuojamas trijų lygmenų 

principu. Pirmajame lygmenyje Bendrovės padalinių vadovai vykdo kasdienį rizikos valdymą savo 
atsakomybės srityse. Antrajame lygmenyje rizikos valdymą vykdo už rizikos valdymą paskirtas 
atsakingas asmuo (rizikos valdytojas), kuris yra atsakingas už rizikos valdymo sistemos 
organizavimą ir vidaus kontrolės sistemas, rizikos valdymo veiklos koordinavimą, įskaitant savos 
rizikos ir mokumo vertinimo procesą, pagalbą valdybai ir padalinių vadovams su rizika susijusiais 
klausimais ir kuris atsiskaito tiesiogiai valdybai. Trečiąjį lygmenį sudaro vidaus auditas, kurio metu 

atliekamas nepriklausomas rizikos valdymo sistemos veiksmingumo, svarbių verslo procesų ir 
atitikties patikrinimas. Rizikos valdymo veikla papildomai yra koordinuojama „Vienna Insurance 
Group“, taip užtikrinant papildomą kontrolę ir dalijimąsi geriausia praktika ir žiniomis tarp grupės 
įmonių. Taip pat Bendrovėje skatinama rizikos valdymo kultūra, kai kiekvienas darbuotojas jaučia 
atsakomybę už rizikos valdymą savo kasdieniuose darbuose, nedelsiant informuoja apie kylančias 
rizikas ir incidentus bei suvokia taikomų kontrolės procedūrų svarbą. 

Pagrindiniai rizikos valdymo dokumentai yra rizikos politika ir strategija. Rizikos strategijoje 
apibrėžiamos Bendrovės prisiimamos rizikos ir rizikos valdymo principai, nustatytas minimalus 
mokumo koeficientas, kuris yra papildoma mokumo užtikrinimo priemonė. Rizikos valdymo 
politikoje aprašyta Bendrovės rizikos valdymo sistema ir pagrindiniai rizikos valdymo procesai, 
atsakomybės ir Bendrovės prisiimamų rizikų kategorijos. Pagrindiniai rizikos valdymo procesai yra 
savo rizikos ir mokumo vertinimas, rizikų inventorizavimas, vidaus kontrolės sistemos vertinimas, 

veiklos nenumatytų atvejų planavimas ir operacinės rizikos incidentų valdymas, kurie turi savo 
atskiras politikas.  
Pagrindinė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ kompetencija yra profesionalus rizikos 

įvertinimas. Draudimo verslas yra sąmoningas įvairių rizikų prisiėmimas ir pelningas jų valdymas. 

Be prisiimtos iš klientų rizikos, Bendrovė savo veikloje susiduria ir su kitomis rizikomis, kurios 

priskiriamos vienai iš dešimties rizikos kategorijų: 

• Ne gyvybės draudimo rizika kyla iš ne gyvybės draudimo sutarčių įsipareigojimų dėl 

netinkamo kainų nustatymo ir netinkamų atidėjinių formavimo prielaidų. Rizika visų pirma 

valdoma taikant aktuarinius tarifų nustatymo modelius ir stebint žalų reguliavimo eigą, 

nustatant išsamias draudimo rizikos prisiėmimo taisykles ir kriterijus. Ši rizika taip pat 

valdoma perduodant dalį prisiimtos rizikos perdraudikams. 

• Sveikatos draudimo rizika kyla iš sveikatos draudimo sutarčių įsipareigojimų dėl netinkamo 

kainų nustatymo ir netinkamų atidėjinių formavimo prielaidų. Ši rizika valdoma remiantis 

tais pačiais principais kaip ir ne gyvybės draudimo rizika. 

• Gyvybės draudimo rizika atsiranda dėl netinkamų prielaidų, naudojamų formuojant anuitetų 

mokėjimų atidėjinius, susijusius su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

draudimo sutartimis. Ši rizika valdoma remiantis tais pačiais principais kaip ir ne gyvybės 

draudimo rizika. 
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• Rinkos rizika kyla iš turto ir įsipareigojimų rinkos vertės svyravimų dėl neigiamų rinkos 

kintamųjų, t. y. akcijų, nekilnojamojo turto kainų, palūkanų normų, valiutų kursų, pokyčių. 

Rinkos rizika valdoma pasirenkant tinkamą investavimo strategiją ir nustatant investavimo 

ribas, atsižvelgiant į turto klasę, reitingus, valiutas, koncentraciją, trukmę ir pan. bei 

draudimo įsipareigojimų pobūdį ir rizikos mastą. Bendrovės investavimo strategija yra 

konservatyvi bei reguliariai peržiūrima. 

• Kredito rizika atspindi nuostolius dėl sandorių šalių ar skolininkų įsipareigojimų nevykdymo 

arba jų kreditingumo sumažėjimo. Ši rizika valdoma nustatant sandorių šalių reitingų ribas, 

o perdraudimo atveju – nustatant minimalų priimtiną reitingą ir VIG patvirtintų sandorių 

šalių sąrašą, veiksmingus skolų išieškojimo ir draudimo liudijimų anuliavimo gautinų sumų 

atvejais procesus. 

