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2015 metų finansinių ataskaitų
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS
Duomenys apie „Aviva Lietuva“
Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“, iki
2007 m. gruodžio 11 d. UAB ,,Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas“, (toliau – „Aviva
Lietuva“) buvo įsteigta 2001 m. birželio 26 d., 2001 m. rugpjūčio 31 d. buvo įregistruota kaip
uždaroji akcinė draudimo bendrovė, įmonės kodas 111744827, pagrindinės buveinės adresas yra
Lvovo g. 25, Vilnius.
Draudimo veiklos licencija Nr. 0016 išduota 2001 m. liepos 31 d. (naujos formos licencija
Nr. 000007 išduota 2005 m. kovo 15 d.).
2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija išdavė „Aviva
Lietuva“ leidimą Nr. 00001 vykdyti pensijų kaupimo veiklą.
Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė ,,Aviva Lietuva“ priklauso vienai
didžiausių draudimo grupių Europoje – „Aviva“.
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. visas „Aviva Lietuva“ akcijas turėjo gyvybės draudimo veiklą
vykdanti Lenkijos įmonė Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna, kurios
registracijos Nr. KRS 0000002561 NIP: 526-020-99-75, buveinės adresas: ul. Domaniewska 44,
02-672 Warszawa.
Akcinį kapitalą sudaro paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 2,90 eurų. Per
ataskaitinį laikotarpį „Aviva Lietuva“ nominali akcijos vertė ir įstatinis kapitalas buvo
perskaičiuoti iš litų į eurus, vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje bei Akcinių
bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios
vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymais. Perskaičiavus litais išreikšto
įstatinio kapitalo dydį, susidaręs neigiamas pokytis 2261 EUR įtrauktas į „Aviva Lietuva“
ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos sąnaudas.
2015 m. gruodžio 31 d.
Akcinis
kapitalas
(eurais)
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pokytis
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1

Akcijų
priedai
(eurais)

Akcijų
skaičius

1 723 239

2 814 594

595 000

2 261

-

-

1 725 500

2 814 594

595 000
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Duomenys apie „Aviva Lietuva“ (tęsinys)
2014 m. gruodžio 31 d.
Akcinis
kapitalas
(eurais)
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pokytis
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Akcijų
priedai
(eurais)

Akcijų
skaičius

1 723 239

2 814 594

595 000

-

-

-

1 723 239

2 814 594

595 000

2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. „Aviva Lietuva“ vadovaujanti patronuojanti įmonė buvo
Aviva plc, kurios registracijos Nr. 2468686, buveinės adresas: St Helens, 1 Undershaft, London
EC3P 3DQ, United Kingdom.
2015 m. bei 2014 m. dukterinių ar asocijuotų įmonių „Aviva Lietuva“ neturėjo.
„Aviva Lietuva“ siūlo tokias gyvybės draudimo grupes: gyvybės draudimą, susijusį su
investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), pensijų kaupimo veiklą ir gyvybės
draudimą tiek, kiek nenumatyta Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies
2 – 5 punktuose. Taip pat „Aviva Lietuva“ vykdo negyvybės draudimo rūšies draudimą nuo
nelaimingų atsitikimų ir draudimą ligos atveju kaip papildančias pagrindinę draudimo riziką.
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. „Aviva Lietuva“ siūlė šešis gyvybės draudimo produktus –
universalų gyvybės draudimą, taupomąjį investicinį gyvybės draudimą, investicinį gyvybės
draudimą su vienkartine draudimo įmoka, gyvybės draudimą „Studentas“, VIP pensinį draudimą
ir investicinį gyvybės draudimą „Aviva fondai“.
„Aviva Lietuva“ siūlo kaupti lėšas trijuose pensijų fonduose – „Europensija“, „Europensija
plius“ ir „Europensija ekstra“.
2015 m. gruodžio 31 d. „Aviva Lietuva“ patikėjimo teise valdomų pensijų fondų „Europensija“,
„Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“ bendra grynųjų aktyvų vertė buvo lygi
327 630 072 eurai (2014 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 278 171 768 eurai) (36 pastaba).
Pensijų fondų depozitoriumas yra AB SEB bankas, buveinė: Gedimino pr. 12, Vilnius, įmonės
kodas – 112021238.
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Duomenys apie „Aviva Lietuva“ (tęsinys)
2015 m. pabaigoje „Aviva Lietuva“ vykdė veiklą 19 vietų, įskaitant administracijos buveinės
vietą (2014 m. 19 vietų). Buveinių adresai:
Administracija: Lvovo g. 25, Vilnius
Vilniaus skyrius 1: Lvovo g. 25, Vilnius
Vilniaus skyrius 2: Ukmergės g. 220, Vilnius
Kauno skyrius: Savanorių pr. 292B, Kaunas
Klaipėdos skyrius: S. Daukanto g. 3/J. Zauerveino g. 6, Klaipėda
Šiaulių skyrius: Tilžės g. 124, Šiauliai
Panevėžio skyrius: Klaipėdos g. 28, Panevėžys
Alytaus biuras: S. Dariaus ir S.Girėno g. 7, Alytus
Marijampolės biuras: Vytauto g. 13, Marijampolė
Kaišiadorių biuras: Gedimino g. 57, Kaišiadorys
Mažeikių biuras: Basanavičiaus g. 26-17, Mažeikiai
Tauragės biuras: S. Dariaus ir S.Girėno g. 7, Tauragė
Utenos biuras: Kauno g. 33, Utena
Jonavos biuras: Basanavičiaus g.22/Prezidento g. 8, Jonava
Kėdainių biuras: Didžioji g. 38, Kėdainiai
Telšių biuras: Kęstučio g. 18/1, Telšiai
Elektrėnų biuras: Rungos g. 12, Elektrėnai
Druskininkų biuras: Liepų g. 2A, Druskininkai
Kupiškio biuras: Vytauto g. 8, Kupiškis
2015 ir 2014 metais „Aviva Lietuva“ filialų ir atstovybių neturėjo.
Vidutinis „Aviva Lietuva“ darbuotojų skaičius 2015 m. buvo 87 darbuotojai (2014 m buvo
82 darbuotojai).
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II. APSKAITOS POLITIKA
1. Pagrindiniai principai
2015 m. gruodžio 31 d. bei 2014 m. gruodžio 31 d. balansas, susijusios pelno (nuostolių),
nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių
finansinės atskaitomybės“ bei šio nutarimo pakeitimus. „Aviva Lietuva“ taip pat vadovaujasi
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais (VAS) ir
kitais teisės aktais, jei minėtas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas
nenustato kitaip.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. „Aviva Lietuva“ apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos
sumos yra pateiktos eurais, vieno euro tikslumu. Palyginamųjų laikotarpių duomenys
perskaičiuoti iš litų į eurus santykiu 3,4528 litai už 1 eurą. Litais išreikštus apskaitos duomenis
perskaičiuojant į eurus, ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos sąnaudomis pripažinti
2261 EUR, kurie susidarė dėl litais išreikštos akcijų nominaliosios vertės perskaičiavimo į eurus
ir apvalinimo.
Operacijų užsienio valiuta sumos perskaičiuojamos į eurus pagal apskaitoje taikomą atitinkamą
euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymu.
„Aviva Lietuva“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2. Išimtys
Sudarydama 2015 m. bei 2014 m. finansines ataskaitas, „Aviva Lietuva“ laikėsi Verslo apskaitos
standartuose nustatytų apskaitos principų bei vadovavosi Lietuvos Respublikos draudimo
priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. N-7 patvirtinta „Draudimo įmonių
finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka“. Finansinėse ataskaitose išimčių nebuvo.
3. Nematerialiojo turto apskaita ir amortizacija
Nematerialusis turtas pradžioje yra įtraukiamas į apskaitą įsigijimo verte kartu su negrąžinamais
mokesčiais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas
apskaitoje, jei yra tikėtina, kad įmonė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei
turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Įtrauktas į apskaitą, nematerialusis turtas yra apskaitomas
įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją.
Nematerialusis turtas yra amortizuojamas taikant tiesinį amortizacijos metodą. Programos ir
licencijos amortizuojamos per 4 metus, teisės amortizuojamos per jų galiojimo laikotarpį.
4. Nekilnojamojo turto apskaita ir nusidėvėjimas
2015 m. bei 2014 m. „Aviva Lietuva“ neturėjo nekilnojamojo turto.
5. Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones apskaita
2015 m. bei 2014 m. „Aviva Lietuva“ investicijų į dukterines įmones ir asocijuotas įmones
neturėjo.
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6. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaita
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. „Aviva Lietuva“ buvo įsigijusi investicinių
kintamo kapitalo bendrovių vertybinių popierių. Tokios investicijos pirminio pripažinimo metu
registruojamos apskaitoje įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo už jas tikrajai vertei,
įtraukiant tiesiogines sandorio sudarymo išlaidas. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
vertybiniai popieriai yra apskaitomi tikrąja verte, atsižvelgiant į jų įvertintą rinkos kainą, ir
balanse pateikiami tikrąja verte, vertės pasikeitimą apskaitant pelno (nuostolių) ataskaitoje. Jei
yra keli to paties vertybinio popieriaus įsigijimai, skaičiuojamas bendras vertybinio popieriaus
vertės padidėjimas ar sumažėjimas. Siekiant suvienodinti visų vertybinių popierių apskaitoje
pripažinimo datą, 2015 m. vasario 5 d. „Aviva Lietuva“ pakeitė investicijų į vertybinius
popierius sandorių pripažinimo apskaitoje apskaitos politiką. Nuo šios datos visi investicijų į
vertybinius popierius įsigijimai ir pardavimai apskaitoje registruojami prekybos dieną. Pagal
pakeistą apskaitos politiką duomenys finansinėse ataskaitose parodyti perspektyviniu būdu,
kadangi šis pakeitimas praėjusio laikotarpio duomenims įtakos neturėjo. Investicijos į
nuosavybės vertybinius popierius priskiriamos parduoti laikomam finansiniam turtui.
7. Investicijų į skolos vertybinius popierius apskaita
Investicijos į skolos vertybinius popierius pirminio pripažinimo metu registruojamos apskaitoje
įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo už jas tikrajai vertei, įtraukiant tiesiogines
sandorio sudarymo išlaidas. Kiekvieno laikotarpio pabaigoje šios investicijos apskaitomos tikrąja
verte, atsižvelgiant į jų įvertintą rinkos kainą ir balanse pateikiamos tikrąja verte, o vertės
pasikeitimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Jei yra keli to paties vertybinio
popieriaus įsigijimai, skaičiuojamas bendras vertybinio popieriaus vertės padidėjimas ar
sumažėjimas. Jei skolos vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose, jie
balanse pateikiami tikrąja verte, kuri yra lygi labiausiai tikėtinai pardavimo kainai. Visi
investicijų įsigijimai (pardavimai) apskaitoje pripažįstami prekybos dieną. Investicijos į skolos
vertybinius popierius priskiriamos parduoti laikomam finansiniam turtui.
8. Suteiktų paskolų apskaita
2015 m. ir 2014 m. „Aviva Lietuva“ nebuvo suteikusi paskolų trečiosioms šalims.
9. Indėlių kredito įstaigose apskaita
Indėliai kredito įstaigose apskaitomi nominalia verte, iki indėlio termino pabaigos kaupiant
palūkanas tiesiniu būdu.
10. Kito materialiojo turto apskaita
Ilgalaikiu turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo vertė yra didesnė nei 400 eurai ir kuris
naudojamas „Aviva Lietuva“ veikloje ilgiau nei vienerius metus. Ilgalaikis materialusis turtas
nudėvimas tiesiniu metodu. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos
dienos po turto įvedimo į eksploataciją. Ilgalaikiam materialiajam turtui taikomos šios
nusidėvėjimo normos:
Automobiliai
Biuro ir kita įranga

