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I. BENDROJI DALIS 
 

Informacija apie Bendrovę 
 

Bendrovės pavadinimas UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

Teisinis statusas Uždaroji akcinė bendrovė 

Registracijos numeris, data ir vieta, licencijos 

numeris, data  

110082737, 2001 m. balandžio 25 d., Juridinių asmenų 

registras 

Licencija gyvybės draudimo veiklai vykdyti gauta 
2001 m. balandžio 10 d. (aktualus licencijos Nr. 000022) 

Adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva 

Kontaktiniai duomenys Tel. 19191, (8 5) 210 8630, www.pzugd.lt, 

info@pzugd.lt 

Akcininkai „Powszechny Zaklad Ubezpieczen“ S.A.  

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija 
Registro numeris 0000009831 (toliau „PZU“ S.A.) – 

99,34 % 

Fiziniai asmenys – 0,66 % 

Įstatinio (pasirašytojo) kapitalo dydis 

Akcijų skaičius 
1 akcijos nominalioji vertė 

7 168 758,40 EUR 

247 540 
28,96 EUR 

„PZU“ S.A. priklausančios įmonės Lietuvoje 

2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. 

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 

AB „Lietuvos draudimas“ 

Auditorius „KPMG Baltics“, UAB 

Perdraudikai Munich Re 
RGA 

Investavimo krypčių valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ 
UAB „Orion Asset Management“ 

Priežiūros institucija Lietuvos bankas  

 
  

http://www.pzugd.lt/
mailto:info@pzugd.lt
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Bendrovės valdymo sistema 
 

Bendrovės pagrindinis akcininkas pagal valdomą įstatinio kapitalo dalį (99,34 %) yra 

„Powszechny Zaklad Ubezpieczen“ S.A. Bendrovė savo veikloje, vadovaujantis protingumo kriterijais bei 

atsižvelgiant į strateginius Bendrovės tikslus, nuosekliai vysto ir efektyvina savo valdymo ir veiklos sistemas. 

Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba, 

valdymo organai – Valdyba ir generalinis direktorius. 

Bendrovės akcininkai bei priežiūros ir valdymo organai siekia užtikrinti skaidrų, patikimą ir apdairų Bendrovės 

valdymą, kurdami efektyvią bei skaidrią organizacinę struktūrą, rizikų valdymo ir vidaus kontrolės, 
informavimo, stebėjimo ir reagavimo sistemas. 

Bendrovės valdymo sistemoje išskiriamos šios pagrindinės funkcijos – Aktuarinė, Atitikties vertinimo, Rizikos 

valdymo ir Vidaus audito. 

 

Bendrovės vadovas Zbignev Gaverski, generalinis direktorius 

Stebėtojų tarybos nariai Katarzyna Galus – pirmininkas 
Lidia Orzechowska 

Marcin Goral 
Weronika Dejneka (nuo 2019-12-30) 

Jaroslaw Mioskowski (nuo 2019-12-30) 

Karol Pawel Zacharkiewicz (iki 2019-08-02) 
Roger Hilton Hodgkiss – pirmininkas (iki 2019-05-24) 

Valdybos nariai Zbignev Gaverski 

Rafal Piotr Rybkowski (iki 2020-06-30) 
Malgorzata Piotrowska (nuo 2019-07-10) 

Eugenija Bieliauskienė (nuo 2019-07-10)  
Arūnas Rumskas (nuo 2020-07-16) 

Raimondas Geleževičius (iki 2019-07-01) 

Darbuotojai, vykdantys pagrindines funkcijas 
 Aktuarinė funkcija  

            Atitikties funkcija 
           

            Atitikties funkcija 

 Rizikos valdymo funkcija 
 Rizikos valdymo funkcija 

 
 Audito funkcija 

 
Eugenija Bieliauskienė – Vyriausioji aktuarė 

Deimantė Bendorė, Vyresnioji teisininkė  
(nuo 2019-06-10) 

Ana Funikova – Vyresnioji teisininkė 

Rūta Vainauskienė – Rizikų valdymo specialistė 
Julija Dargužė - Rizikų valdymo specialistė (iki 2020-

04-30) 
Pawel Zalewski – Vidaus audito tarnybos vadovas 

 

Kita informacija 
 

Finansiniai metai Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir 

baigiasi gruodžio 31 d. 
 

Ataskaitos laikotarpis Šių finansinių ataskaitų laikotarpis - nuo 2020 m. 

sausio 1 d. iki birželio 30 d. 

Finansinių ataskaitų patvirtinimo data 2020 m. liepos 27 d. 

Bendrovės akcininkai turi įstatyminę teisę patvirtinti metines finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir 

reikalauti vadovybės parengti naujas finansines ataskaitas. 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Kita informacija (tęsinys) 
 

Darbuotojai Patvirtintą Bendrovės administracijos etatų struktūrą 
2020 m. birželio 30 d., kaip ir 2019 m. gruodžio 31 d. 

sudarė 55 darbuotojų etatai.  
 

Per 2020 m. I pusmetį Bendrovės vidutinį darbuotojų 

skaičių, įskaitant darbuotojus regionuose, sudarė 
63 darbuotojai (per 2019 m. – 65 darbuotojai).  

Bendrovės akcininkai pagal valdomą įstatinio kapitalo dalį: 

 
2020 m. birželio 

30 d. 
2019 m. birželio 

30 d. 

Powszechny Zaklad Ubezpieczen“ S.A.  
(toliau – „PZU“ S.A.)  

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Varšuva, Lenkija,  

Registro numeris 0000009831 
Pagrindiniai akcininkai 2020 m. birželio 30 d.: 

 Lenkijos valstybė (34,2 proc.) 

 Likusieji (65,8 proc.) 99,34 proc. 99,34 proc. 

Fiziniai asmenys 0,66 proc. 0,66 proc. 

Iš viso 100,00 proc. 100,00 proc. 
 

  

Bendrovės filialai ir atstovybės 

 

Bendrovė 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. įregistruotų 

filialų ir atstovybių neturėjo. Visa gyvybės draudimo 

veikla buvo vykdoma pagrindinėje buveinėje Vilniuje ir 
pardavimų taškuose regionuose per draudimo agentus. 

Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės 

 

Bendrovė 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. 

patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių neturėjo. 

 

Bendrovės veikla 
 

Pagrindinė Bendrovės veikla – draudimas ir su juo susijusi veikla. 2020 m. ir 2019 m. Bendrovė vykdė gyvybės 

draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų veiklą. 

Per 2020 m. I pusmetį Bendrovė teikė šias gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugas: 

- Individualus gyvybės draudimas „Būk saugus“ (taisyklės Nr. 207); 

- Investicinis gyvybės draudimas be reikšmingos draudimo rizikos (taisyklės Nr. 301n)  
- Investicinis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 301); 

- Investicinis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 302); 
- Investicinis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 304); 

- Gyvybės draudimas „Garantija plius“ (taisyklės Nr. 305); 

- Gyvybės draudimas „Tavo svajonė“ (taisyklės Nr. 306); 
- Gyvybės draudimas „Mano pelnas“ (taisyklės Nr. 307); 

- Papildomas draudimas nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo (taisyklės Nr. 401); 
- Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (taisyklės Nr. 402); 

- Papildomas draudimas nuo kritinių ligų (taisyklės Nr. 403); 
- Papildomas draudimas vaikams nuo kritinių ligų (taisyklės Nr. 404); 

- Mišrusis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 001); 

- Paskolų gavėjų gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 002); 
- Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (taisyklės Nr. 003); 

- Dviejų asmenų mišrusis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 006); 
- Studijų draudimas (taisyklės Nr. 007); 

- Investicinis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 008); 

- Pensinis draudimas (taisyklės Nr. 009); 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Bendrovės veikla (tęsinys) 
 

- Grupės darbuotojų draudimas (taisyklės Nr. 102, 102A, 103, 103A); 
- Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 201); 

- Ypatingas kaupiamasis gyvybės draudimas (taisyklės Nr. 202); 

- Kaupiamasis gyvybės draudimas vaiko naudai plius (taisyklės Nr. 204); 
- Kaupiamasis gyvybės draudimas vaiko naudai (taisyklės Nr. 205); 

- Gyvybės draudimas „Garantija šeimai“ (taisyklės Nr. 206); 
- Vartojimo kreditų draudimas „Saugi ateitis“; 

- Iš UAB „Lindra – gyvybės draudimas“ perimtas tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas, pensijų 

draudimas. 

 

Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 
 

2019 m. Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje veiklą vykdė 8 bendrovės. Koncentracija Lietuvos gyvybės draudimo 
rinkoje yra labai aukšta. 2019 m. pabaigoje pagal pasirašytų draudimo įmokų apimtis trys didžiausios gyvybės 

draudimo kompanijos užima 60,0 proc. rinkos, t. y. tiek pat kaip ir 2018 m. pabaigoje. 

