
2011.06.30 BALANSAS (LITAIS)
(ataskaitinis laikotarpis)

A. 16.560 22.329

I.

II.

III.

IV. 16.560 22.329

V.

B. 86.200.442 53.306.268

I. 4.391.105 4.127.937
I.1. 2.449.906 2.499.937

I.1.1.

I.1.2. 2.449.906 2.499.937

I.1.3.

I.1.4.

I.2.

I.3. 1.941.200 1.628.000

I.3.1.

I.3.2. 1.941.200 1.628.000

II. 0 0
II.1. 0 0

II.1.1.

II.1.2.

II.2. 0 0

II.2.1.

II.2.2.

II.3. 0 0

II.3.1.

II.3.2.

II.4. 0 0

II.4.1.

II.4.2.

III. 81.809.337 49.178.331

III.1. 775.791 801.842

III.1.1. 775.791 801.842

III.1.2.

III.2. 65.001.513 17.259.895

III.2.1. 65.001.513 17.259.895

III.2.2. 0 0

III.3.

III.4.

III.5.

III.6. 16.032.033 31.116.594

III.7.

IV.

C.

D. 72.697.013 62.453.300

I. 72.666.484 62.414.497

I.1. 259.280 368.618

I.2.

Pra�j� finansiniai 
metai 2010.12.31

NEMATERIALUSIS TURTAS

Pl�tros darbai

Prestižas

Patentai, licenzijos

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

Eil. Nr. Turtas Pastabos numeris
Finansiniai metai 

2011.06.30

Draudimo �mon�s reikm�ms

Žem�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nebaigta statyba ir išankstinis mok�jimas

Programin� �ranga

Kitas nematerialusis turtas

INVESTICIJOS

Žem�, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas

Pastatai

Investicijos � dukterines ir asocijuotas �mones
Dukterini� �moni� akcijos

�trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus

Kita

Kitos investicijos � nekilnojam�j� turt�

Investicinis turtas

Žem�

Asocijuot� �moni� akcijos

�trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus

Ne�trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus

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

Ne�trauktos � vertybini� popieri� birž� s�rašus

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

Skolos vertybiniai popieriai

Paskolos

�traukti � vertybini� popieri� birž� s�rašus

Ne�traukti � vertybini� popieri� birž� s�rašus

Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai

Vyriausyb�s, centrinio banko ir savivaldyb�s vertybiniai popieriai

Skolos vertybiniai popieriai

Paskolos

Kitos finansin�s investicijos

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

Ind�liai kredito �staigose

Kitos investicijos

Depozitai perdraud�jo �mon�je

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

Kit� �kio subjekt� vertybiniai popieriai

Dalyvavimas investiciniuose puluose

Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

Kitos paskolos

GAUTINOS SUMOS

Draudimo veiklos gautinos sumos

Draud�jai

Tarpininkai



I.3. 72.407.204 62.045.879

II. 0 0
II.1.

II.2.

II.3.

II.4.

III. 30.529 38.803

E. 4.081.522 59.690.497

I. 196.554 228.448

I.1. 73.440 84.951

I.2. 119.826 142.488

I.3. 462 508

I.4. 2.826 501

II. 3.884.968 59.462.049

III.

F. 9.316 5.852

I.

II. 0 0

II.1.

II.2.

III.

IV. 9.316 5.852

163.004.852 175.478.246

Kiti

Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos
Perdraud�jai

Perdraudikai

Materialusis turtas ir atsargos

Transporto priemon�s

Biuro ir kita �ranga

Atsargos

Tarpininkai

Kiti

Kitos gautinos sumos

KITAS TURTAS

Sukauptos pal�kanos ir nuomos pajamos

Atid�tos �sigijimo s�naudos

Ne gyvyb�s draudimo atid�tos �sigijimo s�naudos

Gyvyb�s draudimo atid�tos �sigijimo s�naudos

Išankstinis mok�jimas

Pinigai s�skaitose ir kasoje

Kitas turtas

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

Kitos sukauptos pajamos

Kitos ateinan�i� laikotarpi� s�naudos

TURTAS, IŠ VISO



A. 67.342.303 38.812.840

I. 101.000.000 87.000.000

II.

III.

IV.

V. 1.954.206 1.954.206

V.1. 1.954.206 1.954.206

V.2.

V.3.

VI. (14.141.366) (5.652.784)

VII. (21.470.537) (44.488.582)

B.

C.

D. 54.986.830 42.465.150

I. 3.077.408 3.704.157

I.1. 3.077.408 3.704.157

I.2.