6 metai
4-6 metai
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10. Kito materialiojo turto apskaita (tęsinys)
Įsigytas materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte kartu su negrąžinamu
pridėtinės vertės mokesčiu. Į įsigijimo vertę traukiamos turto atvežimo, paruošimo naudoti, kitų
negrąžinamų mokesčių išlaidos.
Kai turtas nurašomas arba parduodamas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose
yra eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto išlaidos, patirtos pradėjus naudoti ilgalaikį
materialųjį turtą, yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių)
ataskaitoje.
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka
nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos
kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Išsinuomoto turto eksploatavimo ir
remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kada jos buvo patirtos ir apskaitomos
pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Turto išperkamąja nuoma ar išsimokėtinai įsigyto turto nebuvo.
11. Gautinų sumų apskaita
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d.
nutarimu Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės“ bei susijusiais nutarimo
pakeitimais, pagal draudimo sutartį negautos mokėtinos įmokos nėra pripažįstamos
pasirašytomis draudimo įmokomis, todėl gautinos sumos iš draudėjų neapskaitomos.
Kitos gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. Vertės
sumažėjimas yra pripažįstamas atlikus pagrįstą įvertinimą, kad „Aviva Lietuva“ gautinų sumų
negalės atgauti.
12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Pinigų ekvivalentams
priskiriami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.) bei pinigų rinkos priemonės.
13. Atidėtos įsigijimo sąnaudos
„Aviva Lietuva“ patirtos įsigijimo sąnaudos pensijų kaupimo veiklai vykdyti yra atidedamos,
formuojant atidėtas įsigijimo sąnaudas balanse, turto pusėje. Pensijų kaupimo veiklos įsigijimo
sąnaudos atidedamos, kadangi jos patiriamos ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu nei bus
uždirbamos pajamos.
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13. Atidėtos įsigijimo sąnaudos (tęsinys)
Pensijų kaupimo veiklos atidėtąsias įsigijimo sąnaudas sudaro pensijų kaupimo sutarčių įsigijimo
komisiniai, kurie atidedami ir amortizuojami per 3 metus nuo pensijų kaupimo sutarties
įsigaliojimo, skaičiuojant lygiomis dalimis kas mėnesį, pradedant nuo to mėnesio, kurį pirmąkart
uždirbamos pajamos.
„Aviva Lietuva“ neatideda įsigijimo sąnaudų gyvybės draudimo veiklai, kai gyvybės draudimo
įmokos yra uždirbamos bei įsigijimo sąnaudos, susijusios su uždirbamomis įmokomis, yra
patiriamos tuo pačiu laikotarpiu. Kai įsigijimo sąnaudos, susijusios su uždirbamomis įmokomis,
patiriamos ne tuo pačiu laikotarpiu, jos atidedamos ir amortizuojamos „Aviva Lietuva“ nustatyta
tvarka.
14. Turto vertės sumažėjimas
Turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto
vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimo
nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumažėjimo nuostoliai, apskaityti
ankstesniais laikotarpiais, yra atstatomi, kai yra požymių, kad turto vertės sumažėjimas
nebeegzistuoja arba sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Padidėjusi apskaitinė vertė dėl tokio atstatymo yra padidinama tik tiek, kad neviršytų turto
nudėvėtos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę apskaityti
ankstesniais metais.
15. Kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas apskaitomas pagal „Aviva Lietuva“ įstatus. Sumokėta suma, kuria išleistų
akcijų pardavimo kaina viršija nominalią jų vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Rezervai
sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu,
laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų bei „Aviva Lietuva“ įstatų.
Perkainojimo rezervas nėra formuojamas.
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir naudojamas
sukauptiems nuostoliams padengti. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo
pelno, apskaičiuojamo pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio
kapitalo.
16. Draudimo techniniai atidėjiniai
„Aviva Lietuva“ formuoja numatomų išmokėjimų, gyvybės draudimo matematinį (žalų
padengimo) ir gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninius atidėjinius.
Techniniai atidėjiniai formuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos patvirtinta techninių atidėjinių formavimo metodika bei „Aviva Lietuva“ valdybos
patvirtinta techninių atidėjinių skaičiavimo metodika.
Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjinys formuojamas
investuojamų periodinių ir vienkartinių draudimo įmokų daliai.
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16. Draudimo techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys sudaromas praneštoms, bet dar nesureguliuotoms
žaloms, praneštoms sureguliuotoms, bet dar neapmokėtoms žaloms, įvykusioms, bet
nepraneštoms žaloms, išperkamosioms sumoms ir draudimo išmokoms pasibaigus draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiui. Įvykusių, bet nepraneštų žalų techninis atidėjinys draudiminių
rizikų rūšims formuojamas kaip didesnis iš 5 proc. per paskutinius 4 ketvirčius išskaičiuotų
atskaitymų už draudimo riziką ir „Chain-Ladder“ metodu ar „Draudiminio nuostolingumo“
metodu apskaičiuoto techninio atidėjinio. Praneštų, bet dar nesureguliuotų žalų, ir įvykusių, bet
nepraneštų žalų, techninių atidėjinių sumos yra didinamos žalos sureguliavimo sąnaudomis,
apskaičiuotomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos techninių
atidėjinių formavimo metodika.
Perdraudikų dalis numatomų išmokėjimų techniniame atidėjinyje apskaičiuojama atsižvelgiant į
perdraudimo sutarčių sąlygas.
Žalos padengimo techninis atidėjinys skaičiuojamas draudimo rizikoms, priskirtinoms ateities
laikotarpiams, ir ateinančių laikotarpių sutarčių administravimo sąnaudoms padengti. Žalos
padengimo techninis atidėjinys draudimo rizikoms padengti yra skaičiuojamas aktuariniu
perspektyviniu principu padengti būsimas mirties ir mirties dėl nelaimingo atsitikimo teigiamo
rizikos kapitalo sumas ir ateinančių laikotarpių sutarčių administravimo sąnaudas draudimo
sutartims, pagal kurių sąlygas šie atskaitymai nėra išskaičiuojami iš draudimo vertės arba
draudimo įmokų. Žalos padengimo techninis atidėjinys atskaitymams už draudimo riziką,
priskirtiną ateities laikotarpiams, formuojamas 1/24 metodu kiekvienos sutarties atskaitomų
draudimo rizikos kaštų daliai, naudojant perkeltų įmokų techninio atidėjinio apskaičiavimo
metodus. Žalos padengimo techninis atidėjinys draudimo rizikoms ir ateinančių laikotarpių
sutarčių administravimo sąnaudoms padengti yra apskaičiuojamas kiekvienai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje galiojančiai draudimo sutarčiai atskirai.
Naudojamos prielaidos:
• mirtingumo atsitikimo tikimybė – 100 proc. nuo atskaitymų už mirties draudimo riziką;
• papildančio draudimo visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo tikimybė – 100 proc.
nuo atskaitymų už visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo draudimo riziką;
• papildančio draudimo mirties dėl nelaimingo atsitikimo tikimybė – 100 proc. nuo
atskaitymų už mirties dėl nelaimingo atsitikimo;
• diskonto faktorius – diskontuojama maksimalia technine palūkanų norma, periodiškai
nustatoma Lietuvos Banko nutarimais (techninė palūkanų norma 2015 m. gruodžio 31 d.
buvo lygi 0,86 proc., o 2014 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 1,53 proc.).
17. Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams padengti
Atidėjiniai kitiems įsipareigojimams ir reikalavimams padengti formuojami tam, kad būtų
užtikrintas tokių įsipareigojimų vykdymas, gavus pagrįstą informaciją apie įsipareigojimo
atsiradimą.
18. Kiti įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai registruojami apskaitoje, atsiradus įsipareigojimams vykdant draudimo ar su
ja susijusią veiklą. Į kitus įsipareigojimus neįskaitomos techninių atidėjinių sumos.
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19. Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos
Draudimo įmokos pripažįstamos pasirašytomis tada, kai jos yra gaunamos ir kai yra
formuojamas su jų sumokėjimu susijęs gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys.
Uždirbtomis pajamomis pripažįstamos pasirašytos įmokos, sumažintos perdraudikams tenkančia
perdraudikų uždirbtų įmokų dalimi.
Perdraudikų dalis uždirbtose įmokose yra apskaičiuojama pagal perdraudimo sutartyje nurodytus
principus, t.y. perdraudikų rizikos tarifas padaugintas iš vidutinės per ataskaitinį laikotarpį
perdraudikų dalies teigiamame rizikos kapitale kiekvienam apdraustajam kiekvienai draudimo
rizikos rūšiai.
20. Draudimo išmokų sąnaudos
Išmokėtos draudimo išmokos už draudimo sutartyje numatytus draudiminius įvykius, atsitikusius
ataskaitiniu laikotarpiu, taip pat ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos to
laikotarpio, kurį jos buvo išmokėtos, sąnaudomis. Jeigu draudiminis įvykis įvyko ataskaitiniu
laikotarpiu, o išmoka išmokama kitą laikotarpį, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaromas
numatomų išmokų techninis atidėjinys.
Žalos sureguliavimo sąnaudoms priskiriamos administracinės išlaidos, susijusios su žalos
sureguliavimu ir patirtos įmonės viduje (darbo užmokestis žalos sureguliavimo skyriaus
darbuotojams ir kita), taip pat išlaidos tretiesiems asmenims, tiesiogiai susijusios su draudiminio
įvykio tyrimu (atlygis ekspertams, galimos papildomos išlaidos tyrimo metu ir kita). Žalos
sureguliavimo sąnaudoms priskiriama dalis administracinių sąnaudų pagal „Aviva Lietuva“
patvirtintą sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarką.
Perdraudikų dalis draudimo išmokose yra apskaičiuojama proporcingai perdraudikų prisiimtai
rizikos daliai pagal tą sutartį, kuriai skaičiuojama išmoka.
21. Investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Investicijų perleidimo pelnas ir nuostoliai pripažįstami tuo laikotarpiu, kuriuo investicijos buvo