Per 2019 metus įmokos padidėjo 8,9 proc. iki 270,4 mln. eurų, įmokų padidėjimą nulėmė periodinių gyvybės 
draudimo įmokų augimas (10,6 proc., +24,4 mln. eurų), tuo tarpu vienkartinės įmokos sumažėjo 12,8 proc.  

(-2,3 mln. eurų). 

Naujų pardavimų apimtys 2019 metais padidėjo 15,4 proc. 2019 metų pirmame pusmetyje naujų pardavimo 

apimtys išaugo dvigubai, tai lėmė vykusi pensijų reforma. Paklausiausiu 2019 m. gyvybės draudimo produktu 
išliko investicinis gyvybės draudimas, kuris naujuose pardavimuose pagal metines draudimo įmokas sudarė  

78,4 proc. Kaupiamieji tradiciniai gyvybės draudimo produktai naujuose pardavimuose sumažėjo ir 2019 m. 

sudarė 8,2 proc.  

Gyvybės draudimo rinkos draudimo produktų grupių įmokų dinamika per 2019 metus: 

 Investicinis gyvybės draudimas – 12,6 proc. padidėjimas; 

 Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas – 1,7 proc. sumažėjimas; 

 Rizikinis gyvybės draudimas – 12,3 proc. padidėjimas; 

 Anuitetai – 6,4 proc. sumažėjimas; 

 Sveikatos draudimas (papildomo draudimo įmokos / mokesčiai) – 7,3 proc. padidėjimas. 
 

Bendrovės ekspertų vertinimu, Lietuvos gyvybės draudimo rinka, nepaisant COVID-19 neigiamos įtakos, 2020 

metais išlaikys augimo tendenciją, įmokų augimas sudarys apie 5 proc. ir didžiąja dalimi bus nulemtas stabilaus 
periodinių gyvybės draudimo įmokų augimo. Vienkartinių įmokų apimčių mažėjimas rinkoje turėtų stabilizuotis. 

Nuo 2019 m. iki 1 500 eurų sumažinta maksimali metinių įmokų suma, kuriai taikoma gyventojų pajamų mokesčio 

lengvata, tai riboja vienkartinių įmokų rinkos vystymąsi. Neigiamą įtaką gyvybės draudimo rinkos vystymuisi, ypač 
naujų pardavimų apimtims, daro pandemija dėl COVID-19 ir įvestas karantinas. Naujų pardavimų apimtys rinkoje 

sumažėjo beveik 30 proc., tai neigiamai įtakos rinkos augimo perspektyvas 2021-2022 metais. 

Per 2020 metų penkis mėnesius gyvybės draudimo rinka išaugo 10,1 proc. iki 116,9 mln. EUR, augimą nulėmė 

augančios periodinės (9,4 proc.) ir vienkartinės gyvybės draudimo įmokos (24,7 proc.). 

Bendrovės pasirašytos įmokos (įskaitant įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis be reikšmingos draudimo 
rizikos) per 2020 metų I pusmetį augo 8,3 proc.. Bendrovės rinkos dalis sumažėjo iki 6,4 proc. (pagal 5 mėnesių 

rinkos duomenis). Bendrovės rinkos dalis naujuose pardavimuose padidėjo iki 6,8 proc., tačiau nauji pardavimai 
sumažėjo 26 proc. – naujų pardavimų sumažėjimą lėmė įvesti karantino ribojimai dėl COVID-19. Karantino 

laikotarpiu buvo uždaryti Bendrovės pardavimo padaliniai regionuose, o klientai buvo aptarnaujami tik nuotoliniu 
būdu (telefonu, el.paštu). 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga (tęsinys) 
 

Pagrindinės rizikos rūšys, susijusios su Bendrovės veikla, buvo: 

 Draudimo rizika (įmokų, rezervų, katastrofų, ilgaamžiškumo, mirtingumo, sergamumo, sąnaudų, 

nutraukimų rizika); 

 Rinkos rizika (palūkanų normos, nuosavybės vertybinių popierių kainos, užsienio valiutos, likvidumo bei 

kredito (sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo) rizika); 
 Operacinė rizika; 

 Atitikties; 
 Kitos – reputacijos, strateginė, išorinė (angl. emerging) rizika.  

 

Išsami informacija apie Bendrovės rizikos valdymą yra pateikta Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte bei Mokumo ir finansinės padėties ataskaitoje. 
 

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 
 

Iš viso per 2020 m. I pusmetį buvo pasirašyta 8 797 tūkst. eurų draudimo įmokų (2019 m. I pusmetį – 8 211 

tūkst. eurų), įmokų padidėjimas lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu sudarė 7,1 proc. 

2020 m. planuojamas 3 proc. Bendrovės pasirašytų įmokų augimas. 

Bendrovė per 2020 m. I pusmetį patyrė 93 tūkst. eurų nuostolio (per 2019 m. I pusmetį uždirbo 94 tūkst. eurų 

pelno). Nuostolinga I pusmečio veikla įtakota neigiamo investicinės veiklos rezultato dėl akcijų rinkų kritimo, 
susijusio su COVID-19 bei papildomų investicijų į Vilniaus regiono plėtrą.  

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 2 362 tūkst. eurų draudimo išmokų ir išperkamųjų sumų (per 
2019 m. I pusmetį – 2 318 tūkst. eurų). Ataskaitiniame laikotarpyje išmokos išaugo 1,9 proc. (žalų išmokos ir 

išmokos draudimo sutarčių pasibaigimo sumažėjo 7,0 proc., tuo tarpu išmokos draudimo sutarčių nutraukimo 

atveju, įskaitant dalinio kapitalo išmokėjimus išaugo 8,6 proc.). 
 

Bendrovė 2020 m. birželio 30 d. buvo suformavusi 53,5 mln. eurų draudimo techninius atidėjinius, kurie pilnai 
padengti turimomis investicijomis (2019 m. birželio 30 d. – 46,4 mln. eurų). 

Bendra turto suma 2020 m. birželio 30 d. sudarė 62,3 mln. eurų, ir per metus padidėjo 13,4 proc. (2019 m. 
birželio 30 d. – 54,9 mln. eurų). Nuosavas kapitalas ir rezervai 2020 m. birželio 30 d. sudarė 7,3 mln. eurų (2019 

m. birželio 30 d. sudarė 7,1 mln. eurų). 
 

Bendrovėje 2020 m. birželio-liepos mėnesiais įvyko pokyčiai Bendrovės valdyboje (vieno valdybos nario įgaliojimai 

buvo atšaukti nuo 2020 m. birželio mėn. 30 d., naujas valdybos narys pradėjo eiti valdybos nario pareigas nuo 
2020 m. liepos 16 d. Detali informacija pateikta 4 psl.). 

 
Bendrovės veiklos planai ir prognozės 2020 m. 
 

 COVID-19 poveikio vertinimas, klientų aptarnavimo ir darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimas; 
 Bendrovės pardavimo tinklo plėtra (naujų agentų adaptacijos ir integracijos sistema); 

 Brokerių kanalo palaikymas, pardavimų įmonėms (verslo klientams) vystymas; 

 Mokymų sistemos tobulinimas; 

 Plėtra Vilniaus regione; 

 Draudimo sutarčių portfelio draudimo sumų ir įmokų indeksavimas; 

 Pokyčiai Pardavimų skyriaus struktūroje, telemarketingo grupės reorganizacija; 

 Visų produktų peržiūra, naujų rizikų (papildomų draudimų) diegimas; 

 Inovatyvių sprendimų diegimas – procesų automatizavimas; 

 Savitarnos sistemos vystymas; 

 Pagrindinės draudimo sutarčių apskaitos programos vystymas; 

 Personalo kompetencijų ugdymas. 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Kiti reikšmingi ataskaitinio ir poataskaitinio laikotarpio įvykiai  
 

2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė koronaviruso protrūkį pandemija, o nuo 2020 m. 
kovo 16 d. Lietuvoje paskelbtas trečio lygio karantinas. Dar iki to, 2020 m. vasario 26 d., Lietuvos vyriausybė 

šalyje paskelbė ekstremaliąją padėtį. Karantino režimas galiojo iki 2020 m. birželio 16 d., kurio metu buvo 
sustabdomi visi masiniai susibūrimai, vykstantys tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse, įvestas privalomas kaukių 

dėvėjimas viešose erdvėse, nuotoliniu būdu organizuotas ugdymo procesas švietimo įstaigose, uždrausta tam 

tikrų verslo šakų veikla. Be to, visoms vyriausybei priklausančioms institucijoms buvo rekomenduojama kiek 
įmanoma pereiti prie nuotolinio darbo. Kai kurios įmonės Lietuvoje taip pat nurodė darbuotojams likti namuose ir 

apribojo arba laikinai sustabdė veiklą. Nuo birželio 17 d. Lietuvoje galioja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
režimas, su veikiančiais ribojimais atvykstantiems asmenims, reikalavimai saviizoliacijai, masiniams renginiams, 

švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklai ir pan. 