II. 0 0
II.1.

II.2.

III. 51.909.422 38.760.993

III.1. 51.909.422 38.760.993

III.2.

IV. 0 0

IV.1.

IV.2.

V. 0 0

VI. 0 0

VI.1.

VI.2.

E. 0 0

I.

II.

F. 0 0

I.

II.

III.

G.

H. 40.675.719 94.200.256
I. 40.325.514 43.908.132

I.1. 40.262.548 43.839.931

I.2.

I.3. 62.966 68.201

II. 0 0

II.1.

II.2.

II.3.

II.4.

III.

IV.

V. 350.206 50.292.124

V.1. 28.218 8.738

Pra�j� finansiniai 
metai 2010.12.31

KAPITALAS IR REZERVAI

Eil. Nr. Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai

�statinis kapitalas

Akcij� priedai (nominalios vert�s perviršis)

Savos akcijos (-)

Perkainojimo rezervas

Pastabos numeris Finansiniai metai

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

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

FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)

SUBORDINUOTI �SIPAREIGOJIMAI

Rezervai

Privalomasis rezervas

Rezervas savoms akcijoms �sigyti

Kiti rezervai

Gyvyb�s draudimo matematinis techninis atid�jinys
Bendra suma

Perdraudik� dalis (-)

Numatom	 išmok�jim	 techninis atid�jinys

TECHNINIAI ATID�JINIAI

Perkelt	 �mok	 techninis atid�jinys

Bendra suma

Perdraudik� dalis (-)

Perdraudik� dalis (-)

Nuostoli	 svyravimo išlyginimo techninis atid�jinys

Kiti techniniai atid�jiniai

Bendra suma

Bendra suma

Perdraudik� dalis (-)

Draudimo �mok	 gr�žinimo techninis atid�jinys

Bendra suma

ATID�JIMAI 

Atid�jimai pensijoms ir panašiems �sipareigojimams

Atid�tieji mokes�iai

Kiti atid�jimai

Perdraudik� dalis (-)

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

Bendra suma

Perdraudik� dalis (-)

�sipareigojimai tarpininkams

Kiti su draudimo veikla susij� �sipareigojimai


sipareigojimai, susij� su perdraudimo ir persidraudimo veikla

�sipareigojimai perdraud�jams

PERDRAUDIK	 DEPOZITAI


SIPAREIGOJIMAI

sipareigojimai, susij� su draudimo veikla

�sipareigojimai draud�jams

Skolos kredito �staigoms

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

Mokes�iai

�sipareigojimai perdraudikams

�sipareigojimai tarpininkams

Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susij� �sipareigojimai

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos



V.2. 67.372 89.659

V.3. 38.597

V.4. 216.018 50.193.727

I. 0 0
I.

II. 0 0

163.004.852 175.478.246

Socialinio draudimo �mokos

Ateinan�i� laikotarpi� pajamos

SAVININK� NUOSAVYB� IR 
SIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Direktorius Marijus J�ris Mikalauskas

Atlyginimai

Kiti �sipareigojimai

SUKAUPTOS S�NAUDOS IR ATEINAN�I� LAIKOTARPI� PAJAMOS
Sukauptos s�naudos

Vyriausiasis aktuaras Vilius Dereškevi�ius

Vyriausioji buhalter� Renata Vancevi�ien�



Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s
sudarymo tvarkos
2 priedas
D2 forma

PATVIRTINTA

protokolas Nr. ____
(data)

2011-06-30 PELNO (NUOSTOLI�) ATASKAITA (LITAIS)

I.

I.1. 3.468.441 4.168.975

I.1.1. 2.841.692 3.346.361

I.1.2.

I.1.3. 626.749 822.614

I.1.4.

I.2. 490.916 93.903

I.3. 1.030.942 771.638

I.4. (25.064.922) (17.193.236)
I.4.1. (11.916.493) (14.577.497)

I.4.1.1. (25.197.616) (43.625.129)

I.4.1.2. (123.569) (65.570)

I.4.1.3. 13.404.692 29.113.202

I.4.1.4.

I.4.2. (13.148.429) (2.615.739)

I.4.2.1. (13.148.429) (2.615.739)

I.4.2.2.

I.5. 0 0

I.5.1.

I.5.2.

I.6. 0 0

I.6.1. 0 0

I.6.1.1.

I.6.1.2.

I.6.2. 0 0

I.6.2.1.

I.6.2.2.

I.7. (1.789.589) (1.872.516)

I.7.1. (274.452) (380.290)

I.7.2.