realizuotos. Pelno (nuostolių) ataskaitoje atvaizduojamas ataskaitinių metų investicijų perleidimo
pelnas arba nuostoliai - kaip teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp investicijų realizavimo
vertės ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Investicijų, turėtų ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vertės
ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių
popierių ir kitų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo
savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui arba sumažėjimui.
Investicijų perleidimo pelnas bei nerealizuotas vertės padidėjimas iš gyvybės draudimo, kai
investavimo rizika tenka draudėjui, investicijų atvaizduojami pelno (nuostolių) ataskaitos
pozicijoje „II.3.1. Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui“, o perleidimo
nuostoliai ir nerealizuotas vertės sumažėjimas atitinkamai pozicijoje „II.10.1. Nuostoliai iš
investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)“.
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21. Investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas (tęsinys)
Investicijų vadybos sąnaudoms priskiriami finansinių institucijų suteiktų paslaugų mokesčiai,
taip pat dalis administracinių sąnaudų, susijusių su investicijų vadyba (išmokos tretiesiems
asmenims, personalo ir jų darbo vietų išlaikymo sąnaudos, įvairūs mokesčiai ir kita), pagal
„Aviva Lietuva“ patvirtintą sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarką.
Jos apskaitomos tuo laikotarpiu, kuriuo patiriamos.
Investicinės veiklos pelnas iš nuosavo kapitalo perkeliamas į netechninę dalį. Jis
apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d.
nutarime Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės“ nustatyta tvarka. Prieš
skaičiavimą pelno (nuostolių) pozicija II.9. koreguojama investicijų vadybos sąnaudomis,
tenkančiomis investicijų, dengiančių gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui,
atidėjiniui bei „Aviva Lietuva“ valdomų pensijų fondų investicijų valdymui. Investicijų vadybos
sąnaudos, tenkančios valdomų pensijų fondų investicijoms, apskaičiuojamos vadovaujantis
„Aviva Lietuva“ patvirtinta sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarka.
Investicijų vadybos sąnaudos, tenkančios investicijų, dengiančių gyvybės draudimo, kai
investavimo rizika tenka draudėjui, techninius atidėjinius, valdymui, investicijų iš nuosavo
kapitalo ir kitus techninius atidėjinius dengiančių investicijų valdymui, apskaičiuojamos pagal
investicijų, dengiančių atitinkamus techninius atidėjinius, ir investicijų iš nuosavo kapitalo
tikrosios vertės proporcijas, naudojant vidutinius per ataskaitinį laikotarpį dydžius. Vidutinis
dydis apskaičiuojamas kaip ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos verčių aritmetinis
vidurkis.
22. Įsigijimo ir administracinės sąnaudos
Tiesiogiai įsigijimo sąnaudoms priskiriamas komisinis atlyginimas ir kitos išmokos draudimo
tarpininkams, dokumentų rengimo bei medicininių apžiūrų sąnaudos. Įsigijimo sąnaudoms taip
pat priskiriama dalis administracinių sąnaudų, susijusių su draudimo sutarčių įsigijimu pagal
„Aviva Lietuva“ patvirtintą sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarką.
Įsigijimo sąnaudos, išskyrus atidėtąsias įsigijimo sąnaudas (žr. p. II.13.), apskaitomos tuo
laikotarpiu, kuriuo patiriamos.
Administracinėms sąnaudoms priskiriamos personalo sąnaudos, patalpų išlaikymo, ryšių
sąnaudos bei kitos sąnaudos, tokios kaip amortizacijos ir nusidėvėjimo, kiek jos neįtraukiamos į
investicijų, įsigijimo ar žalos sureguliavimo sąnaudas pagal „Aviva Lietuva“ patvirtintą sąnaudų
priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarką. Tiesiogiai administracinėms
sąnaudoms priskiriamos įmokų surinkimo, mokesčių sąnaudos bei sąnaudos, tiesiogiai susijusios
su pensijų fondų valdymu.
Perdraudikų pelno komisinių dalimi mažinamos administracinės sąnaudos.
Įsigijimo ir administracinės sąnaudos pagal „Aviva Lietuva“ veiklos pobūdį papildomai
skirstomos į gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo veiklos sąnaudas pagal „Aviva Lietuva“
patvirtintą sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarką.
„Aviva Lietuva“ taip pat vykdo gyvybės draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei
draudimą ligos atvejui kaip papildančiąsias draudimo grupes prie gyvybės draudimo, kai
investavimo rizika tenka draudėjui, tačiau pasirašytose įmokose toks atskyrimas nėra įmanomas,
todėl ir sąnaudos nėra skirstomos.
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23. Kitų techninės veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Kitoms techninės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, susijusios su pensijų kaupimo veikla.
Kitoms techninėms sąnaudoms priskiriamos sąnaudos iš draudimo veiklos, neįtrauktos į kitas
pozicijas. Kitos techninės veiklos pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kada jos
patiriamos.
24. Kitų pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Kitos pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kada jos patiriamos.
25. Mokesčiai
Pagrindinių mokamų mokesčių tarifai:
• Finansų rinkų dalyvių įmokos Lietuvos bankui už finansų rinkos priežiūrą 2015 m. ir
2014 m. sudarė 0,234 proc. nuo atitinkamai 2014 m. ir 2013 m. pasirašytų įmokų;
• Socialinio draudimo įmokų tarifas yra 30,98 proc. nuo darbuotojams priskaičiuotų su
darbo santykiais susijusių sumų.
Pelno mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į metinį apmokestinamąjį pelną ir įvertinus
atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių
įstatymų reikalavimus.
Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 2015 m. ir 2014 m.
buvo 15 proc.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė
dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuo 2014 m.
perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų
mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno.
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis
atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės
grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių
tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar
padengiamas įsipareigojimas, vadovaujantis mokesčių tarifais, kurie buvo priimti ar iš esmės
priimti balanso datą.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas balanse tokiu dydžiu, kokiu „Aviva Lietuva“
vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje, vadovaujantis apmokestinamojo
pelno prognozėmis.
Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra
pripažįstama finansinėse ataskaitose.
26. Užsienio valiutos vertės perskaičiavimas
Visi sandoriai yra apskaitomi eurais. Jeigu sandoris buvo sudaromas ne eurais, sandorio suma
buvo perskaičiuojama į eurus pagal sandorio dieną galiojusį buhalterinį euro ir užsienio valiutos
santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
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26. Užsienio valiutos vertės perskaičiavimas (tęsinys)
Turtas ar įsipareigojimai užsienio valiuta kiekvieno mėnesio pabaigoje buvo perskaičiuojami
pagal tos dienos buhalterinį euro ir valiutos santykį. Pelnas ar nuostoliai iš tokių sandorių bei iš
užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dienai yra
apskaitomi finansinių pajamų (sąnaudų) straipsnyje pelno (nuostolių) ataskaitoje.
27. Investicijų vertės perskaičiavimas
Investicinių kintamo kapitalo bendrovių vertybinių popierių vertė kiekvieno mėnesio pabaigoje
perskaičiuojama pagal oficialiai skelbiamas akcijų rinkos kainas. Skolos vertybinių popierių
vertė kiekvieno mėnesio pabaigoje perskaičiuojama pagal oficialiai skelbiamas tos dienos
vertybinių popierių kotiruotes. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama
reguliuojamose rinkose, įvertinami labiausiai tikėtina pardavimo kaina. Susidaręs skirtumas dėl
vertės pasikeitimo apskaitomas kaip nerealizuotos pajamos arba sąnaudos iš investicijų pelno
(nuostolių) ataskaitoje. Investicijų tikroji vertė lygi jų apskaitinei vertei.
28. Pinigų srautai
Finansinei veiklai priskiriamas valiutų kursų pasikeitimo rezultatas, palūkanos už lėšų likučius
bankų sąskaitose. Investicinei veiklai priskiriamos investicijų realizuotos pajamos ir sąnaudos,
sumos, sumokėtos investavus bei sumokėti mokesčiai, susiję su investicine veikla ir investicijų
valdymu. „Aviva Lietuva“ įprastinei veiklai priskiriamos gautos draudimo įmokos, išmokėtos
draudimo išmokos, apmokėtos veiklos sąnaudos, sumokėti mokesčiai, sumos, gautos ir
sumokėtos perdraudikams, bei sumos, gautos ir sumokėtos vykdant kitą veiklą.
29. Atsargos
Įsigijusi atsargas (draudimo dokumentus, reklaminę medžiagą ir kt.), „Aviva Lietuva“ iš karto
nurašo į sąnaudas visą įsigytų atsargų sumą.
30. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal 2004 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos draudimo
priežiūros komisijos nutarimo Nr. N-7 „Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės“ bei
nutarimo pakeitimų bei Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartų reikalavimus vadovybė
daro tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei
sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys,
kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, pensijų sukaupimo,
kuris atspindi būsimas išmokas pensinio amžiaus darbuotojams, atidėtojo pelno mokesčio turto,
taip pat mirtingumo lentelės bei techninės palūkanų normos įvertinimus. Ateityje įvyksiantys
įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų
rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose kai pakeitimas bus atliktas.
Vadovaujantis 31 – uoju Verslo apskaitos standartu „Atlygis darbuotojui“ ir Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 127 ir 140 straipsniais apskaičiuotas pensijų sukaupimo dydis, kuris
atspindi būsimas išmokas pensinio amžiaus darbuotojams. Apskaičiuojant šį dydį įvertinama
vidutinė 5 metų darbuotojų kaita pagal amžiaus grupes ir naudojamos prielaidos:
• 5 proc. darbo užmokesčio augimas kiekvienais metais;
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30. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas (tęsinys)
•