Platesnis šių įvykių poveikis apima:  

 Verslo operacijų ir ekonominės veiklos Lietuvoje sutrikdymą ir platesnį poveikį tiekimo grandinėms tiek iš 

tiekėjų, tiek iš vartotojų pusės;  

 Reikšmingą verslo tam tikruose sektoriuose sutrikdymą tiek Lietuvoje, tiek rinkose, kurios labai priklauso 

nuo užsienio tiekimo grandinės, taip pat į eksportą orientuoto ir labai nuo užsienio rinkų priklausomo 
verslo sutrikdymą. Paveikti sektoriai, be kitų, apima: prekybos ir transporto sektorių, kelionių ir turizmo, 

pramogų, gamybos, statybų, mažmeninės prekybos, švietimo ir finansų sektorių;  

 Pastebimą laikiną nebūtinosios svarbos prekių ir paslaugų paklausos sumažėjimą;  
 Ekonominio netikrumo padidėjimą, kas reiškia didesnį turto kainų ir valiutų kursų svyravimą. 

 

2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Vyriausybė paskelbė valstybės pagalbos programą, kuria siekiama sušvelninti 

neigiamą COVID-19 protrūkio poveikį ekonomikai. 

Bendrovė veikia gyvybės draudimo sektoriuje, kurio COVID-19 protrūkis reikšmingai nepaveikė. Finansinių 

ataskaitų išleidimo dienai Bendrovės veikla vyksta gana stabiliai, tačiau naujų pardavimų lygis sudaro apie 50 
proc. planuotų apimčių. Remiantis šių finansinių ataskaitų išleidimo dieną viešai prieinama informacija, vadovybė 

apsvarstė keletą sudėtingų, bet galimų scenarijų, susijusių su galimu viruso plitimu ir jo tikėtina įtaka Bendrovei 
bei ekonominei aplinkai, kurioje Bendrovė veikia, įskaitant priemones, kurių jau ėmėsi Lietuvos Vyriausybė. Dalis 

šių vadovybės svarstytų scenarijų apėmė galimą naujų sutarčių pardavimų lygio tolesnį mažėjimą bei kad 

nepastovi finansų rinkos padėtis gali sukelti turto rinkos vertės svyravimus reaguojant į neapibrėžtumą. Bendrovė 
peržiūri 2020 metų pardavimo planus ir biudžetą, bei numato įvertinti ORSA prognozes. 

Siekdama sušvelninti dėl galimai nepalankių scenarijų kylančią riziką, vadovybė pradėjo įgyvendinti priemones: 

 Likvidžių investicijų aukšto lygio palaikymas siekient užtikrinti visų įsipareigojimų vykdymą laiku, t. y. 2020 

m. birželio 30 d. Bendrovės likvidumo rodikliai buvo stabilūs ir pakankami, grynieji pinigai, priklausantys 

bendrovei, bankuose viršijo 3,2 mln. eurų, kurių daugiau nei 1,7 karto pakanka trumpalaikių 

įsipareigojimų tai datai vykdymo užtikrinimui; 
 Sąnaudų optimizavimas neribotam laikui užšaldant įgyvendinimą papildomų iniciatyvų, suplanuotų 

darbuotojų sąlygų gerinimui; 

 Galimo poveikio įvertinimas ir ėmimasis priemonių, būtinų norint užtikrinti nepertraukiamą pagrindinių 

operacijų vykdymą (pagrindinė darbuotojų dalis dirba nuotoliniu būdu ir pagrindines funkcijas teikia kaip 
įprasta, kliento pagalba taip pat organizuojama nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu), krizių valdymo 

komandos darbo tęstinumas); 
 Vadovybės vykdoma situacijos stebėsena, siekiant laiku reaguoti į būtinus laikinus pakeitimus; 

 Bendrovė neplanuoja skirti dividendų už praėjusius finansinius metus, kadangi Bendrovė turi ankstesnių 

ataskaitinių metų nepaskirstytinų nuostolių, o 2019 m. metų pelnas jų nepadengia; 

 Bendrovė neturi finansinių įsipareigojimų, kuriuose numatyti neatšaukiami pasižadėjimai. 

 

Pastebėtina, kad Bendrovės mokumo pozicija buvo stabili su tinkamu perviršiu 2020 m. birželio 30 d. Dėl pagrįstai 
galimų neigiamų COVID-19 padarinių buvo atliktas specialus Bendrovės mokumo būklės testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis, kuris parodė, kad mokumo kapitalo padengimo reikalavimas, tikėtina, nebus 
pažeistas per 12 mėnesių nuo finansinių ataskaitų datos. 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

Kiti reikšmingi ataskaitinio ir poataskaitinio laikotarpio įvykiai (tęsinys) 
 

Atsižvelgiant į tai, kad su ligos protrūkiu susijusi padėtis yra labai kintanti, Lietuvos ir kitų šalių vyriausybių 
veiksmai sparčiai vystosi, o kai kurios iš pirmiau nurodytų vadovybės priemonių vis dar vykdomos, numatoma 

antroji COVID-19 banga, išlieka tam tikras neapibrėžtumas, susijęs su būsima Bendrovės veikla. Tačiau nepaisant 
galimo poveikio ar neapibrėžtumo, kaip minėta pirmiau, vadovybė padarė išvadą, kad Bendrovė turės pakankamai 

išteklių, kad galėtų tęsti veiklą bent 12 mėnesių nuo finansinių ataskaitų dienos, todėl vadovybės veiklos 

tęstinumo prielaidos taikymas apskaitai yra tinkamas. Tačiau negalima paneigti galimybės, kad ilgi „uždarymo“ 
laikotarpiai, priemonių griežtumo didinimas ar tokių priemonių neigiama įtaka ekonominei aplinkai, kurioje 

veikiame, neturės neigiamos įtakos Bendrovei, jos finansinei būklei ir veiklos rezultatams vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu. Mes nuolat atidžiai stebime situaciją ir imsimės veiksmų, kad sušvelnintume tokių įvykių bei 

aplinkybių poveikį. 

 
Kitų reikšmingų įvykių po 2020 m. birželio 30 d. Bendrovėje neįvyko. 
 

Bendrieji principai 
 

Bendrovė 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. taikė tuos pačius apskaitos principus ir tokią pačią 

apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos principų ir politikos aprašymas 
pateikiamas Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.  
 

Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas galima rasti Bendrovės internetiniame puslapyje, adresu 
https://pzugd.lt/apie-mus/finansine-informacija 
 

Apskaitos principai nuosekliai taikyti visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems ataskaitiniams 

laikotarpiams. 
 

Apskaitos pagrindas 
 

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ 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 2020 m.  
 

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniu apskaitos standartu Nr.34 „Tarpinė finansinė 

atskaitomybė“. 
 

Informacija, susijusi su naujų ir pakeistų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymu, pateikta 
Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 
 

Funkcinė ir pateikimo valiuta 

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

Balanso sudarymui buvo naudoti šie valiutų kursai: 
 

2020.06.30 2019.12.31 2019.06.30 

1 EUR = 1,1284 USD 

1 EUR = 4,4664 PLN 
 

1 EUR = 1,1189 USD 

1 EUR = 4,2567 PLN 
 

1 EUR = 1,1380 USD 

1 EUR = 4,2496 PLN 
1 EUR =4,7343 RON 

 

 
Vertinimo pagrindas 

 

Finansinės ataskaitos yra parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte 
pelne (nuostoliuose) ir iš su investiciniais vienetais susietų sutarčių kylančius įsipareigojimus, kurie vertinami 

tikrąja verte. 
 

  

https://pzugd.lt/apie-mus/finansine-informacija
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 
 

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.   

Svarbiausi įvertinimai finansinėse ataskaitose yra susiję su draudimo techniniais atidėjiniais.  

Būsimų išmokų įvertinimas bei ilgalaikių draudimo sutarčių įmokos 

Ilgalaikių draudimo sutarčių įsipareigojimai priklauso nuo Bendrovės įvertinimo. Įvertinimai atliekami atsižvelgiant į 
prognozuojamą mirčių skaičių per metus, kuriems Bendrovė prisiima riziką. Bendrovė pagrindžia šiuos vertinimus 

nacionalinių statistinių mirčių duomenų lentelėmis, kurie atspindi paskutinę mirčių patirtį. Įvertintas mirčių skaičius 
turi įtakos mokėtinai išmokų sumai bei vertinimo įmokų lygiui. Pagrindinis neapibrėžtumas yra tokios epidemijos kaip 

AIDS, SARS bei besikeičiantis gyvenimo stilius – mitybos, rūkymo ir sporto įpročių pasikeitimai, kurie gali reikšmingai 

pabloginti būsimą mirtingumą, lyginat su ankstesniais laikotarpiais, toms grupėms, kuriose Bendrovė turi didžiausią 
mirties riziką. Tačiau medicinos mokslo bei socialinių sąlygų gerėjimas gali lemti ilgėjančią gyvenimo trukmę. 

