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Sutrumpintas aiškinamasis 

raštas 

1  Bendroji dalis 

UADB „ERGO LIETUVA“ įregistruota 1991.05.24 d. Bendrovės veiklos objektas yra draudimas, 

įskaitant perdraudimą. Draudimo veiklos licencija išduota  1991 metais, 2005 kovo 15 išduota 

naujos formos licencija, LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimu N-49.  Ji suteikia teisę 

įmonei vykdyti šių draudimo grupių  ar atskirų joms priklausančių rizikų savanoriškojo draudimo 

pardavimą: 

Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, su sausumos 

transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės, su skraidymo aparatų valdymu 

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

atsakomybės, skraidymo aparatų, vežamų krovinių, turto draudimo nuo kitų rizikų, bendrosios 

civilinės atsakomybės, laidavimo, teisinių išlaidų, laivų (jūrų ir vidaus vandenų), turto draudimo 

nuo gaisro ar gamtinių jėgų, draudimo ligos atveju, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, 

finansinių nuostolių draudimo, pagalbos draudimo. 

Bei šių privalomojo draudimo rizikų draudimo pardavimą: 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo, pagrindinių tyrėjų ir biometrinių tyrimų užsakovų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo, kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo 

draudimo. 

UADB „ERGO LIETUVA“ turi aštuonis regioninius centrus didžiuosiuose Lietuvos miestuose –

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Utenoje , Marijampolėje taip pat  

41 atstovybę, 7 klientų aptarnavimo skyrius bei 12  teritorinių pardavimų vietų. 

2010 m. Bendrovė uždirbo 2,4  mln. litų pelno, o per šių metų pirmus 3-ketvirčius uždirbo 173 

093  litų pelno. Įstatinis kapitalas, lyginant su praėjusiais metais, nepasikeitė.  

Bendrovė priklauso ERGO įmonių grupei. 100 procentų Bendrovės akcijų priklauso 

patronuojančiai įmonei „Ergo International“ AG, kurios buveinė yra adresu: Victoriaplatz 2. D-

40198, Diuseldorfas, Vokietija. Įmonės kodas yra 40871. 

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius  tarpinio atskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(2011.09.30): 720;  ir atitinkamo lyginamojo laikotarpio pabaigoje (2010.09.30): 719 darbuotojų. 
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2 Apskaitos principai 

Atitikimas įstatymams 

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS). 

Įmonės finansinė atskaitomybė paengta vadovaujantis LR Draudimo priežiūros komisijos 

2004 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. N-7 bei visais jo pakeitimais. 

Ataskaitų parengimo pagrindas 

Finansinės ataskaitos pateiktos litais.  Jos parengtos savikainos pagrindu, išskyrus tam tikras 

investicijas, kurios pateiktos tikrąja verte.  

2011 I  ketvirtį buvo atlikti  apskaitos politikos pakeitimai dėl komisinio atlyginimo skaičiavimo, 

atidėto komisinio atlyginimo skaičiavimo bei abejotinų pasirašytų įmokų įvertinimo. 

 Pradedant 2011 m. sausio mėn. 01 diena,  komisinis atlyginimas apskaitomas nuo pasirašytų 

įmokų,  atidėtos įsigijimo sąnaudos apskaitomos pagal DPK N7 nutarimo reikalavimus, 

abejotinos pasirašytos įmokos vertinamos pagal draudimo rūšis. Įmonė sistemingai taikė 

apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais ir  aprašyti 2010 12 31 metų 

atskaitomybėje. 

Finansinėje atskaitomybėje dydžiai, didinantys draudimo įmonės veiklos rezultatus, vaizduojami 

teigiamai, o juos mažinantys dydžiai – su minuso ženklu (-). 

Akcininkų nuosavybė 

Akcininkas Akcijų skaičius  % 

ERGO International AG 15 109 100 

Iš viso  15 109  

Straipsniai  Akcijų skaičius  Suma  

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje   

Pagal akcijų rūšis   

Paprastosios akcijos 15 109 15 109 000 

Privilegijuotosios akcijos   

Darbuotojų akcijos   

Specialiosios akcijos   

Kitos akcijos   

Iš viso: 15 109 15 109 000 

Valstybės arba savivaldybių kapitalas   

Savos akcijos   

Akcijos, kurias turi dukterinės arba asocijuotosios įmonės   

 

Įstatinį kapitalą sudaro 15 109 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, padalintų į 1 000 Lt nominalios 

vertės akcijas. Akcijų priedai sudaro 23 639 171 Lt. 
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Rezervai 

 

Įstatymo numatyti rezervai sudaromi pagal Lietuvos respublikos Akcinių bendrovių įstatymą. 5% 

dydžio metiniai pervedimai nuo grynojo pelno atliekami tol, kol rezervas pasiekia 10% įstatinio 

kapitalo. Šis rezervas yra nepaskirstytinas.  Bendrovė yra pilnai suformavusi privalomąjį rezervą. 

 

Nebalansiniai įsipareigojimai 

 

Eil. 

Nr. 

Įsipareigojimo pobūdis Įsipareigojimo 

atsiradimo 

data 

Įsipareigojimo 

termino 

pabaiga 

Suma 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigai, Lt 

Suma 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžiai, Lt 

I. Suteiktos garantijos ir 

laidavimai 

                0               0 

II. Valdomas klientų turtas                  0               0 

III. Kiti nebalansiniai 

įsipareigojimai 

   121 862          171 613 

 

 

Draudimo įmonės vadovas                                 ____________________           Saulius Jokubaitis  

 

Vyriausias finansininkas(buhalteris)                  ____________________            Jūratė Muckienė 

 

Vyriausias aktuaras                                             ____________________      Laimė Naruševičienė 