diskonto faktorius – diskontuojama maksimalia technine palūkanų norma, periodiškai
nustatoma Lietuvos Banko nutarimais (techninė palūkanų norma 2015 m. gruodžio 31 d.
buvo lygi 0,86 proc., 2014 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 1,53 proc.).

Apskaičiuojant atidėtojo pelno mokesčio turtą, atsižvelgta į Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymu nustatytą atskaitomų mokestinių nuostolių perkėlimo tvarką.
31. Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi
finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys
ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas
finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
32. Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie „Aviva Lietuva“ padėtį
balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi.
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra
reikšminga.
33. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos nėra sudengiami, išskyrus
atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas tokio sudengimo reikalauja.
Kur buvo reikalinga ir įmanoma tiksliai įvertinti, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad
atitiktų einamųjų metų pateikimo pokyčius.
34. Apskaitinių įvertinimų ir pateikimo finansinėse ataskaitose keitimas
Apskaitinių įvertinimų ir pateikimo finansinėse ataskaitose keitimų ataskaitiniu laikotarpiu
nebuvo.
35. Segmentai
Segmentas yra verslo sudedamoji dalis, kuri atitinka visus šiuos požymius: uždirba pajamas ir
patiria sąnaudas, jos veiklos rezultatus nuolat tikrina „Aviva Lietuva“ vadovybė ir kuriai
rengiama atskira finansinė informacija. „Aviva Lietuva“ išskiriami tokie segmentai – gyvybės
draudimo bei pensijų kaupimo. Informacija pagal segmentus pateikta 19 bei 20 pastabose. Visos
kitos „Aviva Lietuva“ sąnaudos ir pajamos, išskyrus 20 pastaboje nurodytas sąnaudas susijusias
su pensijų kaupimo veikla, priskiriamos gyvybės draudimo veiklai.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas
Visi „Aviva Lietuva“ darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, nuolat identifikuoja, vertina, valdo,
stebi ir informuoja vadovybę apie visas dėl išorinių ar vidinių veiksnių esančias ir galinčias kilti
rizikas. Savo veikloje „Aviva Lietuva“ valdo šias rizikas:draudimo rizika, finansinė rizika, kurią
sudaro likvidumo, kredito ir rinkos rizikos bei kilusi arba galinti kilti operacinė rizika.
Rizikos vertinimas vyksta trimis lygiais:
•

Pirmasis lygis – atsakingas darbuotojas užtikrina, kad procesai vyktų valdant riziką
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, Aviva grupės rizikos politikų, ir verslo
standartų bei vidaus tvarkų nustatytus reikalavimus;

•

Antrasis lygis – Vyriausiasis rizikos valdytojas organizuoja, stebi, vertina rizikos
valdymo sistemą, jos patikimumą ir informuoja apie tai „Aviva Lietuva“ valdybą bei
teikia rekomendacijas dėl rizikos valdymo sistemos tobulinimo;

•

Trečiasis lygis – vidaus auditas patikrina ir įvertina rizikos valdymo procesą, jo atitiktį
Aviva grupės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir pateikia savo išvadas
„Aviva Lietuva“ valdybai.

Įmonėje yra patvirtinta ir įgyvendinta Rizikos valdymo strategija, kuri nustato darbuotojų
atsakomybės ribas ir reikalingus procesus, siekiant tinkamai valdyti rizikas. Rizikos valdymo
strategijoje yra nustatytas rizikos apetitas – viršutinė „Aviva Lietuva“ tikslingai prisiimamos
rizikos riba, apibrėžta kapitalo pakankamumo, likvidumo ir franšizės vertės kriterijais (franšizės
vertės rizika apima ir pardavimų kokybės riziką, angl. Conduct risk).
Rizikos valdymo strategija apibrėžia metodus ir priemones atpažinti, įvertinti, valdyti su „Aviva
Lietuva“ veikla susijusias rizikas, užtikrina objektyvią ir patikimą atskaitomybę vadovybei,
akcininkui ir Aviva grupei apie visas materialias rizikas, užtikrina rizikos valdymo procesų
atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su rizikos valdymu,
reikalavimams ir Aviva grupės rizikos politikų ir verslo standartų reikalavimams. „Aviva
Lietuva“ valdyba yra paskyrusi vyriausiąjį rizikos valdytoją atsakingu už efektyvios rizikos
valdymo sistemos organizavimą.
„Aviva Lietuva“ rizikos valdymo sistema, įtvirtinta Rizikos valdymo strategijoje, yra paremta
Aviva grupės rizikos politikomis, nustatančiomis veiklos sričiai būdingų rizikos kategorijų (pvz.
gyvybės draudimo, kredito, rinkos rizika ir pan.) valdymo principus, politikas papildančiais
Aviva grupės verslo standartais, kuriuose išdėstyti konkretūs reikalavimai, kaip turi būti
organizuojami ir kontroliuojami verslo procesai. „Aviva Lietuva“ valdyba yra paskyrusi
darbuotojus, atsakingus už minėtų reikalavimų įgyvendinimą, taip pat yra paskirti atsakingi
asmenys už operacinės rizikos valdymą atitinkamose bendrovės veiklos srityse.
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1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas (tęsinys)
Jei analizuojant ir vertinant rizikas nustatoma, kad rizika viršija rizikos tolerancijos lygius
„Aviva Lietuva“:
•

sudaro veiksmų rizikai sumažinti planą. Nustačius, kad vidaus kontrolės priemonės yra
nepakankamos, veiksmų planas turi apimti tiek papildomų kontrolės priemonių diegimą,
tiek jau egzistuojančių priemonių veiksmingumo tobulinimą. Visais atvejais plane
numatyti veiksmai turi būti konkretūs, išmatuojami, realūs ir apibrėžti laike;

•

peržiūri rizikos tolerancijos lygius ir, išanalizavus bei įvertinus liekamąją riziką, nustato
didesnį rizikos tolerancijos lygį, t.y. prisiima padidėjusią riziką.