Draudimo produktų klasifikacija 

Bendrovė draudimo polisus skirsto pagal draudimo rizikos reikšmingumo lygį. Draudimo polisas apskaitomas kaip 

draudimo sutartis tik tuo atveju, jeigu draudimo rizika yra reikšminga. Draudimo rizika laikoma reikšminga tada ir tik 
tada, kai dėl draudžiamojo įvykio draudikui gali tekti sumokėti reikšmingų papildomų išmokų (daugiau kaip 10 %) 

pagal bet kurį scenarijų, išskyrus scenarijus, neturinčius komercinės reikšmės (t. y. neturinčius pastebimo poveikio 
sandorio ekonomikai).  

Draudimo polisai, nepriskirti draudimo sutartims, apskaitomi kaip investicinės sutartys.  

Jeigu reikšmingų papildomų išmokų būtų išmokėta pagal scenarijus, neturinčius komercinės reikšmės, pirmiau 

minėtame sakinyje nurodyta sąlyga galėtų būti tenkinama, nei jeigu draudžiamasis įvykis yra sunkiai tikėtinas arba 
net jeigu tikėtina (t. y. pasverta pagal tikimybę) neapibrėžtųjų pinigų srautų dabartinė vertė sudaro mažą tikėtinos 

visų likusių sutartinių pinigų srautų dabartinės vertės dalį. 

Papildomos išmokos – tai sumos, viršijančios tas, kurios būtų mokėtinos neįvykus draudžiamajam įvykiui (išskyrus 
scenarijus, neturinčius komercinės reikšmės). 

Draudimo rizikos reikšmingumas įvertinamas sudarant draudimo polisą. Draudimo polisai, kuriems būdinga 
nereikšminga draudimo rizika, nėra išskiriami, kol jie nesudaro daugiau kaip 10 % portfelio. 

Naujai sudaromos sutartys pagal draudimo produktus be reikšmingos draudimo rizikos apskaitomos kaip investicinės 
sutartys nepriklausomai nuo jų dalies draudimo sutarčių portfelyje. 
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I. BENDROJI DALIS (TĘSINYS) 

 
Sprendimų ir įvertinimų naudojimas (tęsinys) 
 

Atidėtojo mokesčio turtas 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas visiems nepanaudotiems mokestiniams nuostoliams tiek, kiek yra 

tikėtina gauti mokestinio pelno, kuriuo bus užskaityti nuostoliai. Reikšmingi vadovybės sprendimai yra reikalingi 
apibrėžti atidėtojo pelno mokesčio turto sumas, kurios gali būti pripažintos, remiantis tikėtinu būsimųjų 

apmokestinamų pelnų laikotarpiu ir dydžiu ir būsimomis mokesčių planavimo strategijomis. Bendrovės finansinėse 

ataskaitose apskaitinė pripažinto atidėtojo mokesčio turto vertė 2020 m. birželio 30 d., 2019 m. gruodžio 31 d. ir 
2019 m. birželio 30 d. buvo 0 eurų.  

Kitos sritys 

Kitos sritys, kurioms būdingas prielaidų ir vertinimų neapibrėžtumas, yra: 

- Nuoma (16-asis TFAS); 
- Atidėtosios įsigijimo sąnaudos. 

 

Išimtys 

 
Sudarydama 2020 m. birželio 30 d. finansines ataskaitas, Bendrovė laikėsi Tarptautiniuose apskaitos standartuose 

nustatytų apskaitos principų. 

 
Finansinėse ataskaitose išimčių nebuvo. 

 
Bendrovė 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu apskaitinių įvertinimų nekeitė. 

 

Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės finansinių ataskaitų informacija 
 

Bendrovės ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose pateikti finansinės būklės bei veiklos rezultatų 
ataskaitinio laikotarpio pokyčiai yra tendencingi Bendrovės veiklai. Įvykių, išskyrus COVID-19 sukeltą pandemiją, 

galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams, ataskaitiniu laikotarpiu 
nebuvo. 

 

Pelno paskirstymas 
 

Bendrovės akcininkai 2020 m. balandžio 27 d. patvirtino 2019 m. pelno paskirstymo ataskaitą, kurioje numatyta 
nepadengti įnašais sukaupto patirto nuostolio, planuojant jį padengti iš ateinančiais laikotarpiais uždirbtino pelno. 
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Pas-
taba 

2020 m. 
birželio 30 d. 

2019 m. 
gruodžio 31 d. 

2019 m. 
birželio 30 d. 

Turtas     

Nematerialusis turtas 1 310 307 339 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 2 572 711 671 

Investicinis turtas 2 - - - 

Finansinis turtas 3 54 637 52 639 50 133 

  Finansinis turtas, vertinamas amortizuota 

savikaina (vertybiniai popieriai) 
 

30 294 27 190 27 895 

  Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte 
jos pokytį pripažįstant pelne (nuostoliuose) 

 
24 303 25 449 22 238 

 Terminuoti indėliai  40 - - 

Perdraudikų dalis techniniuose atidėjiniuose 5 4 6 - 

Gautinos sumos, įskaitant draudimo veiklos gautinas 
sumas 4 40 85 45 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos  2 725 2 763 2 615 

Kitas turtas  71 40 52 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  3 939 4 261 1 080 

Pardavimui laikomas turtas ir perleidžiamos turto 

grupės 
 

- - - 

Iš viso turto  62 298 60 812 54 935 
     

Nuosavybė     

Įstatinis kapitalas  7 169 7 169 7 169 

Privalomasis rezervas  284 284 284 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  (195) (112) (326) 

Iš viso nuosavybė  7 258 7 341 7 127 

     

Įsipareigojimai     

Techniniai atidėjiniai 5 53 539 51 892 46 436 

  Perkeltų įmokų techninis atidėjinys  - - - 

  Matematinis techninis atidėjinys  29 616 27 308 25 079 

  Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys  760 726 716 

  Kiti gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai  - - - 

  Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika 
tenka draudėjui, techninis atidėjinys 

 
23 163 23 858 20 641 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  6 - 1 - 

Kiti įsipareigojimai 6 682 734 679 

Finansiniai įsipareigojimai 6 819 844 693 

Iš viso įsipareigojimai  55 040 53 471 47 808 

Iš viso nuosavybės ir įsipareigojimų  62 298 60 812 54 935 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
 

Finansinės ataskaitos buvo patvirtintos ir pasirašytos Bendrovės vadovybės 2020 m. liepos 27 d. 
 

Bendrovės vadovas   Zbignev Gaverski 

 
 

    

Vyriausiasis finansininkas    Vytautas Mačeika 

 
 

    

Vyriausioji aktuarė   Eugenija Bieliauskienė 
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Pas-
taba 

2020 m. 
 sausio 1 - birželio 

30d. 

2019 m. 
 sausio 1 - birželio 

30d. 

Pajamos    

Pasirašytų įmokų suma 7 8 797 8 211 

Pasirašytos įmokos perduotos perdraudikams    (23) (21) 

Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas 

(išskyrus perdraudikų dalį) 
 

- - 

Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį  8 774 8 190 

Pajamos iš mokesčių ir komisinių 10 108 65 

Grynosios pajamos iš investicijų 8 180 175 

Grynosios investicijų perleidimo pajamos  - - 

Tikėtinų kredito nuostolių ir abejotinų sumų pokytis 8 2 6 

Grynasis pokytis turto ir įsipareigojimų, vertinamų 

tikrąja verte jos pokyčius pripažįstant pelne 
(nuostoliuose) 8 (2 465) 2 216 

Kitos veiklos pajamos 9 11 12 

Iš viso pajamos  6 610 10 664 

      

Sąnaudos      

Draudimo išmokų ir techninių atidėjinių pasikeitimo 

sąnaudos 
 

    

Draudimo išmokos ir išperkamosios sumos, įskaitant 

žalos sureguliavimo sąnaudas 11 (2 362) (2 318) 

Techninių atidėjinių pasikeitimo sąnaudos 11 (1 647) (5 700) 

Perdraudikų dalis draudimo išmokų ir techninių 

atidėjinių pasikeitimo sąnaudose 
11 

4 6 

Iš viso draudimo išmokų ir techninių atidėjinių 
pasikeitimo sąnaudos, išskyrus perdraudikų 

dalį 

 

4 005 (8 012) 

Įsigijimo sąnaudos 12 (2 201) (2 064) 

Administracinės sąnaudos  12 (449) (453) 

Kitos veiklos sąnaudos 9 (30) (30) 

Palūkanų išlaidos 9 (8) (9) 

Iš viso sąnaudos  (6 693) (10 568) 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (83) 96 

Pelno mokesčio sąnaudos  - (2) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  (83) 94 

Kitos bendrosios pajamos  - - 

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos  (83) 94 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

 
Finansinės ataskaitos buvo patvirtintos ir pasirašytos Bendrovės vadovybės 2020 m. liepos 27 d. 