I.7.3. (1.515.137) (1.492.226)

I.7.4.

I.8.

I.9. (21.864.212) (14.031.236)

I.10. 0 0

I.11. (21.864.212) (14.031.236)

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

110076079, Ulon� g.5, Vilnius
(kodas, buvein�s adresas)

Eil. Nr.

Persidraudimo �mokos (-)

Perkelt� �mok� techninio atid�jinio pasikeitimas (-/+)

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

PELNAS IŠ INVESTICIJ	, PERKELTAS IŠ NETECHNIN
S DALIES

Pra�j� finansiniai metai 
2010.06.30

UŽDIRBTOS 
MOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIK� DAL


Pasirašyt� �mok� suma

Straipsniai

TECHNIN
 DALIS - NE GYVYB
S DRAUDIMAS

Finansiniai metai 
2011.06.30

Žalos sureguliavimo s�naudos (-)

Išieškotos sumos (+)

Perdraudik� dalis (+)

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

KITOS TECHNIN
S PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIK	 DAL�

DRAUDIMO IŠMOK� S�NAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIK� DAL
 (-)
Išmokos, �vykus draudiminiams �vykiams (-)

Išmokos (-)

Perdraudik� dalis (+)

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

Gr�žintos �mokos (dalyvavimas pelne) (-)

Bendra suma (-)

Bendra suma (-)

Perdraudik� dalis (+)

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

Bendra suma (-)

GRYNOSIOS VEIKLOS S�NAUDOS (-)

�sigijimo s�naudos (-)

Atid�t� �sigijimo s�naud� pasikeitimas (-/+)

Administracin�s s�naudos (-)

Perdraudik� dalis (+)

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

Bendra suma (-)

Perdraudik� dalis (+)

Perdraudimo komisiniai ir perdraudik� pelno dalis (+)

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

TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLI� SVYRAVIMO 
IŠLYGINIMO TECHNIN
 ATID�JIN


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

NE GYVYB�S DRAUDIMO TECHNIN�S DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)



III.

III.1. (21.864.212) (14.031.236)

III.2. 0 0

III.3. 965.531 1.259.730

III.3.1.

III.3.2. 965.531 1.065.730

III.3.2.1. 25.040 15.567

III.3.2.2. 940.491 1.050.163

III.3.3. 0 194.000

III.3.4. 0

III.4. 0 0

III.5. (60.144) (24.694)
III.5.1. (37.293) (2.537)

III.5.2. (14.851) (22.157)

III.5.2.1.

III.5.2.2. (9.227) 0

III.5.3. (8.000)

III.6. (490.916) (93.903)

III.7. 9.894 51.002

III.7.1. 9.894 50.236

III.7.2. 0 766

III.8. (30.689) (40.623)

III.8.1. (30.689) (40.623)

III.8.2. 0 0

III.9. (21.470.537) (12.879.724)

III.10.

III.11.

III.12. 0 0

III.13. (21.470.537) (12.879.724)

III.14.

III.15. (21.470.537) (12.879.724)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Nuostolio d�l vert�s sumaž�jimo atstatymas

NETECHNIN
 DALIS

NE GYVYB
S DRAUDIMO TECHNIN
S DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)

GYVYB
S DRAUDIMO TECHNIN
S DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)

INVESTICIN�S VEIKLOS PAJAMOS

Investicij� perleidimo pelnas

PELNAS IŠ INVESTICIJ�, PERKELTAS IŠ GYVYB�S DRAUDIMO 
TECHNIN�S DALIES
INVESTICIN�S VEIKLOS S�NAUDOS (-)

Pajamos iš dalyvavimo kit� �moni� veikloje

Pajamos iš kit	 investicij	

Pajamos iš žem�s ir pastat�

Pajamos iš kit� investicij�

Investicij� vadybos s�naudos, �skaitant pal�kanas (-)

Investicij� vert�s sumaž�jimas (-)

Investicij� perleidimo nuostoliai (-)

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

Nuostolis d�l vert�s sumaž�jimo (-)

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

Finansin�s veiklos s�naudos (-)

Kitos s�naudos (-)


PRASTIN�S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUT
)

KITOS PAJAMOS

Finansin�s veiklos pajamos

Kitos pajamos

KITOS S�NAUDOS (-)

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)

Direktorius Marijus J�ris Mikalauskas
(vardas, pavard�)

YPATINGOSIOS S�NAUDOS (NETEKIMAI) (-)

YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - 
PRIEŠ APMOKESTINIM�

PELNO MOKESTIS (-)

(vardas, pavard�)

Vyriausioji buhalter� Renata Vancevi�ien�
(vardas, pavard�)

Vyriausiasis aktuaras Vilius Dereškevi�ius



Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s
sudarymo tvarkos
3 priedas
D3 forma

PATVIRTINTA
   

protokolas Nr. ____
(data)

2011-06-30 PINIG� SRAUT� ATASKAITA (LITAIS)

 

I. (24.088.367) (42.473.027)

I.1. 462.350 414.518
I.1.1. 462.350 414.518

I.1.2.