Vadovaudamiesi Rizikos valdymo strategija ir pildydami rizikos vertinimui skirtus dokumentus,
atsakingi darbuotojai identifikuoja, įvertina ir dokumentuoja visas materialias „Aviva Lietuva“
rizikas, tikrina taikomų rizikos kontrolės priemonių veiksmingumą ir rizikos valdymo
efektyvumą, stebi, ar konkreti rizika yra nustatytose tolerancijos ribose, įvertina rizikos
pasikeitimus. Konkrečioje veiklos srityje rizikos valdymo efektyvumas vertinamas toleruojamo
ir potencialaus finansinio nuostolio, poveikio „Aviva Lietuva“ reputacijai, rizikos
materializavimosi tikimybės atžvilgiais. Priemonės ir veiksmai, skirti užkirsti kelią ar sumažinti
tikimybę konkrečiai rizikai kilti arba rizikos poveikiui sumažinti, jei rizika materializuotųsi, yra
nustatyti „Aviva Lietuva“ vidaus tvarkose bei kituose vidaus dokumentuose.
Verslo rizika
„Aviva Lietuva“ verslo riziką sudaro gyvybės draudimo rizika.
Gyvybės draudimo rizikos prisiėmimas. Sudarant gyvybės draudimo sutartis, „Aviva Lietuva“
draudimo rizikos vertinimo specialistai vertina apdraustųjų sveikatos būklę, laisvalaikio
pomėgius, darbo pobūdį bei draudėjų finansinį pajėgumą, vadovaudamiesi „Aviva Lietuva“
valdybos patvirtinta „Draudimo rizikos vertinimo tvarka“. Pagal perdraudimo sutartį prašymai
sudaryti gyvybės draudimo sutartį, viršijantys nustatytas ribas, prieš sudarant sutartį, yra
vertinami ir perdraudimo įmonės draudimo rizikos vertinimo specialistų.
Žalų reguliavimas. „Aviva Lietuva“ darbuotojai pranešimus apie draudžiamuosius įvykius tiria
vadovaudamasi „Prašymų draudimo išmokai gauti administravimo tvarka“. Tvarka nustato
draudimo išmokų dydžius, kurių ribose darbuotojai turi teisę patvirtinti draudimo išmokų
mokėjimą (kuo didesnė išmoka, tuo didesnė kontrolė yra jos patvirtinimui).
Nuostolingumas. Rizikų nuostolingumo analizė yra atliekama periodiškai, patikrinant, ar
nuostolingumas neviršija numatyto „Aviva Lietuva“ veiklos planuose.
Mirtingumas ir ilgaamžiškumas. Pagrindinė „Aviva Lietuva“ prisiimama draudimo rizika yra
mirtingumo rizika. Tikėtina, kad Lietuvos gyventojų mirtingumas ilgu laikotarpiu mažės, o
būsimo gyvenimo trukmė ilgės. Kadangi mirtingumo pokyčiai yra tikėtini tik ilgu laikotarpiu,
trumpu laikotarpiu finansiniams rezultatams pokyčiai įtakos neturės. Ilgaamžiškumo rizikos
„Aviva Lietuva“ neprisiima, nes nesudaro anuiteto sutarčių.
Perdraudimas. „Aviva Lietuva“ turi patvirtinusi persidraudimo strategiją, kuria vadovaujantis
bei atsižvelgiant į draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos bei Aviva grupės reikalavimus yra
pasirenkami perdraudikai. Siekiama, kad perdraudikai būtų vienos patikimiausių draudimo ir
perdraudimo bendrovių pasaulyje, o perduodamos rizikos dalis padėtų išvengti didelių
svyravimų „Aviva Lietuva“ finansiniam rezultatui išmokant draudimo išmokas pagal sutartis.
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1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas (tęsinys)
Gyvybės draudimo produktų vystymas ir kainų nustatymas. „Aviva Lietuva“, kurdama draudimo
produktus, tiria draudimo rinkos tendencijas tiek Lietuvoje, tiek Centrinėje ir Rytų Europoje,
atlieka draudimo produktų pelningumo analizę ir nustato atskaitymus iš draudimo sutarčių.
„Aviva Lietuva“, pagal Aviva grupės reikalavimus, periodiškai tikrina draudimo produktų
pelningumą, atlieka prielaidų, nustatytų draudimo produktų kūrimo metu, atitikimą realiai
patirtoms.
Finansinės rizikos
„Aviva Lietuva“ finansinę riziką sudaro likvidumo, kredito ir rinkos rizikos.
Likvidumo rizika. Likvidumo rizika valdoma tinkamai planuojant pinigų srautų poreikius.
Trumpu laikotarpiu valdant grynųjų pinigų srautus atsižvelgiama į techninių atidėjinių augimą,
planuojamas įmokas, išmokas bei sąnaudas. Ilgu laikotarpiu atsižvelgiama tiek į veiklos apimtis,
tiek į kapitalo poreikį vystant naujus produktus bei „Aviva Lietuva“ mokumo poziciją.
Kredito rizika. Kredito rizika vertinama ir valdoma itin konservatyviai. Pagrindinė kredito
rizikos valdymo taisyklė yra investuoto kapitalo saugumas. „Aviva Lietuva“ lėšų investavimo
sprendimai yra daromi atsižvelgiant į rinkos rizikos, saugumo, likvidumo, diversifikavimo,
savalaikiškumo ir pelningumo kriterijus. Sprendimai dėl lėšų investavimo yra priimami tik pagal
atitinkamą „Aviva Lietuva“ valdybos patvirtintą investavimo strategiją, įvertinus verslo rizikas
ir laukiamą naudą (galimus rezultatus).
Rinkos rizika. „Aviva Lietuva“ savo veikloje patiria rinkos riziką, kuriai tiesiogiai daro įtaką
palūkanų normų, akcijų kainų, nekilnojamo turto vertės svyravimai ir valiutų kursų svyravimai.
Kadangi „Aviva Lietuva“, vykdydama gyvybės draudimo veiklą, sudaro tik gyvybės draudimo,
kai investavimo rizika tenka draudėjui, draudimo sutartis, tai „Aviva Lietuva“ tiesioginės
investavimo rizikos draudėjų atžvilgiu neprisiima, o jų lėšų investavimas vykdomas
vadovaujantis Akcininkų turto ir turto dengiančio draudimo techninius atidėjinius, investavimo
strategija bei Investicijų valdymo tvarkos nuostatomis. Investavimo riziką galima traktuoti tik
kaip riziką viso finansų ir draudimo sektoriaus atžvilgiu. Kai investicijų grąža krinta, vidutiniu ir
ilgu laikotarpiu, mažėja klientų pasitikėjimas ilgalaikiais investavimo instrumentais, todėl didėja
draudimo sutarčių nutraukimai ir mažėja naujų sutarčių sudarymas.
Investuojant nuosavas lėšas nesiekiama didelio pelningumo, bet investuojama saugiai ir
likvidžiai. Tokių investicijų kaina svyruoja nežymiai, todėl investavimo rizika nėra didelė.
Operacinė rizika
Operacinėms rizikoms identifikuoti, vertinti, valdyti, stebėti ir informuoti vadovybei „Aviva
Lietuva“ naudoja Rizikos ir kontrolės savęs vertinimo procesą (angl. RCSA). „Aviva Lietuva“
atsakingi darbuotojai mažiausiai vieną kartą per metus iš naujo įvertina „Aviva Lietuva“ veikloje
kilusias arba galinčias kilti operacines rizikas ir identifikuoja naujas, peržiūri kontroles rizikoms
valdyti ir pagrindinius rizikos rodiklius ir prireikus informuoja vyriausiąjį rizikos valdytoją bei
teikia pasiūlymus dėl naujų kontrolių įdiegimo ar pagrindinių rodiklių nustatymo. Atsakingi
darbuotojai kas ketvirtį arba iš esmės pasikeitus aplinkybėms peržiūri identifikuotas operacines
rizikas, įvertina kontrolių efektyvumą ir užfiksuoja pagrindinių indikatorių duomenis.
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1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas (tęsinys)
Žemiau pateikiama informacija apie pagrindines operacines rizikas:
Veiklos planavimas. „Aviva Lietuva“ pagal Aviva grupės bei draudimo veiklą prižiūrinčios
institucijos reikalavimus periodiškai sudaro „Aviva Lietuva“ veiklos planus ateinantiems
metams. Veiklos planai sudaromi atsižvelgiant į draudimo verslo tendencijas, ekonominę aplinką
ir kitas aplinkybes. Keičiantis aplinkybėms, įtakojančioms finansinius rezultatus, verslo planai
peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami.
Žmogiškieji ištekliai. Kaip vieną iš operacinių rizikų „Aviva Lietuva“ vertina žmogiškųjų išteklių
riziką.
Siekdama suvaldyti šią riziką, „Aviva Lietuva“, atsižvelgdama į veiklos apimtis ir rinkos
situaciją, planuoja darbuotojų skaičių, yra patvirtinusi Darbuotojų paieškos ir atrankos tvarką,
pareiginius nuostatus, darbuotojams suteikusi atsakomybės ribas. „Aviva Lietuva“ yra nustačiusi
nuolatinį darbuotojų darbo rezultatų vertinimo procesą, kurio metu aptariami darbuotojo veiklos
rezultatai, ugdytinos kompetencijos, aptariamas mokymų poreikis, nustatomi tikslai kitiems
metams.
Kiekvienais metais yra atliekamas anoniminis darbuotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai
yra analizuojami, pristatomi darbuotojams, jeigu reikia, yra sudaromas veiksmų planas.
Informacinės technologijos. „Aviva Lietuva“, siekdama užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą
informacinių sistemų funkcionavimą yra nustačiusi informacinių sistemų kontrolės ir saugumo
užtikrinimo priemones. Planuojant „Aviva Lietuva“ veiklą bei plėtrą yra įvertinami informacinių
technologijų resursai, nustatomi užduočių ir projektų prioritetai atsižvelgiant į besivystančias
informacines technologijas, klientų lūkesčius, darbų apimtis ir jų svarbą.
Atitiktis teisės aktų reikalavimams. „Aviva Lietuva“ yra paskyrusi atitikties pareigūną, kuris
atsako už atitikties funkcijos įgyvendinimo organizavimą įmonės veikloje. „Aviva Lietuva“
specialistai nuolatos seka teisės aktus, jų pakeitimus ir juos įgyvendina „Aviva Lietuva“ veikloje.
Taip pat yra paskirti įvairių sričių specialistai, kurie dalyvauja įvairiose darbo grupėse rengiant,
komentuojant teisės aktų pakeitimų projektus.
Verslo saugumas. „Aviva Lietuva“ turi valdybos patvirtintą Verslo tęstinumo planą bei Incidentų
valdymo planą, kurie būtų įgyvendinami kritinių aplinkybių atveju, yra paskyrusi atsakingus
darbuotojus ir paskirsčiusi funkcijas, periodiškai vyksta šio plano patikra bei darbuotojų
mokymai, todėl esant būtinybei „Aviva Lietuva“ veikla būtų atkurta per nustatytą laiką. „Aviva
Lietuva“ yra nustatyti konfidencialumo lygiai, kurie taikomi skirtingo lygio informacijos bei
duomenų naudojimui ir saugojimui įmonėje ir už jos ribų. Fizine sauga rūpinasi saugos tarnybos,
o turtas yra apdraustas.
„Aviva Lietuva“ funkcijų ar jų dalies vykdymo perdavimas trečiosioms šalims. „Aviva Lietuva“,
siekdama efektyviai valdyti savo veiklą, dalį funkcijų yra perdavusi trečiosioms šalims.
Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir Aviva grupės rekomendacijomis, apibrėžiamos ir
įvertinamos funkcijos, kurios perduodamos valdyti trečiosioms šalims, siekiant, kad verslo
procesai būtų efektyvesni, lankstesni, saugūs bei santykinai pigesni. Perduotų funkcijų kontrolei
yra nustatytos atitinkamos procedūros, su trečiosiomis šalimis sudaromos paslaugų teikimo
sutartys bei paskiriami atsakingi darbuotojai perduotų funkcijų vykdymo kontrolei.
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Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas (tęsinys)
Draudimo rizikos koncentracija
„Aviva Lietuva“ draudimo rizikos koncentraciją kontroliuoja šiais būdais: nustatant maksimalias
draudimo sumas pagal draudimo objektus. Maksimali draudimo suma yra skaičiuojama
sumuojant atitinkamų draudimo objektų draudimo sumas pagal visas draudimo sutartis vienam
apdraustajam. Draudimo suma mirties atveju nėra ribojama, tačiau „Aviva Lietuva“ dideles
rizikas yra perdraudusi, todėl didelių draudimo rizikų prisiėmimą gali riboti perdraudikai.
Daugumai papildomų draudimo objektų yra nustatyta ir maksimali draudimo išmokų suma, kuri
apriboja „Aviva Lietuva“ įsipareigojimus įvykus draudžiamiesiems įvykiams.
Vidutinės būsimos gyventojų gyvenimo trukmės ilgėjimo rizikos „Aviva Lietuva“ neprisiima,
nes nesudaro anuiteto sutarčių.
Jautrumo analizė
Žemiau paaiškinama, kiek pasikeistų finansinių metų pelnas prieš mokesčius (neįskaitant
perdraudimo įtakos), draudimo produktų nuostolingumui padidėjus/sumažėjus 10 proc. punktų.
Informacija pateikiama mln. eurų.
Nuostolingumo
pokytis +10 proc.
punktų

Nuostolingumo
pokytis -10 proc.
punktų

Uždirbtos įmokos

-

-

Pensijų veiklos pajamos

-

-

Investicinės ir kt. pajamos

-

-

(1,21)

1,21

Sąnaudos

-

-

Techninio atidėjinio, kai investavimo rizika
tenka draudėjams, pasikeitimas

-

-

Atidėtos įsigijimo sąnaudos

-

-

Kitas turtas

-

-

(1,21)

1,21

Išmokų sąnaudos

Rezultatas
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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1. Pastaba. Rizikos, jų apimtys ir valdymas (tęsinys)
Žemiau paaiškinama, kiek pasikeistų finansinių metų pelnas prieš mokesčius (neįskaitant
perdraudimo įtakos), jei skolos vertybinių popierių pelningumas padidėtų/sumažėtų 1 proc.
punktu. Informacija pateikiama mln. eurų.

Uždirbtos įmokos

Fiksuoto
pajamingumo
investicijų
pelningumo pokytis
+1 proc. punktu

Fiksuoto
pajamingumo
investicijų
pelningumo pokytis
-1 proc. punktu

-

-

Pensijų veiklos pajamos

(0,08)

0,05

Investicinės ir kt. pajamos

(3,06)

2,32

Išmokų sąnaudos

-

-

Sąnaudos

-

-

Techninio atidėjinio, kai investavimo rizika
tenka draudėjams, pasikeitimas

2,54

(1,94)

Atidėtos įsigijimo sąnaudos

-

-

Kitas turtas

-

-

Rezultatas

(0,60)

0,43

„Aviva Lietuva“ sudaro tik gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, draudimo
sutartis, todėl pelno dydį dėl skolos vertybinių popierių pelningumo svyravimų iš esmės įtakoja
tik investicijų iš nuosavo kapitalo grąžos pokytis.
Žemiau paaiškinama, kiek pasikeistų finansinių metų pelnas prieš mokesčius (neįskaitant
perdraudimo įtakos), jei akcijų rinkos augtų/kristų 10 proc. Informacija pateikiama mln. eurų.
Akcijų rinkų
pokytis +10 proc.
Uždirbtos įmokos

Akcijų rinkų
pokytis -10 proc.
-

-

Pensijų veiklos pajamos

0,07

(0,07)

Investicinės ir kt. pajamos

5,92

(5,92)

Išmokų sąnaudos

-

-

Sąnaudos

-

-

(5,82)

5,82

Atidėtos įsigijimo sąnaudos

-

-

Kitas turtas

-

-

0,17

(0,17)

Techninio atidėjinio, kai investavimo rizika tenka
draudėjams, pasikeitimas

Rezultatas

„Aviva Lietuva“ sudaro tik gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, draudimo
sutartis, todėl pelno dydžiui akcijų rinkų svyravimai esminės įtakos neturi.
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2. Pastaba. Nematerialusis turtas
Programinė įranga

Straipsniai
Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

277 144
24 146

Įsigytas turtas
Perleistas turtas (-)
Nurašytas turtas (-)

(25 656)

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

275 634

Sukaupta amortizacija
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

195 493

Apskaičiuota amortizacija

29 972

Atkurta amortizacija (-)
Nurašyta amortizacija perleidus turtą (-)
Nurašyta amortizacija nurašius turtą (-)

(25 656)

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

199 809

Likutinė vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

81 651

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

75 825

2015 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo
vertė sudarė 149 562 eurai (2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 135 242 eurus).

3. Pastaba. Nekilnojamas turtas
2015 m. bei 2014 m. „Aviva Lietuva“ nekilnojamojo turto neturėjo.

4. Pastaba. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
2015 m. ir 2014 m. „Aviva Lietuva“ neturėjo investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones.
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5. Pastaba. Nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai
Šioje pastaboje nurodomos investicijos į vertybinius popierius, išskyrus investicijas, kai
investavimo rizika tenka draudėjui, išskiriant nuosavybės vertybinius popierius ir skolos
vertybinius popierius.