 
 

Bendrovės vadovas   Zbignev Gaverski 
    

 

Vyriausiasis finansininkas    Vytautas Mačeika 
    

 
Vyriausioji aktuarė   Eugenija Bieliauskienė 
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Įstatinis kapitalas 

Privalomasis 

rezervas 

Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) 
Iš viso 

      

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 7 169 284 (420) 7 033 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - 94 94 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - 

Likutis 2019 m. birželio 30 d. 7 169 284 (326) 7 127 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - 214 192 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - 

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 7 169 284 (112) 7 341 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - (83) (83) 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - 

Likutis 2020 m. birželio 30 d. 7 169 284 (195) 7 258 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
 

Finansinės ataskaitos buvo patvirtintos ir pasirašytos Bendrovės vadovybės 2020 m. liepos 27 d. 
 

 
Bendrovės vadovas   Zbignev Gaverski 

 

 
 

   

Vyriausiasis finansininkas    Vytautas Mačeika 
 

 

 

   

Vyriausioji aktuarė   Eugenija Bieliauskienė 
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Pas-
taba 

2020 m. 
 sausio 1 – birželio 

30d. 

2019 m. 
 sausio 1 – birželio 

30d. 

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos    

Įplaukos    

Gautos įmokos    8 980 8 284 

Kitos pajamos  7 8 

Iš viso įplaukų   8 987 8 292 

Išlaidos      

Perduoto perdraudimo įmokos  (5) (10) 

Draudimo išmokos ir žalos reguliavimo sąnaudos  (2 228) (2 172) 

Veiklos sąnaudos  (2 108) (2 255) 

Kitos sąnaudos  (457) (457) 

Iš viso išlaidų  (4 798) (4 894) 

Iš viso pinigų srautai iš pagrindinės veiklos  4 189 3 398 

      

Pinigų srautai iš investicinės veiklos      

Įplaukos      

Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto 
pardavimo pajamos 

 
- - 

Akcijų, kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių ir 

investicinių fondų vienetų perleidimas 
 

205 926 

Skolos ir kitų pastoviųjų vertybinių popierių 
perleidimas 

 
100 - 

Terminuoti indėliai banke  - 47 

Gautos palūkanos  313 293 

Gauti dividendai  - - 

Kitos investicinės veiklos pajamos  - - 

Iš viso įplaukų  618 1 266 

Išlaidos      

Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto įsigijimas  (104) (88) 

Akcijų, kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių ir 

investicinių fondų vienetų įsigijimas 
 

(1 179) (1 272) 

Skolos ir kitų pastoviųjų vertybinių popierių įsigijimas  (3 649) (3 305) 

Terminuoti indėliai banke  (40) - 

Kitos investicinės veiklos išlaidos  (25) (12) 

Iš viso išlaidų  (4 997) (4 677) 

Iš viso pinigų srautai iš investicinės veiklos  (4 379) (3 411) 

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Pas-
taba 

2020 m. 
 sausio 1 – birželio 

30d. 

2019 m. 
 sausio 1 – birželio 

30d. 

Pinigų srautai iš finansinės veiklos  (132) (106) 

Mokėjimai pagal nuomos sutartis  (132) (106) 

Iš viso pinigų srautų padidėjimas / 

sumažėjimas 
 

(322) (119) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pradžioje 
 

4 261 1 199 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pokytis dėl valiutos kurso 
pasikeitimo 

 
- - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pabaigoje 
 

3 939 1 080 

Iš jų riboto naudojimo  - - 

 

(pabaiga) 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

 
Finansinės ataskaitos buvo patvirtintos ir pasirašytos Bendrovės vadovybės 2020 m. liepos 27 d. 

 

 
Bendrovės vadovas   Zbignev Gaverski 

    
 

 

Vyriausiasis finansininkas    Vytautas Mačeika 
    

 
 

Vyriausioji aktuarė   Eugenija Bieliauskienė 
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II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1 PASTABA – NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

Nematerialiojo turto (programinės įrangos) judėjimas buvo: 
 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Įsigijimo vertė   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 871 1 784 

Įsigytas turtas 57 58 

Nurašytas turtas (-) - - 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 928 1 842 

Sukaupta amortizacija   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 564 1 405 

Amortizacija 54 98 

Nurašyto turto amortizacija (-) - - 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 618 1 503 

   

Likutinė vertė   

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 307 379 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 310 339 

 
Nematerialiojo turto amortizacija yra įtraukta į įsigijimo, administracines ir draudimo išmokų reguliavimo 

sąnaudas. 
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2 PASTABA - NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI 

 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų judėjimas per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., 
buvo: 

Straipsniai 

Turto grupės 

Iš viso Transporto 

priemonės 

Biuro 

įranga 
Pastatai 

Baldai ir 

kitas 
turtas 

Įsigijimo vertė      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 19 340 749 121 1 229 

Įsigytas turtas - 1 - 11 12 

Pagal nuomos sutartis valdomo 

turto įsigijimas / nuomos sutarčių 

sąlygų keitimas - - 19 - 19 

Perkeltas iš investicinio turto 

kategorijos - - - - - 

Parduotas ir perleistas turtas (-) - (3) - - (3) 

Nurašytas turtas (-) - (37) - (8) (45) 

Parduotas ir perleistas turtas, 
valdomas pagal nuomos sutartis 

(-) - - (23) - (23) 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 19 301 745 124 1 189 

      

Sukauptas nusidėvėjimas      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3 210 201 104 518 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas  - 23 - 6 29 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas turto, 
valdomo pagal nuomos sutartis 3 - 124 - 127 

Nurašytas nusidėvėjimas       
perleidus turtą (-) - (3) - - (3) 

Nurašytas nusidėvėjimas 

  nurašius turtą (-) - (37) - (8) (45) 

Nurašytas nusidėvėjimas       
perleidus turtą, valdomą pagal 

nuomos sutartis (-) - - (9) - (9) 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6 193 316 102 617 

      

Likutinė vertė      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 16 130 548 17 711 

Įskaitant naudojimo teise 

valdomo turto grynąją vertę 
laikotarpio pradžioje 

16 - 524 - 540 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13 108 429 22 572 

Įskaitant naudojimo teise 
valdomo turto grynąją vertę 

laikotarpio pabaigoje 13 - 405 - 418 

 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas yra įtrauktas į įsigijimo, administracines ir draudimo 

išmokų reguliavimo sąnaudas. 

 
Bendrovės vadovybės nuomone, pastatų tikroji (rinkos) vertė 2020 m. birželio 30 d. reikšmingai nesiskiria nuo 

apskaitinės vertės. Turto vertės sumažėjimo požymių per 2020 m. I pusmetį nenustatyta. 
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2 PASTABA – NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĘSINYS) 

 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų judėjimas per laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., 
buvo: 

Straipsniai 

Turto grupės 

Iš viso Transporto 

priemonės 

Biuro 

įranga 
Pastatai 

Baldai ir 

kitas 
turtas 

Įsigijimo vertė      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 297 26 121 444 

Įsigytas turtas - 32 - 4 36 

Pagal nuomos sutartis valdomo 

turto pirminis pripažinimas 5 - 598 - 603 

Pagal nuomos sutartis valdomo 
turto įsigijimas / nuomos sutarčių 

sąlygų keitimas - - 26 - 26 

Perkeltas iš investicinio turto 
kategorijos - - - - - 

Parduotas ir perleistas turtas (-) - (7) - - (7) 

Nurašytas turtas (-) - (9) - (9) (18) 

Parduotas ir perleistas turtas, 
valdomas pagal nuomos sutartis 

(-) - - (4) - (4) 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5 313 646 116 1 080 

      

Sukauptas nusidėvėjimas      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 203 1 102 306 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas  - 18 - 5 23 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas turto, 
valdomo pagal nuomos sutartis 1 - 103 - 104 

Nurašytas nusidėvėjimas       

perleidus turtą (-) - (7) - - (7) 

Nurašytas nusidėvėjimas 
  nurašius turtą (-) - (9) - (8) (17) 

Nurašytas nusidėvėjimas       
perleidus turtą, valdomą pagal 

nuomos sutartis (-) - - - - - 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 205 104 99 409 

      

Likutinė vertė      

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 94 25 19 138 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 108 542 17 671 
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3 PASTABA – INVESTICIJOS 

 

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota savikaina: 

Straipsniai 

2020 m.  
birželio 30 d. 

2019 m.  
birželio 30 d. 

Amortizuo-

ta savikaina 

Tikroji 

vertė 

Amortizuo-

ta savikaina 

Tikroji 

vertė 

Turtas, kurio tikroji vertė gali būti 
nustatyta  

 
  

Skolos vertybiniai popieriai     

 Vyriausybės vertybiniai popieriai 22 132 23 951 21 431 22 981 

  Fiksuotų pajamų 22 132 23 951 21 431 22 981 

  Kintamų pajamų - - - - 

 Kitų ūkio subjektų vertybiniai 

popieriai 8 162 8 385 6 464 6 751 

      Įtraukti į prekybą reguliuojamose 

rinkose  8 162 8 385 6 464 6 751 

  Fiksuotų pajamų 8 162 8 385 6 464 6 751 

  Kintamų pajamų - - - - 

Iš viso 30 294 32 336 27 895 29 732 

 

Straipsniai 

2019 m.  
gruodžio 31 d. 