I.2. 0 0

I.2.1.

I.2.2.

I.3.

I.4.

I.5. 0 0

I.5.1.

I.5.2.

I.6. (22.774.537) (41.204.299)

I.6.1. (59.825) (102.050)

I.6.1.1. (59.825) (102.050)

I.6.1.2.

I.6.2. (25.199.234) (43.625.129)

I.6.2.1. (25.199.234) (43.625.129)

I.6.2.2.

I.6.3. 2.505.717 2.578.183

I.6.3.1. 2.505.717 2.578.183

I.6.3.2.

I.6.4. 0 0

I.6.4.1.

I.6.4.2.

I.6.5. (21.195) (55.303)

I.6.5.1. (21.195) (55.303)

I.6.5.2.

I.6.6.

I.6.7.

I.7.

I.8.

I.9.

I.10.

I.11. (1.141.747) (1.125.804)

I.12. (634.433) (557.442)

I.13.

I.14.

Finansiniai metai 
2011.06.30

Pra�j� finansiniai metai 
2010.06.30

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

110076079, Ulon� g.5, Vilnius
(kodas, buvein�s adresas)

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

Gautos draudimo ir perdraudimo �mokos 
Draudimo �mokos 

Perdraudimo �mokos 

Eil. Nr. Straipsniai

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

Persidraudimo �mokos (-)

Proporcinio persidraudimo �mokos (-)

Neproporcinio persidraudimo �mokos (-)

Bendrojo draudimo �mokos 

Gautos bendrojo draudimo �mokos, priklausan�ios draudimo �monei 

Gautos bendro draudimo �mokos, priklausan�ios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujan�ioms draudimo 
�mon�ms 
Sumos, sumok�tos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujan�ioms draudimo �mon�ms (-)

Išmok�tos draudimo išmokos (-)

Draudimas (-)

Perdraudimas (-)

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

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

Gr�žintos �mokos, nutraukus sutartis (-)

Draudimas (-)

Perdraudimas (-)

Perdraudimas (-)

Apmok�tos s�naudos žalai sureguliuoti (-)

Draudimas (-)

Perdraudimas (-)

Draudimas (+)

Perdraudimas (+)

Išmok�tos išperkamosios sumos (-)

Draudimas (-)

Kitos sumos, perduotos perdraud�jams (-)

Kitos sumos, gautos iš perdraud�j� 

Apmok�tos veiklos s�naudos (-)

Sumok�ti tipin�s veiklos mokes�iai (-)

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

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

Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)

Kitos sumos, gautos iš perdraudik� 

Sumos, gautos iš draudimo �mon�s kitos pagrindin�s veiklos 

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



II. (31.466.653) 27.864.323

II.1. 1.451.199 2.309.323

II.1.1.

II.1.2. 0 0

II.1.3. 779.347 1.827.095

II.1.4.

II.1.5. 241.994 41.692

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.

II.1.9. 429.858 440.536

II.1.10.

II.2. 168.456.934 25.555.483

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3. 10.916.934 19.191.900

II.2.4.

II.2.5.

II.2.6.

II.2.7.

II.2.8.

II.2.9. 157.540.000 6.363.583

II.2.10.

II.3. (201.371.505) 0

II.3.1.

II.3.2. (23.412.115)

II.3.3. (35.441.220) 0

II.3.4.

II.3.5. 0 0

II.3.6.

II.3.7.

II.3.8.

II.3.9. (142.518.170) 0

II.3.10.

II.4. (3.282) (483)

II.5.

II.6.

III. (22.061) 60.010.411

III.1. 0 60.000.000

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7. 0 0

III.8.