Straipsniai

Nuosavybės
vertybiniai
popieriai

Skolos
vertybiniai
popieriai

Iš viso

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

494 218

9 198 346

9 692 564

Įsigytas turtas

693 340

10 047 196

10 740 536

(846 822)

(5 561 773)

(6 408 595)

340 736

13 683 769

14 024 505

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

66 891

284 923

351 814

Vertės padidėjimas

88 464

508 008

596 472

Vertės sumažėjimas (-)

(33 863)

(66 967)

(100 830)

Nurašytas perkainojimo rezultatas
perleidus turtą (-)

(94 834)

(630 233)

(725 067)

Nurašytas perkainojimo rezultatas
nurašius turtą (-)

-

-

-

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

-

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

26 658

95 731

122 389

-

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

561 109

9 483 269

10 044 378

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

367 394

13 779 500

14 146 894

Perleistas turtas (-)
Nurašytas turtas (-)
Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas
turtas +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Perkainojimas

Likutinė vertė
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6. Pastaba. Paskolos
2015 m. ir 2014 m. „Aviva Lietuva“ nebuvo suteikusi paskolų.
7. Pastaba. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos

Straipsniai

Nuosavybės
vertybiniai
popieriai

Skolos
vertybiniai
popieriai

Pinigai
sąskaitose ir
kasoje

Iš viso

Balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

56 990 826

62 267 206

585 757

119 843 789

Įsigytas turtas

43 698 136

14 855 711

1 083 494

59 637 341

(31 690 731)

(6 195 292)

(585 757)

(38 471 780)

Perleistas turtas (-)
Nurašytas turtas (-)

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Vertės padidėjimas

6 566 391

2 404 543

8 970 934

Vertės sumažėjimas (-)

(405 339)

(282 616)

(687 955)

75 159 283

73 049 552

Balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

1 083 494

149 292 329

8. Pastaba. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos
„Aviva Lietuva“ nevykdo profesinių pensijų kaupimo veiklos.
9. Pastaba. Gautinos sumos
Gautinos sumos
Tiesioginio draudimo veiklos
gautinos
sumos:
iš draudėjų
iš tarpininkų
iš kitų
Persidraudimo veiklos gautinos
sumos:
iš perdraudėjų
iš perdraudikų
kitų asmenų
iš tarpininkų
iš kitų asmenų
Kitos gautinos sumos:
iš kitų asmenų
Iš viso

Bendra suma
272 326
272 326
272 326
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Abejotinos
gautinos sumos

Balansinė vertė
-

272 326
272 326
272 326
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9. Pastaba. Gautinos sumos (tęsinys)
Žemiau pateikiama, kiek iš visų gautinų sumų sudaro gautinos sumos iš susijusių asmenų:

Gautinos sumos
Sumos, gautinos iš įmonės vadovų

Abejotinos
gautinos sumos

Bendra suma

Balansinė vertė

-

-

-

Sumos, gautinos iš susijusių
asmenų (34 pastaba)

256 622

-

256 622

Iš viso

256 622

-

256 622

2015 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas iš susijusių asmenų sudarė atskaitymai iš patikėjimo
teise valdomų pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“.
10. Pastaba. Abejotinos sumos
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. abejotinų sumų nebuvo.
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

11. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas
Straipsniai

Turto grupės
Transporto
priemonės

Biuro ir kita įranga

Iš viso

Įsigijimo vertė
Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

95 109

586 066

681 175

Įsigytas turtas

-

94 189

94 189

Perleistas turtas (-)

-

-

-

Nurašytas turtas (-)

-

(127 309)

(127 309)

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

-

-

-

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

95 109

552 946

648 055

Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

44 571

496 360

540 931

Apskaičiuotas
nusidėvėjimas

15 851

43 956

59 807

Atkurtas nusidėvėjimas (-)

-

-

-

Nurašytas nusidėvėjimas
perleidus turtą (-)

-

-

-

Nurašytas nusidėvėjimas
nurašius turtą (-)

-

(127 253)

(127 253)

Perrašytas iš vieno
straipsnio į kitą
nusidėvėjimas +/(-)

-

-

-

60 422

413 063

473 485

Ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

50 538

89 706

140 244

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

34 687

139 883

174 570

Sukauptas nusidėvėjimas

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Likutinė vertė

2015 m. gruodžio 31 d. pilnai nudėvėto, bet dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (biuro ir
kitos įrangos) įsigijimo vertė sudarė 231 717 eurų (2014 m. gruodžio 31 d. sudarė
275 808 eurus).
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

12. Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7 676 405

5 333 010

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

5 310 021

7 676 405

5 308 925

7 676 371

1 096

34

Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje

13. Pastaba. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Atidėtos įsigijimo sąnaudos
Pensijų kaupimo veiklos atidėtos įsigijimo
sąnaudos:
Komisinis atlyginimas
Kitos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Kitos sukauptos pajamos
iš jų sukauptos pajamos iš susijusių
asmenų (34 pastaba)
Iš viso

755 081

916 618

755 081

916 618

755 081

916 157

-

461

40 642

37 657

121 170

96 791

60 347

94 989

916 893

1 051 066

2015 m. gruodžio 31 d. kitas sukauptas pajamas sudarė 62 022 eurai gautina komisinio
atlyginimo suma už „Aviva Lietuva“ turimus kolektyvinio investavimo subjektų investicinius
vienetus ir 59 148 eurai gautina perdraudikų pelno dalis.
2014 m. gruodžio 31 d. kitas sukauptas pajamas sudarė 44 625 eurai gautina komisinio
atlyginimo suma už „Aviva Lietuva“ turimus kolektyvinio investavimo subjektų investicinius
vienetus ir 52 166 eurai gautina perdraudikų pelno dalis.
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

14. Pastaba. Akcininkų nuosavybė
2015 m. gruodžio 31 d. 100 proc. „Aviva Lietuva“ akcijų priklausė vieninteliam akcininkui
Lenkijos įmonei Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna.
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. akcinį kapitalą sudarė 595 tūkst. paprastųjų
akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė perskaičiavus į eurus sudaro 2,90 eurų.
2015 m. balandžio 27 d. „Aviva Lietuva“ vienintelio akcininko sprendimu 2014 m. uždirbtas
pelnas 9 149 100 eurų buvo paskirstytas tokia tvarka: suformuotas privalomasis rezervas
226 eurai ir išmokėti dividendai akcininkui 9 148 874 eurai.
2015 m. pelno paskirstymo projektas:
Straipsniai

Suma

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Nepaskirstytasis rezultatas po praėjusių finansinių metų pelno (nuostolių)
paskirstymo
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas
Į privalomąjį rezervą
Į kitus rezervus
Dividendai
Kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje

9 149 100
9 127 417
9 127 417
9 127 417
9 127 417
-

15. Pastaba. Techniniai atidėjiniai
Techninio atidėjinio rūšis

Finansiniai metai

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika
tenka draudėjui

Praėję finansiniai
metai

149 292 329

119 843 789

Numatomų išmokėjimų

1 912 105

1 892 583

Žalos padengimo

1 988 612

1 019 266

Didžiausi techninių atidėjinių pokyčiai per 2015 m. buvo dėl padidėjusio gyvybės draudimo, kai
investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio, kurio augimą lėmė gyvybės draudimo
sutarčių portfelio augimas ir teigiama investicijų grąža.
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

15. Pastaba. Techniniai atidėjiniai (tęsinys)
Žemiau lentelėje yra pateikiama 2014 m. gruodžio 31 d. suformuoto numatomų išmokėjimų
techninio atidėjinio ir per 2015 m. išmokėtų žalų, kurių įvykio data yra iki
2014 m. gruodžio 31 d., pakankamumo analizė.
2014 m.
(su perdraudikų
dalimi)
Išmokos, išmokėtos per ataskaitinį laikotarpį
pagal įvykius, įvykusius iki jo pradžios

2014 m.
(išskaičiavus
perdraudikų dalį)

730 270

715 165

50 746

50 746

583 764

583 764

Iš viso

1 364 780

1 349 675

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudarytas numatomų išmokėjimų techninis
atidėjinys

1 901 691

1 892 583

536 911

542 908

Žalos sureguliavimo sąnaudos patirtos per
ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaryto
numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio
dalis pagal įvykius, įvykusius iki ataskaitinio
laikotarpio

Skirtumas

„Aviva Lietuva“ vadovybės nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. suformuoti numatomų išmokėjimų
techniniai atidėjiniai 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo pakankami.

27

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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16. Pastaba. Įsipareigojimai
Skolos, apmokėtinos
Kreditoriai

po vienerių
metų, bet ne
vėliau kaip per
penkerius
metus

per vienerius
metus

po penkerių
metų

Subordinuoti įsipareigojimai

-

-

-

Perdraudikų depozitai

-

-

-

-

-

-

-

dukterinėms įmonėms

-

-

asocijuotoms įmonėms

-

-

1 558 854

-

-

566 348

-

-

dukterinėms įmonėms

-

-

asocijuotoms įmonėms

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Įsipareigojimai tarpininkams

-

-

Kiti su perdraudimo ir persidraudimo
veikla susiję įsipareigojimai

-

-

Išleisti skolos vertybiniai popieriai,
atskirai nurodomos konvertuojamos
skolos

-

-

Skolos kredito įstaigoms

-

-

-

-

133 779

-

-

53 752

-

-

-

-

269 593

-

-

2 627 505

-

-

Įsipareigojimai, susiję su draudimo
veikla:

1 558 854

Įsipareigojimai draudėjams:

1 558 854

kitiems asmenims
Įsipareigojimai tarpininkams

kitiems asmenims

566 348

Kiti su draudimo veikla susiję
įsipareigojimai
Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir
persidraudimo veikla

45 179

Įsipareigojimai perdraudėjams
Įsipareigojimai perdraudikams

45 179

Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos
ir kiti įsipareigojimai:

457 124

Mokesčiai
Socialinio draudimo įmokos
Atlyginimai
Kitiems asmenims
Iš viso
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16. Pastaba. Įsipareigojimai (tęsinys)
Žemiau pateikiama, kiek iš visų įsipareigojimų sudaro įsipareigojimai susijusiems asmenims:
Skolos, apmokėtinos
Kreditoriai

po vienerių
metų, bet ne
vėliau kaip per
penkerius
metus

per vienerius
metus

po penkerių
metų

Įsipareigojimai dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms

-

-

-

Įsipareigojimai draudimo įmonės
vadovams

-

-

-

Įsipareigojimai kitiems susijusiems
asmenims (34 pastaba)