Amortizuo-
ta savikaina 

Tikroji 
vertė 

Turtas, kurio tikroji vertė gali būti nustatyta   

Skolos vertybiniai popieriai   

 Vyriausybės vertybiniai popieriai 20 749 22 522 

  Fiksuotų pajamų 20 749 22 522 

  Kintamų pajamų - - 

 Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai 6 441 6 752 

      Įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose  6 441 6 752 

  Fiksuotų pajamų 6 441 6 752 

  Kintamų pajamų - - 

      Neįtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose - - 

  Fiksuotų pajamų - - 

  Kintamų pajamų - - 

Iš viso 27 190 29 274 

 
Finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną tikroji skolos vertybinių popierių vertė vertinama pagal viešai 

paskelbtą informacinės duomenų bazės Bloomberg – Bloomberg Generic Pricing (BGN) vidutinę (Mid) kainą. Jei 
BGN kaina nėra skelbiama, imama informacinės duomenų bazės Bloomberg – Bloomberg Evaluated Pricing 

(BVAL) skelbiama vidutinė (Mid) kaina. Jei BGN, BVAL kainos nėra skelbiamos, skolos vertybiniai popieriai 

vertinami pagal viešai paskelbtą informacinės duomenų bazės – Bloomberg uždarymo kainą (Frankfurto birža). 
Pagal tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 1 lygiui. 

 
Terminuoti indėliai banke: 

Straipsniai Valiuta 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Terminuoti indėliai banke EUR 40 - - 

Iš viso  40 - - 
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3 PASTABA – INVESTICIJOS (TĘSINYS) 

 

Finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina, pokytis per 2020 m. I pusmetį: 

Straipsniai 
Skolos vertybiniai 

popieriai 
Terminuoti 

indėliai 

   

Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 27 200 - 

Įsigytas turtas 3 275 40 

Perleistas turtas (100) - 

Vertės pokyčiai (diskontas, sukauptas kuponas) (69) - 

Įsigijimo vertė 2020 m. birželio 30 d. 30 306 40 

   

Tikėtini kredito nuostoliai 2019 m. gruodžio 31 d. (10)  

Tikėtini kredito nuostoliai įsigytam turtui (2) - 

Tikėtini kredito nuostoliai perleistam turtui - - 

Tikėtinų kredito nuostolių vertės pasikeitimas - - 

Tikėtini kredito nuostoliai 2020 m. birželio 30 d. (12) - 

   

Grynoji balansinė vertė 2020 m. birželio 30 d. 30 294 40 

 

Finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina, pokytis per 2019 m. I pusmetį: 

Straipsniai 
Skolos vertybiniai 

popieriai 
Terminuoti 

indėliai 

   

Įsigijimo vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 24 974 47 

Įsigytas turtas 3 003 - 

Perleistas turtas - (47) 

Vertės pokyčiai (diskontas, sukauptas kuponas) (69) - 

Įsigijimo vertė 2019 m. birželio 30 d. 27 908 - 

   

Tikėtini kredito nuostoliai 2018 m. gruodžio 31 d. (12)  

Tikėtini kredito nuostoliai įsigytam turtui (1) - 

Tikėtini kredito nuostoliai perleistam turtui - - 

Tikėtinų kredito nuostolių vertės pasikeitimas - - 

Tikėtini kredito nuostoliai 2019 m. birželio 30 d. (13) - 

   

Grynoji balansinė vertė 2019 m. birželio 30 d. 27 895 - 
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3 PASTABA – INVESTICIJOS (TĘSINYS) 

 

Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte jos pokyčius pripažįstant pelne (nuostoliuose): 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Finansinis turtas, kurio tikroji vertė gali būti 

nustatyta    

Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai 
ir investicinių fondų vienetai 21 960 23 160 19 911 

 Įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose  20 378 20 348 18 083 

 Neįtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose 1 582 2 812 1 828 

Skolos vertybiniai popieriai 2 343 2 289 2 327 

 Vyriausybės vertybiniai popieriai 2 295 2 240 2 278 

  Fiksuotų pajamų 2 295 2 240 2 278 

  Kintamų pajamų - - - 

 Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai 48 49 49 

      Įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose  48 49 49 

  Fiksuotų pajamų 48 49 49 

  Kintamų pajamų - - - 

      Neįtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose - - - 

  Fiksuotų pajamų - - - 

  Kintamų pajamų - - - 

Iš viso finansinio turto, vertinamo tikrąja verte 
jos pokyčius pripažįstant pelne (nuostoliuose) 24 303 25 449 22 238 
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3 PASTABA – INVESTICIJOS (TĘSINYS) 

 

Investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, pasiskirstymas pagal finansinio turto grupes: 

Finansinis turtas, kai investavimo rizika tenka 
draudėjui 

2020 m.  
birželio 30 d. 

2019 m. 
gruodžio 31 d. 

2019 m.  
birželio 30 d. 

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, jos pokytį 

pripažįstant pelne (nuostoliuose) 22 820 23 626 20 554 

      Nuosavybės priemonės 21 689 22 509 19 466 

 Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus 20 125 19 778 17 682 

 Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus 1 564 2 731 1 784 

      Skolos priemonės 1 131 1 117 1 088 

 Vyriausybės – fiksuotų palūkanų 1 088 1 070 1 048 

 Kiti (įmonių) – fiksuotų palūkanų 43 47 40 

Terminuoti indėliai 37 - - 

Pinigai 697 527 252 

  -  

Finansinio turto, kai investavimo rizika tenka 

draudėjui, iš viso 23 554 24 153 20 806 

 

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, paskirstymas pagal tikrosios vertės 
hierarchiją 2020 m. birželio 30 d. (judėjimo tarp lygių nebuvo): 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Viso 

Turtas     

Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja 

verte jos pokyčius pripažįstant pelne 
(nuostoliuose) 22 721 1 582 - 24 303 

 Nuosavybės priemonės 20 378 1 582 - 21 960 

 Skolos vertybiniai popieriai 2 343 - - 2 343 

Iš viso 22 721 1 582 - 24 303 

Įsipareigojimai        

Įsipareigojimai, tikrąja verte - 392 - 392 

Investicinio gyvybės draudimo finansiniai 
įsipareigojimai - 392 - 392 

Iš viso - 392 - 392 

 

Vertybinių popierių, kurių tikroji vertė yra atskleidžiama, pasiskirstymas pagal tikrosios vertės hierarchiją 2020 
m. birželio 30 d.: 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Viso 

Turtas     

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota 

savikaina 32 336 - 40 32 376 

 Skolos vertybiniai popieriai 32 336 - - 32 336 

            Terminuotieji indėliai - - 40 40 

Iš viso 32 336 - 40 32 376 
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3 PASTABA – INVESTICIJOS (TĘSINYS) 

 

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, paskirstymas pagal tikrosios vertės 
hierarchiją 2019 m. birželio 30 d. (judėjimo tarp lygių nebuvo): 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Viso 

Turtas     

Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja 

verte jos pokyčius pripažįstant pelne 
(nuostoliuose) 20 410 1 828 - 22 238 

 Nuosavybės priemonės 18 083 1 828 - 19 911 

 Skolos vertybiniai popieriai 2 327 - - 2 327 

Iš viso 20 410 1 828 - 22 238 

Įsipareigojimai        

Įsipareigojimai, tikrąja verte - 165 - 165 

Investicinio gyvybės draudimo finansiniai 
įsipareigojimai - 165 - 165 

Iš viso - 165 - 165 

 

Vertybinių popierių, kurių tikroji vertė yra atskleidžiama, pasiskirstymas pagal tikrosios vertės hierarchiją 2019 
m. birželio 30 d.: 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Viso 

Turtas     

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota 

savikaina 29 732 - - 29 732 

 Skolos vertybiniai popieriai 29 732 - - 29 732 

            Terminuotieji indėliai - - - - 

Iš viso 29 732 - - 29 732 

 

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, paskirstymas pagal tikrosios vertės 
hierarchiją 2019 m. gruodžio 31 d. (judėjimo tarp lygių nebuvo): 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Iš viso 

Turtas     

Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja 

verte jos pokyčius pripažįstant pelne 
(nuostoliuose) 

  

 

 

 Nuosavybės priemonės 20 348 2 812 - 23 160 

 Skolos vertybiniai popieriai 2 289 - - 2 289 

Iš viso 22 637 2 812 - 25 449 

Įsipareigojimai     

Įsipareigojimai, tikrąja verte - 295 - 295 

Investicinio gyvybės draudimo finansiniai 
įsipareigojimai - 295 - 295 

Iš viso - 295 - 295 
 

Finansinio turto, kurio tikroji vertė yra atskleidžiama, paskirstymas pagal tikrosios vertės hierarchiją 2019 m. 

gruodžio 31 d.: 

Straipsniai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Iš viso 

Turtas     

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota 

savikaina 29 274 - - 29 274 

 Skolos vertybiniai popieriai 29 274 - - 29 274 

Terminuotieji indėliai - - - - 

Iš viso 29 274 - - 29 274 
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4 PASTABA – GAUTINOS SUMOS 

 

Gautinas sumas sudarė: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Draudimo veiklos gautinos sumos: 14 62 12 

iš draudėjų 3 5 4 

iš tarpininkų 11 57 8 

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos - - - 

Kitos gautinos sumos: 26 23 33 

Išankstiniai apmokėjimai 22 19 15 

Pelno mokesčio permoka - - 3 

Kitos gautinos sumos 4 4 15 

Iš viso 40 85 45 

 

Gautinos sumos ir jų pokyčiai:  

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Apskaitinė vertė    

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 280 243 243 

Turto vertės pokyčiai per laikotarpį (49) 37 - 

Apskaitinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 

231 280 243 

    

Tikėtini kredito nuostoliai    

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (195) (205) (205) 

Tikėtinų kredito nuostolių vertės pasikeitimas 4 10 7 

Tikėtini kredito nuostoliai ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 
(191) (195) (198) 

    

Grynoji apskaitinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 
40 85 45 

 

Tikėtini kredito nuostoliai apskaičiuoti tarpininkų gautinoms sumoms, kurių vėlavimo terminas daugiau kaip 6 

mėnesiai.   
  



UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ 

BENDROVĖS KODAS 110082737, KONSTITUCIJOS PR. 7, VILNIUS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2020 M. BIRŽELIO 30 D. 

(Visos sumos tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip) 

 

 

 

26 

 

 
5 PASTABA – TECHNINIAI ATIDĖJINIAI  

 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio struktūra: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Praneštos, bet nesureguliuotos žalos 541 515 501 

Patirtos, bet nepraneštos žalos 182 174 190 

Žalų sureguliavimo sąnaudų dalis 37 37 25 

Iš viso 760 726 716 

 

Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjinio pokytį sudarė: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Likutis laikotarpio pradžioje 27 308 22 715 

Gautos įmokos, grynąja verte 3 848 3 861 

Atidėjinio techninė norma 164 162 

Dalyvavimo pelne atidėjinių padidėjimas - - 

Termino suėjimo ir išgyvenimo, mirtingumo, nutraukimo / išpirkimo 
ir kitų atsitiktinių draudžiamųjų įvykių atidėjinių pašalinimas (1 704) (1 748) 

Pergrupavimo įtaka - - 

Prielaidų pokyčiai - 89 

 - techninės normos - 89 

 - mirtingumo / sergamumo - - 

 - kita - - 

Likutis laikotarpio pabaigoje 29 616 25 079 
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5 PASTABA – TECHNINIAI ATIDĖJINIAI (TĘSINYS) 

 

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pokytį sudarė: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Fondo grynasis turtas laikotarpio pradžioje 23 858 17 324 

Fondo padidėjimas dėl įmokų 4 509 3 771 

Išskaityti iš fondo mokesčiai dėl rizikos, administravimo ir kt. (1 912) (1 731) 

Fondo investicijų pajamos (2 450) 1 958 

Fondo sumažėjimas dėl išmokų, išperkamųjų sumų ir t. t. (842) (681) 

Kiti sumažėjimai - - 

Kiti padidėjimai - - 

Fondo grynasis turtas laikotarpio pabaigoje 23 163 20 641 

 

Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytį sudarė: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – RBNP 552 531 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – IBNR 174 166 

Iš viso likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 726 697 

Žalų rezervo panaudojimas per laikotarpį – RBNP (294) (336) 

Sudarytas žalų rezervas per laikotarpį – RBNP 320 331 

Žalų rezervo panaudojimas per laikotarpį – IBNR (164) (155) 

Sudarytas žalų rezervas per laikotarpį – IBNR 172 179 

Iš viso likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 760 743 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – RBNP 578 526 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – IBNR 182 190 

 
Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytį sudarė: 

Straipsniai 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – RBNP 6 6 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – IBNR - - 

Iš viso likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6 6 

Žalų rezervo panaudojimas per laikotarpį – RBNP (6) (6) 

Sudarytas žalų rezervas per laikotarpį – RBNP 4 - 

Žalų rezervo panaudojimas per laikotarpį – IBNR - - 

Sudarytas žalų rezervas per laikotarpį – IBNR - - 

Iš viso likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 - 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – RBNP 4 - 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – IBNR - - 
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6 PASTABA – KITI ĮSIPAREIGOJIMAI IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Kitus įsipareigojimus sudarė: 

Straipsnis 
2020 m.  

birželio 30 d. 
2019 m.  

gruodžio 31 d. 
2019 m.  

birželio 30 d. 

Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla: 173 218 296 

Įsipareigojimai draudėjams 26 30 21 

Įsipareigojimai tarpininkams 147 188 275 

Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla: 16 8 2 

Įsipareigojimai perdraudikams 16 8 2 

Išleistos obligacijos - - - 

Skolos kredito institucijoms - - - 

Pelno mokesčio įsipareigojimai - 1 - 

Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos, kiti įsipareigojimai: 40 40 79 

Mokesčiai 7 10 12 

Socialinio draudimo įmokos 27 30 44 

Atlyginimai 6 - 23 

Kiti: 85 145 90 

Mokėtinos sumos tiekėjams už IT paslaugas ir IT įrangą 29 76 49 

Kiti įsipareigojimai 56 69 41 

Sukauptos sąnaudos: 174 151 50 

Sukauptas darbo užmokestis ir kiti su darbo užmokesčiu 

susiję įsipareigojimai 16 21 17 

Sukauptos audito paslaugų sąnaudos 12 16 13 

Sukauptos premijos 144 110 20 

Kitos sukauptos sąnaudos 2 4 - 

Darbuotojų išmokų atidėjiniai: 194 172 162 

Atidėjinys atostogų rezervui 179 159 150 

Sukauptas pensijų rezervas 15 13 12 

Finansiniai įsipareigojimai: 819 844 693 

Investicinio gyvybės draudimo be reikšmingos draudimo 

rizikos įsipareigojimai 392 295 165 

Nuomos įsipareigojimai 427 549 528 

Iš viso 1 501 1 579 1 372 
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7 PASTABA – PASIRAŠYTOS DRAUDIMO ĮMOKOS 

 

Pasirašytos draudimo įmokos: 

Straipsnis 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos - - 

Tiesioginis draudimas - - 

Netiesioginis draudimas - - 

Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos 8 797 8 211 

Pagal individualias sutartis 8 606 8 001 

 Tiesioginis draudimas 8 606 8 001 

 Netiesioginis draudimas - - 

Pagal grupines sutartis 191 210 

 Tiesioginis draudimas 191 210 

 Netiesioginis draudimas - - 

Iš viso 8 797 8 211 

 

Pasirašytų įmokų geografinis pasiskirstymas: 

Straipsnis 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 

 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Lietuva 8 792 8 206 

Latvija 5 5 

Iš viso 8 797 8 211 

 
8 PASTABA – GRYNOSIOS INVESTICIJŲ PAJAMOS 

 
Grynosios pajamos iš investicijų: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Palūkanų pajamos: 247 239 

 Finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina (skolos 

vertybiniai popieriai) 247 239 

Dividendų pajamos: - - 

 Finansinio turto, vertinamo tikrąja verte - - 

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka: - - 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai - - 

Kitos:   

 Investicinės veiklos sąnaudos (67) (64) 

Iš viso 180 175 
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8 PASTABA – GRYNOSIOS INVESTICIJŲ PAJAMOS (TĘSINYS) 
 

Tikėtinų kredito nuostolių ir abejotinų sumų pokytis: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Tikėtini kredito nuostoliai (2) (1) 

Finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina  (2) (1) 

   Skolos vertybiniai popieriai (2) (1) 

Vertės sumažėjimo nuostoliai 4 7 

 Tarpininkų gautinos sumos 4 7 

Iš viso 2 6 
 

Grynasis pokytis turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte jos 
pokyčius pripažįstant pelne (nuostoliuose)   

Grynasis tikrosios vertės pasikeitimas: (2 499) 2 225 

 Nuosavybės priemonės (2 434) 2 069 

 Skolos vertybiniai popieriai (65) 156 

Finansinės priemonės, vertinamos tikrąja verte jos 

pokyčius pripažįstant pelne (nuostoliuose) – skirtos 
prekybai   

Finansinės priemonės: - - 

 Išvestinės finansinės priemonės (išankstiniai sandoriai) - - 

Investicinis turtas: - - 

 Tikrosios vertės perkainojimas, pripažintas pelne (nuostoliuose) - - 

Finansiniai įsipareigojimai: 34 (9) 

 Investicinio gyvybės draudimo be reikšmingos draudimo rizikos 

įsipareigojimų vertės pasikeitimas 34 (9) 

Iš viso (2 465) 2 216 

 

9 PASTABA – KITOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS, PALŪKANŲ IŠLAIDOS 
 

Kitas pajamas sudarė: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Ilgalaikio turto pardavimo pajamos - - 