III.9. 7.476 51.002

III.10. (29.537) (40.591)

IV. (55.577.081) 45.401.707
V. 59.462.049 14.379.643

VI. 3.884.968 59.781.350

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s 

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

Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai

Žem�

PINIG� SRAUTAI IŠ INVESTICIN�S VEIKLOS (+/-)

Sumos, gautos iš investicin�s veiklos 

Ind�liai kredito �staigose 

Kitos investicijos 

Sumos, gautos su�jus investicij	 terminui arba perleidus investicijas 

Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s 

Pastatai

Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

Kitais b�dais užtikrintos paskolos

Neužtikrintos paskolos 

Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu 

Kitos garantuotos paskolos 

Negarantuotos paskolos 

Ind�liai kredito �staigose 

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

Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai 

Žem� 

Pastatai 

Skolos ir kiti pastovi� pajam� vertybiniai popieriai (-)

Žem� (-)

Pastatai (-)

Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu (-)

Kitos investicijos 

Sumos, sumok�tos investavus (-)

Dukterin�s ir asocijuotos �mon�s (-)

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

Sumok�ti investicin�s veiklos mokes�iai (-)

Sumos, gautos iš kitos investicin�s veiklos 

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

PINIG� SRAUTAI IŠ FINANSIN�S VEIKLOS (+/-)

Kitais b�dais užtikrintos paskolos (-)

Neužtikrintos paskolos (-)

Ind�liai kredito �staigose (-)

Kitos investicijos (-)

Gautos paskolos 

Gr�žintos paskolos (-)

Sumok�ti dividendai (-)

(vardas, pavard�)

Vyriausioji buhalter� Renata Vancevi�ien�
(vardas, pavard�)

Vyriausiasis aktuaras Vilius Dereškevi�ius

Sumok�ti finansin�s veiklos mokes�iai (-)

Sumos, gautos išleidus paprast�sias ir privilegijuot�sias akcijas 

Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti (-)

Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius 

Sumos, išleistos skolos vertybiniams popieriams išpirkti (-)

PINIGAI IR J� EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE 

Direktorius Marijus J�ris Mikalauskas
(vardas, pavard�)

Sumos, gautos iš kitos finansin�s veiklos 

Sumos, sumok�tos vykdant kit� finansin� veikl� (-)

PINIG� SRAUT� PADID�JIMAS (SUMAŽ�JIMAS) (+/-)
PINIGAI IR J	 EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 



Draudimo �moni� finansin�s atskaitomyb�s
sudarymo tvarkos
4 priedas
D4(T) forma

PATVIRTINTA

   
protokolas Nr. ____

(data)

NUOSAVO KAPITALO POKY�I� ATASKAITA

 2011.06.30

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto

Finansinio 
turto

Privalomasis Sav� akcij� 
�sigijimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Likutis pra�jusi	 finansini	 met	 pradžioje 2010 01 01 27.000.000 0 0 0 0 1.954.206 0 0 0 -5.652.784 23.301.422
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

3. Esmini� klaid� taisymo rezultatas 0

4. 0

5. Perskai�iuotas likutis pra�jusi	 finansini	 met	 pradžioje 2010 01 01 27.000.000 0 0 0 0
1.954.206

0 0 0 -5.652.784 23.301.422

6. Ilgalaikio materialiojo turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

7. Finansinio turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

8. Sav� akcij� �sigijimas / pardavimas 60.000.000 60.000.000

9. Pelno (nuostoli�) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai 0

10. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai -12.879.724 -12.879.724

18. Pervedimai iš rezerv� 0
19. Likutis pra�jusi	 finansini	 met	 tarpinio ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 2010 06 30 87.000.000 0 0 0 0 1.954.206 0 0 0 -18.532.508 70.421.698

20. Ilgalaikio materialiojo turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

21. Finansinio turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

22. Sav� akcij� �sigijimas 0 0

23. Pelno (nuostoli�) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai 0

24. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai -31.608.858 -31.608.858

25. Dividendai 0

26. Kitos išmokos 0

27. Sudaryti rezervai 0

28. Panaudoti rezervai 0

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

110076079, Ulon� g.5, Vilnius
(kodas, buvein�s adresas)

Iš visoPerkainojimo rezervas 
(rezultatai)

�statymo numatyti rezervai Kiti rezervai Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)Apmok�tas 

�statinis kapitalas
Akcij� 
priedai

Savos akcijos (-
)



29. �statinio kapitalo didinimas / mažinimas 0

30. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas 0

31. Esmini� klaid� taisymo rezultatas 0

32. 0
33. Likutis pra�jusi	 finansini	 met	 pabaigoje 2010 12 31 87.000.000 0 0 0 0 1.954.206 0 0 0 -50.141.366 38.812.840
34. Ilgalaikio materialiojo turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