9 263

-

-

Iš viso

9 263

-

-

17. Pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Sukaupti metiniai priedai

338 449

318 582

Atostogų rezervas

234 344

205 212

58 589
7 549

57 147
4 973

Kitos sukauptos sąnaudos

183 734

443 046

Sukauptos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

822 665

1 028 960

-

-

Sukaupti įsipareigojimai tiekėjams
Sukauptos komisinių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių pajamos
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18. Pastaba. Veiklos nuoma
„Aviva Lietuva“ yra sudariusi patalpų nuomos bei automobilio nuomos sutartis. Nuomos
sutarčių sąlygose nėra numatyta apribojimų „Aviva Lietuva“ veiklai, susijusiai su dividendais,
papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 2015 m. nuomos sąnaudos sudarė
442 755 eurus (2014 m. sudarė 433 931 eurą).
Nuomos įmokos
ateityje pagal sudarytas nuomos sutartis

Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai
Per vienerius metus

443 896

427 829

Nuo vienerių iki penkerių metų

689 199

873 364

19. Pastaba. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos ir persidraudimo veiklos rezultatas
Pasirašytos įmokos
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Draudimas

52 269 076

43 891 547

-

-

52 269 076

43 891 547

Perdraudimas
Iš viso

Pasirašytos įmokos
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Pagal individualias sutartis

52 269 076

43 869 263

-

22 284

Vienkartinės įmokos

13 186 747

9 290 010

Periodinės įmokos

39 082 329

34 601 537

Pagal sutartis be dalyvavimo pelne

-

-

Pagal sutartis su dalyvavimu pelne

-

-

52 269 076

43 891 547

Pagal grupines sutartis

Pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka
draudėjui
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19. Pastaba. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos ir persidraudimo veiklos rezultatas
(tęsinys)
Pasirašytos įmokos
Praėję finansiniai
Finansiniai metai
metai
52 269 076
43 891 547

Straipsniai
Lietuvos Respublika
Kitos Europos Sąjungos valstybės narės

-

-

Kitos valstybės

-

-

52 269 076

43 891 547

(79 932)

(80 498)

Iš viso
Persidraudimo veiklos rezultatas

20. Pastaba. Pensijų kaupimo veiklos pajamos ir sąnaudos
Pensijų kaupimo veiklos pajamos ir sąnaudos

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Pensijų kaupimo veiklos pajamos
Atskaitymai nuo įmokų
Atskaitymai iš turto
Atskaitymai keičiant pensijų fondą

3 246 782

2 782 703

353 100

451 837

2 890 980

2 329 389

2 702

1 477

(1 877 527)

(1 724 169)

(828 104)

(815 438)

Pensijų kaupimo sutarčių sudarymo
tiesioginės sąnaudos (komisiniai,
dokumentų rengimo sąnaudos)

(405 290)

(398 851)

Kitos įsigijimo sąnaudos

(422 814)

(416 587)

(678 649)

(655 155)

(83 232)

(71 577)

(595 417)

( 583 578)

(209 237)

(216 762)

-

(29)

(209 237)

(216 733)

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas

(161 537)

(36 814)

Pensijų kaupimo veiklos rezultatas

1 369 255

1 058 534

Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos
Įsigijimo sąnaudos

Administracinės sąnaudos
Atlyginimas už depozitoriumo paslaugas
Kitos administracinės sąnaudos
Investavimo sąnaudos
Pensijų fondų investicijų įsigijimo
tiesioginės sąnaudos
Kitos investavimo sąnaudos
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21. Pastaba. Komisinis atlyginimas
Komisinių rūšys

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Draudimo veiklos komisiniai
Įsigijimo komisiniai
Gyvybės draudimo
Pensijų kaupimo
Sutarčių atnaujinimo komisiniai
Įmokų surinkimo komisiniai
Komisiniai investicijų tarpininkams
Iš viso

2 934 908

2 686 398

2 382 769

2 171 020

552 139

515 378

1 954 635

1 740 391

169 206

158 239

20 857

17 244

5 079 606

4 602 272

22. Pastaba. Įsigijimo sąnaudos
Sąnaudų straipsniai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Tiesioginės įsigijimo sąnaudos:
Komisiniai, išskyrus portfelio valdymo
komisinius ir įmokų surinkimo komisinius

4 889 544

4 426 789

199 548

206 924

Medicininės apžiūros

19 904

21 269

Draudimo dokumentai

30 915

35 753

6 160

5 935

Tiesioginių įsigijimo sąnaudų iš viso

5 146 071

4 696 670

Netiesioginės įsigijimo sąnaudos
(žr. 26 pastabą)

2 022 690

2 039 829

Iš viso

7 168 761

6 736 499

Kitos išlaidos, susijusios su draudimo
konsultantais

Kitos išlaidos

23. Pastaba. Žalos sureguliavimo sąnaudos
Sąnaudų straipsniai

Finansiniai metai

Tiesioginės žalos sureguliavimo sąnaudos

Praėję finansiniai
metai

4 109

4 982

Netiesioginės žalos sureguliavimo sąnaudos
(žr. 26 pastabą)

318 081

302 729

Iš viso

322 190

307 711
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2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
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24. Pastaba. Investicijų vadybos sąnaudos
Sąnaudų straipsniai

Finansiniai metai

Tiesioginės sąnaudos:
Finansinių institucijų suteiktų paslaugų
mokesčiai

Praėję finansiniai
metai

20 857

17 274

20 857

17 244

Pensijų fondų investicijų įsigijimo
tiesioginės sąnaudos

30

Netiesioginės sąnaudos (žr. 26 pastabą)

311 785

321 117

Iš viso

332 642

338 391

25. Pastaba. Administracinės sąnaudos
Sąnaudų straipsniai

Finansiniai metai

Tiesioginės sąnaudos:

Praėję finansiniai
metai

519 103

465 932

Įmokų surinkimo sąnaudos

169 205

158 239

Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos*

241 523

217 069

Mokesčiai

107 844

91 823

531

(1 199)

Netiesioginės sąnaudos (žr. 26 pastabą)**

2 142 807

2 018 579

Iš viso

2 661 910

2 484 511

Kitos

* Pensijų kaupimo veiklos sąnaudoms yra tiesiogiai priskirtos pensijų fondų dalyvių
informavimo sąnaudos, atlyginimo depozitoriumui už paslaugas sąnaudos bei veiklos sąnaudų
kompensavimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui už pensijų
draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą, kuris 2015 m. sudarė 0,41 proc. (2014 m. sudarė
0,45 proc.) nuo surinktų ir į pensijų fondus pervestų socialinio draudimo įmokų sumos.
** „Aviva Lietuva“ ir valdomų pensijų fondų privalomojo metinio audito išlaidos, kurios
2015 m. sudarė 30 327 eurus (2014 m. sudarė 30 182 eurus) yra priskirtos prie netiesioginių
administracinių sąnaudų.

33

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
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26. Pastaba. Netiesioginės įsigijimo, administracinės, žalos sureguliavimo ir investicijų vadybos sąnaudos

Sąnaudų straipsniai

Atlyginimai ir su personalu
susijusios sąnaudos
Patalpų nuoma ir eksploatacija
Marketingo sąnaudos ir ryšiai su
visuomene
Ryšiai
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Komandiruotės ir reprezentacija
Profesinės paslaugos
Biuro pirkimai
IT išlaidos
Transporto išlaidos
Banko mokesčiai
Kitos
IŠ VISO

Administracinės
Žalos sureguliavimo Investicijų vadybos
Įsigijimo sąnaudos
sąnaudos
sąnaudos
sąnaudos
IŠ VISO
Praėję
Praėję
Praėję
Praėję
Praėję
Finansiniai
Finansiniai
Finansiniai
Finansiniai
Finansiniai
finansiniai
finansiniai
finansiniai
finansiniai
finansiniai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
933 436

934 295 1 110 322 1 033 390

195 163

186 502

197 205

207 985

2 436 126

2 362 172

369 413

376 044

161 268

157 185

12 751

12 912

23 147

24 222

566 579

570 363

218 968

242 370

117 552

128 217

-

-

-

-

336 520

370 587

42 365
45 221
53 832
60 775
35 711
34 826
42 361
40 115
33 172
37 073
23 711
22 676
81 941
58 333 195 294 166 757
25 132
24 185
12 054
9 250
254 401
240 985 398 146 357 325
14 427
14 533
9 746
9 523
7 877
8 070
13 724
31 964
10 644
25 296
2 022 690 2 039 829 2 142 807 2 018 579

868
6 700
1 886
32 219
990
65 295
964
1 245
318 081

867
6 796
2 074
22 972
709
65 910
1 073
2 914
302 729

1 571
5 007
1 898
8 605
1 684
67 752
1 444
1150
2 322
311 785

1 627
5 499
2 180
6 192
1 140
64 485
1 574
2 321
3 892
321 117

98 636
89 779
60 667
318 059
39 860
785 594
26 581
9 027
27 935
4 795 363

108 490
87 236
64 003
254 254
35 284
728 705
26 703
10 391
64 066
4 682 254

Lentelėje pateikiamas netiesioginių sąnaudų dalies paskirstymas tarp administracinių, įsigijimo, žalos sureguliavimo ir investicijų vadybos sąnaudų,
vadovaujantis „Aviva Lietuva“ patvirtinta „Sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms bendrovės apskaitoje tvarka“.
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27. Pastaba. Darbo užmokesčio sąnaudos
2015 m. vidutinis „Aviva Lietuva“ administracijos darbuotojų skaičius pagal faktinį darbo laiką
buvo 74 (2014 m. – 70 darbuotojų). Skaičiuojant faktinį darbo laiką, neįtraukiamos faktiškai
nedirbtos valandos, įskaitant apmokėtas dėl kasmetinių atostogų, ligos ir pan.
Straipsniai

1 527 283
508 421

Praėję finansiniai
metai
1 407 152
452 878

285 654

263 642

339 670

318 582

Finansiniai metai

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Išmokėti metiniai priedai
už praėjusių metų darbo rezultatus, įskaitant
mokesčius
Metinių priedų sukaupimas
už ataskaitinių metų darbo rezultatus, įskaitant
mokesčius
28. Pastaba. Finansinės veiklos rezultatai
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Finansinės veiklos pajamos
Palūkanos
Finansinės veiklos sąnaudos
Valiutų kursų pasikeitimo ir konvertavimo
įtaka
Finansinės veiklos rezultatas

62 077

4 997

62 077

4 997

(56)

(5 767)

(56)

(5 767)

62 021

(770)

29. Pastaba. Kitos veiklos rezultatai
Straipsniai

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai metai

Kitos veiklos pajamos
Mokymų pajamos
Kitos pajamos
Kitų veiklos pajamų iš viso
Kitų veiklos sąnaudų iš viso
Kitos veiklos rezultatas

12 057

13 120

3 321

2 589

15 378

15 709

-

-

15 378

15 709

30. Pastaba. Ypatingosios pajamos ir sąnaudos
Per 2015 m. ir per 2014 m. „Aviva Lietuva“ nepatyrė ypatingųjų pajamų ir sąnaudų.