Perdraudimo komisiniai ir perdraudimų pelno dalis 4 4 

Agentavimo komisiniai 6 7 

Kitos pajamos (polisų administravimas) 1 1 

Iš viso 11 12 
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9 PASTABA – KITOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS, PALŪKANŲ IŠLAIDOS 

 

Kitas sąnaudas sudarė: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Sąnaudos, susijusios su agentavimo veikla, kitos sąnaudos 4 3 

Atskaitymai priežiūros institucijai, mokestis už dalyvavimą 
asociacijose  26 27 

Iš viso 30 30 

 
Palūkanų išlaidas sudarė: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Palūkanų išlaidos, apskaičiuotas pagal IFRS 16-ojo standarto 
apskaitos reikalavimus (taikyta 3,2% vidutinė svertinė palūkanų 

norma) 8 9 

Iš viso 8 9 

 

10 PASTABA – PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR KOMISINIŲ 

 
Pajamas iš mokesčių ir komisinių sudarė: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Draudimo sutarčių valdymo ir administravimo pajamos – investicinis 
gyvybės draudimas be reikšmingos draudimo rizikos 108 65 

Iš viso 108 65 

 
11 PASTABA – DRAUDIMO IŠMOKŲ IR TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMO SĄNAUDOS 
 

Draudimo išmokos ir išperkamosios sumos, įskaitant žalos sureguliavimo sąnaudas: 

Draudimo grupės 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Išmokėtos draudimo išmokos 2 258 2 206 

  Ne gyvybės draudimas - - 

  Gyvybės draudimas 2 258 2 206 

Draudimo išmokų sureguliavimo sąnaudos 104 112 

  Ne gyvybės draudimas - - 

  Gyvybės draudimas 104 112 

Iš viso 2 362 2 318 
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11 PASTABA – DRAUDIMO IŠMOKŲ IR TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMO SĄNAUDOS 

(TĘSINYS) 

 
Draudimo išmokų sureguliavimo sąnaudų struktūra: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai 58 56 

Tiesioginės draudimo išmokų sureguliavimo sąnaudos 21 25 

Informacinių technologijų išlaidos 10 9 

Nematerialiojo turto amortizacija 4 9 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 6 5 

Nuoma ir susijusios komunalinės sąnaudos 2 2 

Transportas 1 1 

Kitos sąnaudos 2 5 

Iš viso 104 112 

 
Techninių atidėjinių pasikeitimo sąnaudos: 

Draudimo grupės 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Techninių atidėjinių pasikeitimo sąnaudos (1 647) 5 700 

  Ne gyvybės draudimas - - 

  Gyvybės draudimas (1 647) 5 700 

Iš viso (1 647) 5 700 

 Tame tarpe skirta pelno draudėjams suma - - 

 
Perdraudikų dalis draudimo išmokų ir techninių atidėjinių pasikeitimo sąnaudose: 

Draudimo grupės 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Perdraudikų dalis draudimo išmokose   

  Ne gyvybės draudimas - - 

  Gyvybės draudimas 6 12 

Perdraudikų dalies pasikeitimas techniniuose atidėjiniuose   

  Ne gyvybės draudimas - - 

  Gyvybės draudimas (2) (6) 

Iš viso 4 6 
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11 PASTABA – DRAUDIMO IŠMOKŲ IR TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMO SĄNAUDOS (TĘSINYS) 
 

Techninių atidėjinių pokyčius sudarė: 

Straipsniai Perkeltų įmokų 
Numatomų 
išmokėjimų 

Gyvybės draudimo 
matematinis 

Gyvybės draudimo, 

kai investavimo 
rizika tenka 

draudėjui  

Iš viso 

Bendra suma      

2019 m. gruodžio 31 d. - 726 27 308 23 858 51 892 

Pasikeitimas per laikotarpį - 34 2 308 (695) 1 647 

2020 m. birželio 30 d. - 760 29 616 23 163 53 539 

Perdraudikų dalis      

2019 m. gruodžio 31 d. - 6 - - 6 

Pasikeitimas per laikotarpį - (2) - - (2) 

2020 m. birželio 30 d. - 4 - - 4 

 

Straipsniai Perkeltų įmokų 
Numatomų 

išmokėjimų 

Gyvybės draudimo 

matematinis 

Gyvybės draudimo, 
kai investavimo 

rizika tenka 
draudėjui  

Iš viso 

Bendra suma      

2018 m. gruodžio 31 d. - 697 22 715 17 324 40 736 

Pasikeitimas per laikotarpį - 19 2 364 3 317 5 700 

2019 m. birželio 30 d. - 716 25 079 20 641 46 436 

Perdraudikų dalis      

2018 m. gruodžio 31 d. - 6 - - 6 

Pasikeitimas per laikotarpį - (6) - - (6) 

2019 m. birželio 30 d. - - - - - 
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12 PASTABA – ĮSIGIJIMO IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 

Įsigijimo sąnaudos: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Komisiniai tarpininkams 1 289 1 508 

Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai 355 292 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 117 92 

Reklama ir pardavimų palaikymas 96 91 

Informacinių technologijų išlaidos 68 52 

Nuoma ir susijusios komunalinės sąnaudos 63 53 

Polisų gamyba ir kitos įsigijimo sąnaudos 31 35 

Mokymai 27 18 

Nematerialiojo turto amortizacija 27 45 

Transportas 21 16 

Kitos sąnaudos 69 81 

Atidėtų komisinių sąnaudų pasikeitimas 38 (219) 

Iš viso 2 201 2 064 

Administracinės sąnaudos: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai 303 287 

Informacinių technologijų išlaidos 51 45 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 33 30 

Nematerialiojo turto amortizacija 23 44 

Nuoma ir susijusios komunalinės sąnaudos 9 9 

Transportas 4 5 

Mokesčiai - - 

Kitos sąnaudos 26 33 

Iš viso 449 453 
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13 PASTABA – FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA IR VALDYBA 
 

Per 2020 ir 2019 metų I pusmetį Bendrovė neturėjo finansinių ryšių su Bendrovės Stebėtojų taryba. 
 

Bendrovės ryšiai su valdyba: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Darbo užmokestis  109 65 

Gyvybės draudimo įmokos darbuotojų naudai 3 - 

Automobilio nuoma 5 - 

Likučiai laikotarpio pabaigoje:   

Mokėtini atlyginimai - - 
 

Valdybos narių sandoriai su bendrove: 

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

   

Pasirašytos įmokos, bendrąja verte  - 2 

   
 

14 PASTABA – SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 
 

Per 2020 m. ir 2019 m. I pusmetį Bendrovė neatliko jokių reikšmingų operacijų su „PZU“ S.A. Per 2020 m. ir 

2019 m. I pusmetį Bendrovė atliko toliau aprašomas operacijas su AB „Lietuvos Draudimas“, PZU Centrum 
Operacji SA ir AAS BALTA:  

Straipsniai 
2020 m. 

sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

2019 m. 
 sausio 1 d. - 
birželio 30 d. 

Sandoriai per laikotarpį:   

Pasirašytos įmokos, bendrąja verte (AAS BALTA) 5 5 

Draudimo išmokų sureguliavimo sąnaudos (Lietuvos 

Draudimas) (19) (19) 

Veiklos išlaidos (Lietuvos Draudimas) (43) (81) 

Palūkanų išlaidos (IFRS 16, nuomos sutartys, Lietuvos 

draudimas) - (1) 

Veiklos išlaidos (PZU Centrum Operacji SA) (1) (1) 

Kitos pajamos (Lietuvos Draudimas) 6 7 

   

Likučiai laikotarpio pabaigoje   

Mokėtinos sumos (Lietuvos Draudimas) 25 32 

Finansiniai įsipareigojimai (IFRS 16, patalpų nuomos sutartys, 

Lietuvos draudimas) 11 38 

Gautinos sumos (Lietuvos Draudimas) 3 3 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (IFRS 16, nuoma) 

(Lietuvos Draudimas) 10 36 

Kitas turtas (Lietuvos Draudimas) 7 3 
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15 PASTABA – ĮSIPAREIGOJIMAI IR PASIŽADĖJIMAI 

 
Teisminiai nagrinėjimai – 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė nedalyvavo jokiose teisminėse 

procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 
 

16 PASTABA – POATASKAITINIAI ĮVYKIAI 

 
Kitų reikšmingų įvykių nei COVID-19, kuriuos reikėtų atskleisti ar dėl kurių reikėtų koreguoti šias finansines 

ataskaitas, įvykusių po 2020 m. birželio 30 d. iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos, nebuvo. COVID-19 įtaka 
atskleista Bendrojoje dalyje (psl. 8-9)  / Kiti reikšmingi ataskaitinio ir poataskaitinio laikotarpio įvykiai. 

 
 

Finansinės ataskaitos buvo patvirtintos ir pasirašytos Bendrovės vadovybės 2020 m. liepos 27 d. 

 
 

 
Bendrovės vadovas   Zbignev Gaverski 

    

 
 

Vyriausiasis finansininkas    Vytautas Mačeika 
    

 

 
Vyriausioji aktuarė   Eugenija Bieliauskienė 

    

 