• Likvidumo rizika – rizika, kad Bendrovė negalės laiku ir nepatirdama papildomų sąnaudų 

užtikrinti finansinių šaltinių, būtinų Bendrovės trumpalaikiams ir ilgalaikiams mokėjimų 

įsipareigojimams įvykdyti. Tai gali būti nuostoliai, susiję su turto ir įsipareigojimų 

neatitikimu. Likvidumo rizika valdoma analizuojant likvidumo poreikį ir atitinkamai 

nustatant investavimo ribas, kad bet kuriuo metu būtų pakankami likvidaus turto ir pinigų 

kiekiai. Taip pat gali būti sudaromi atpirkimo sandoriai. 

• Operacinė rizika – tai rizika, kylanti dėl nepakankamų ar netinkamų vidinių procesų, 

darbuotojų ar sistemų arba išorinių veiksnių. Operacinė rizika apima teisinę riziką, bet 

neapima reputacijos ir strateginės rizikos. Operacinė rizika valdoma per vidaus kontrolės 

sistemą (instrukcijos ir tvarkos, pareigų atskyrimas, keturių akių principo taikymas, prieigos 

teisės kontrolė, veiklos nenumatytų atvejų planavimas ir t. t.), kuri yra įvertinama 

kiekvienais metais kaip vidaus kontrolės vertinimo proceso dalis. Šio proceso metu 

kiekviena operacinės rizikos kategorija yra papildomai įvertinama pagal rizikos dažnumo ir 

dydžio vertinimu pagrįstą rizikų nustatymo žemėlapį.  

• Strateginė rizika – tai neigiama įtaka veiklos plėtrai dėl netinkamų verslo ir investicinių 

sprendimų, netinkamo tikslų komunikavimo ir vykdymo, nepakankamo pajėgumų 

pritaikymo prie ekonominės aplinkos pokyčių ar prieštaringų verslo tikslų. 

• Reputacijos rizika – tai galimos neigiamos įtakos veiklai rizika, kylanti dėl žalos reputacijai. 

Ši rizika valdoma taip pat, kaip ir reputacijos rizika. 

 

Be to, Bendrovės rizika valdoma nustatant mokumo kapitalą, kaip reikalaujama direktyvoje 

„Mokumas II“, siekiant užtikrinti, kad veiklos žlugimo rizika atsirastų ne dažniau kaip vienu iš 200 

atvejų. Mokumo kapitalo reikalavimas apskaičiuotas pagal standartinę formulę, kuri atitinka 

Bendrovės rizikos profilį. Bendrovės rizikos įvertintos holistiniu požiūriu savo rizikos ir mokumo 

vertinimo procesų metu. Padaryta išvada, kad tikėtina, jog Bendrovė turės pakankamai mokumo 

užtikrinimo priemonių viso verslo planavimo laikotarpio metu net ir pagal nepalankiausią scenarijų. 

 

Portfelio perleidimas 

2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta portfelio perleidimo sutartis dėl tarptautinių vežėjų, 

besidraudžiančių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, portfelio 

perleidimo. Užbaigus sandorį, perleidžiamą portfelį sudarys turtas ir įsipareigojimai, teisės ir 

pareigos, kylančios pagal visas TPVCAD sutartis su klientais krovininėms transporto priemonėms, 

vykdančioms tarptautinius krovinių gabenimus, sudarytoms ir tvarkomoms ADB „Compensa 

Vienna Insurance Group“. 

 

Personalas 

2016 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 111 etatinių darbuotojų (2015 m. – 12 darbuotojų): 55 

darbuotojai Lietuvoje, 36 Latvijoje ir 19 Estijoje. Auganti Bendrovė siekia pritraukti talentingus 

specialistus.  

 

  



 

 

  

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 

2016 m. atskirosios finansinės ataskaitos 
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Perdraudimas 

Perdraudimo srityje „VIG Holding“ kontroliuoja ir padeda Bendrovei visais su perdraudimu 

susijusiais klausimais. Skirtingų rizikų sugrupavimas kartu Grupės lygmenyje leidžia pasiekti aukštą 

rizikos kompensavimo lygį, kas padeda užtikrinti optimalią išorinio draudimo apsaugą. Bendrovės 

ne gyvybės draudimo rizikas perdraudžia „Vienna Insurance Group“ (Austrija), „VIG Re“ (Čekijos 

Respublika), „Swiss Re“ (Šveicarija) ir kt. 

 

Kita 

Svarbių poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos Bendrovės atskirųjų finansinių ataskaitų 

pateikimui, nebuvo. 

 

 

 

 D. Raipa 

Generalinis direktorius 

 Ž. Kramarauskaitė 

Vyr. buhalterė 

 L. Petrošienė 

Vyr. aktuarė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