35

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

31. Pastaba. Pelno mokestis
2015 m. „Aviva Lietuva“ apskaitė 2 034 582 eurus apmokestinamojo pelno (2014 m. apskaitė
1 595 467 eurus).
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų)
komponentai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

89 434
290
(51 429)

69 880
(4 768)

38 295

65 112

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Praėjusių metų pelno mokesčio korekcija
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos),
apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje
Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaičiavimas:
Atidėtojo mokesčio straipsnis
Mokestiniai nuostoliai
Nepripažintas mokestinių nuostolių
atidėtojo mokesčio turtas
Pripažintas atidėtojo mokesčio turtas

Atidėtojo mokesčio straipsnis
Mokestiniai nuostoliai
Nepripažintas mokestinių nuostolių
atidėtojo mokesčio turtas
Pripažintas atidėtojo mokesčio turtas

Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai)
2015 metai
Laikinieji skirtumai Tarifas
Mokestis
17 864 849
15
2 679 727
(16 273 391)

15

(2 441 008)

1 591 458

15

238 719

Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai)
2014 metai
Laikinieji skirtumai Tarifas
Mokestis
19 256 046
15
2 888 407
(18 007 449)

15

(2 701 117)

1 248 597

15

187 290

2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sukaupti nepanaudoti mokestiniai nuostoliai atitinkamai
sudarė 16 273 tūkst. eurų ir 18 007 tūkst. eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymu mokestiniai nuostoliai, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių
popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo, keliami į kitus ataskaitinius
laikotarpius neribotai. Nuo 2014 m. sukauptais mokestiniais nuostoliais galima sumažinti ne
daugiau kaip 70 proc. mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno.
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31. Pastaba. Pelno mokestis (tęsinys)
Ataskaitinių metų pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą sutikrinimas su to paties laikotarpio
apmokestinamuoju pelnu (nuostoliais).
Straipsniai
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) prieš
mokesčius

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

9 165 712

9 214 212

Skirtumai:

-

Neapmokestinamos draudimo įmokos

(49 431 614)

(41 480 196)

Sąnaudos, tenkančios neapmokestinamosioms
pajamoms

51 252 350

45 103 941

Investicijų rezultatas

(8 778 620)

(11 286 637)

(173 246)

44 147

2 034 582

1 595 467

(47 157)

(42 573)

(1 391 198)

(1 087 026)

89 434

69 880

Kiti
Ataskaitinių metų apmokestinamas pelnas
(nuostoliai)
Atskaitoma paramos suma
Iš veiklos pelno atskaityta veiklos nuostolių suma
Ataskaitinių metų pelno mokestis
32. Pastaba. Pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai

Pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai
akcijai, litais
2015 m.

15,34

2014 m.

15,38

Vidutinis svertinis akcijų skaičius per 2015 m. ir 2014 m. buvo lygus 595 000.
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33. Pastaba. Mokumo atsarga
Eil.
Nr.

Turimos mokumo atsargos elementai

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai metai

13 840 061

13 859 257

1.

Dydžiai, didinantys turimą mokumo atsargą:

1.1.

Apmokėtas įstatinis kapitalas (kaupiamojo
dividendo privilegijuotosios akcijos
nurodomos atskirai 1.6 eilutėje)

1 725 500

1 723 239

1.2.

Akcijų priedai

2 814 594

2 814 594

1.3.

Perkainojimo rezervas

1.4.

Rezervai, sudaryti iš paskirstytinojo pelno:

-

1.4.1. Privalomas rezervas

172 550

172 324

172 550

172 324

1.4.2. Rezervas savoms akcijos įsigyti

-

1.4.3. Kiti rezervai

9 127 417

9 149 100

1.5.

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

1.6.

Kaupiamojo dividendo privilegijuotosios
akcijos

-

1.7.

Subordinuotos paskolos

-

1.8.

Kiti išleisti vertybiniai popieriai

-

2.

Dydžiai, mažinantys turimą mokumo atsargą:

2.1.

Nematerialusis turtas

2.2.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

2.3.

Nuosavos akcijos

-

2.4.

Uždelsti debitoriniai įsipareigojimai

-

2.5.

Kitas riboto patikimumo turtas

-

2.6.

Turto vertės skirtumai

-

2.7.

Nebalansiniai įsipareigojimai

-

3.

Turima mokumo atsarga (1)-(2)

4.

Garantinis fondas

38

871 548

1 035 926

75 825

81 651

795 723

954 275

12 968 513

12 823 331

3 700 000

3 700 000
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33. Pastaba. Mokumo atsarga (tęsinys)
Eil.
Nr.
1.

Draudimo techninių atidėjinių rodiklis

2.

Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

Rodikliai (litais)

-

-

Techninės rizikos rodiklis

1 557 670

1 527 831

3.

Papildančio draudimo rodiklis

1 680 397

1 573 917

4.

Tontinų rodiklis

-

-

5.

Investicinės veiklos rodiklis

495 815

457 356

6.

Pensijų kaupimo veiklos rodiklis

169 662

163 794

7.

Būtinoji mokumo atsarga: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

3 903 544

3 722 898

Pagal mokumo atsargos skaičiavimo reikalavimus, patvirtintus draudimo veiklą prižiūrinčios
institucijos, turima mokumo atsarga 2015 m. turi būti ne mažesnė už būtinąją mokumo atsargą.
2015 m. ir 2014 m. „Aviva Lietuva“ vykdė numatytus reikalavimus dėl būtinosios mokumo
atsargos.
34. Pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis
2015 m. ir 2014 m. „Aviva Lietuva“ vykdė sandorius su šiomis susijusiomis šalimis:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. – „Aviva Lietuva“ motininė įmonė, teikianti
perdraudimo paslaugas;
Aviva Sp. z o.o – Aviva grupės įmonė, su kuria „Aviva Lietuva“ yra sudariusi sutartis dėl
vidaus audito ir duomenų apdorojimo paslaugų teikimo;
Aviva Investors – R.C.S. Luxembourg – turto valdymo įmonė, kuri priklauso įmonių grupei
Aviva Investors. „Aviva Lietuva“ per turto valdymo įmonę Aviva Investors – R.C.S.
Luxembourg vykdo investicijų pirkimo, pardavimo sandorius.
Aviva Europe Services EEIG – Aviva grupės įmonių Europos ekonominių interesų grupė,
teikianti paslaugas, susijusias su IT ir operacinėmis funkcijomis, personalo bei finansų sritimis.
Aviva Group Holdings – įmonių grupės, kuriai priklauso „Aviva Lietuva“, struktūrinis
vienetas.
Taip pat „Aviva Lietuva“ vykdo pensijų kaupimo veiklą ir patikėjimo teise valdo klientų
turtą, kaupiamą trijuose pensijų fonduose: „Europensija“, „Europensija plius“ ir „Europensija
ekstra“.

39

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

34. Pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
Sandorių su susijusiomis šalimis 2015 m. – 2014 m. vertė ir 2015 m. gruodžio 31 d. gautinos bei
mokėtinos sumos, lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d. sumomis, pateikiamos toliau:
Gautos
paslaugos
per 2015
metus

Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na
Życie S.A.
Aviva Sp. z o. o
Aviva Europe Services EEIG
Aviva Investors**
Aviva Group Holdings
Pensijų fondai „Europensija“,
„Europensija plius“, „Europensija
ekstra“

Mokėtinos
(gautinos)
sumos
2015 m.
gruodžio
31 d.*

Gautos
paslaugos
per 2014
metus

Mokėtinos
(gautinos)
sumos
2014 m.
gruodžio
31 d.

38 874

(6 384)

152 756

(42 708)

446 828
177 851
-

9 160
(53 860)

410 491
120 079
-

116 660
(412 857)

17 454

-

-

(4 578)

-

(256 622)

-

(205 134)

*2015 m. gruodžio 31 d. mokėtinos (gautinos) sumos susijusiems asmenims apima gautinas
sumas 256 622 eurus, sukauptas pajamas 60 347 eurus, įsipareigojimus 9 263 eurus (žr. 9, 13 ir
16 pastabas).
**2015 m. „Aviva Lietuva“ atliko investicijų pirkimų sandorių, kurių bendra vertė sudarė
42 216 454 eurų (2014 m., 50 746 450 eurų) ir pardavimų sandorių, kurių bendra vertė sudarė
31 967 491 eurą (2014 m., 48 511 820 eurų).
35. Pastaba. Finansiniai ryšiai su „Aviva Lietuva“ vadovais
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. „Aviva Lietuva“ dirbo trys vadovai. Per 2015 m. vadovams
buvo priskaičiuota 491 088 eurai darbo užmokesčio, įskaitant išmokėtas premijas bei kitas su
darbo santykiais susijusias išmokas (2014 m., 407 097 eurai). Taip pat buvo suformuotas vadovų
darbo sutartyse numatyto dydžio premijų rezervas už 2015 m. darbo rezultatus. Premijos „Aviva
Lietuva“ vadovams gali būti išmokėtos vienintelio akcininko sprendimu įvertinus 2015 m.
veiklos rezultatus.
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36. Pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai

Eil.
Nr.
I.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
III.

Įsipareigojimo
pobūdis

Suma,
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Suma,
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Įsipareigojimo
atsiradimo
data

Įsipareigojimo
termino
pabaiga

-

-

-

-

-

-

327 630 071

278 171 768

-

-

50 186 793

46 357 456

-

-

219 947 536

187 445 130

-

-

57 495 742

44 369 182

-

-

-

-

Suteiktos garantijos ir
laidavimas
Valdomas klientų
turtas
Pensijų fondas
„Europensija“
Pensijų fondas
„Europensija plius“
Pensijų fondas
„Europensija ekstra“
Kiti nebalansiniai
įsipareigojimai

„Aviva Lietuva“ vykdo pensijų kaupimo veiklą ir patikėjimo teise valdo klientų turtą, kaupiamą
trijuose pensijų fonduose: „Europensija“, „Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“.
37. Pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Pradedant nuo 2005 m. „Aviva Lietuva“ prisiėmė prievolę atlyginti žalą, atsiradusią dėl
priklausomų draudimo tarpininkų profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
Kadangi tiek „Aviva Lietuva“, tiek Lietuvos draudimo rinkos statistika yra nepakankama taikyti
statistinius modelius šių įsipareigojimų įvertinimui ir per šį laikotarpį „Aviva Lietuva“ neturėjo
vykdyti šios prisiimtos prievolės, atidėjimas nėra formuojamas.
Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius
metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir
baudas. „Aviva Lietuva“ vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti
potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
38. Pastaba. Pobalansiniai įvykiai
Nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki finansinių ataskaitų išleidimo datos nebuvo reikšmingų
pobalansinių įvykių.
Generalinė direktorė

Asta Grabinskė

2016 m. kovo 25 d.

Finansų direktorė

Rita Nogė

2016 m. kovo 25 d.

Vyriausioji finansininkė

Živilė Čekytė

2016 m. kovo 25 d.

Vyriausioji aktuarė

Edita Svetlauskienė

2016 m. kovo 25 d.
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