35. Finansinio turto vert�s padid�jimas / sumaž�jimas 0

36. Sav� akcij� �sigijimas 36.000.000 36.000.000

37. Pelno (nuostoli�) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai 0

38. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai -36.000.000 -21.470.537 -57.470.537

39. Dividendai 0

40. Kitos išmokos 0

41. Sudaryti rezervai 0

42. Panaudoti rezervai 0

43. �statinio kapitalo didinimas / mažinimas 50.000.000 50.000.000

44. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas 0

45. Esmini� klaid� taisymo rezultatas 0

46. Pervedimai iš rezerv� 0
47. Likutis ataskaitini	 finansini	 met	 tarpinio ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 101.000.000 0 0 0 0 1.954.206 0 0 0 -35.611.903 67.342.303

Direktorius
(parašas) (vardas, pavard�)

Vyriausioji buhalter� Renata Vancevi�ien�
(parašas) (vardas, pavard�)

Vyriausiasis aktuaras Vilius Dereškevi�ius
(parašas) (vardas, pavard�)

Marijus J�ris Mikalauskas



 
 

 

 
 
 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ 
2011 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 

Bendri duomenys 
UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau – bendrov�) �steigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 739 „D�l b�sto paskol� draudimo bendrov�s“. 
Bendrov� �registruota Lietuvos Respublikos �kio ministerijoje 1999 m. geguž�s 7 d. (registravimo Nr. 
AB 99-7, �mon�s kodas 1100 76079). 

Bendrov�s buvein� yra Ulon� g. 5, Vilniuje. Filial�, atstovybi�, dukterini� ir asocijuot� �moni� 
bendrov� neturi.  

Bendrov� vykdo draudimo ir su juo susijusi� veikl�. Draudimo prieži�ros komisija prie Finans� 
ministerijos 1999 m. balandžio 22 d. išdav� bendrovei draudimo veiklos licencij� Nr. 0009 bei leidim� 
draudimo r�šiai.  

Bendrov�s misija – draudžiant kreditus pad�ti Lietuvos Respublikos gyventojams gauti finansavim� 
b�stui �sigyti ar jam modernizuoti. Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo 
grup�s veikl�: draudžia b�sto kreditus, �skaitant pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param�, bei kreditus 
daugiabu�iams namams modernizuoti, tokiu b�du dalyvaudama Daugiabu�i� nam� modernizavimo 
programoje. Nuo bendrov�s veiklos pradžios draudimo paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 
keturiasdešimt septyni t�kstan�iai šeim� – bendrov� yra apdraudusi ketvirtadal� išduot� b�sto kredit�.  

Bendrov�s veiklos tikslas – vykdyti kredito draudim� ir, vykdant ši� veikl�, siekti maksimalaus pelno.  

Bendrov�s vienintelis akcininkas yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija, kurios buvein� yra 
J. Tumo - Vaižganto 8A/2, Vilnius.  

Bendrov�s administracijos vadovas – direktorius Marijus J�ris Mikalauskas, einantis šias pareigas nuo 
2010 m. gruodžio 23 d.  

Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. balandžio 12 d. �sakymu Nr. 1K-110 bendrov�s 
�statinis kapitalas padidintas papildomu akcininko �našu 60.000.000 Lt, išleidžiant 60.000 paprast�j� 
vardini� akcij�, kuri� vienos nominalioji vert� yra 1.000 Lt, o emisijos kaina lygi j� nominaliajai 
vertei. Bendrov�s �stat� pakeitimai, susij� su �statinio kapitalo padidinimu, 2010 m. geguž�s 13 d. 
�registruoti Juridini� asmen� registre. 

Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymu Nr. 1K-411 bendrov�s 
�statinis kapitalas buvo sumažintas 36.000.000 Lt (kad b�t� sumažinti bendrov�s balanse sukaupti 
nuostoliai) ir padidintas papildomu akcininko �našu 50.000.000 Lt, išleidžiant 50.000 paprast�j� 
vardini� akcij�, kuri� vienos nominalioji vert� yra 1.000 Lt, o emisijos kaina lygi j� nominaliajai 
vertei. Šie bendrov�s �stat� pakeitimai 2011 m. vasario 14 d. �registruoti Juridini� asmen� registre. 

2011 m. II ketv. bendrov� patyr� 21.470.537 Lt nuostol�, palyginimui - 2010 m. II ketv. bendrov� 
patyr� 12.879.724 Lt nuostol�.  

Iki 2009 m. bendrov� veik� pelningai. 2009 m. drastiškai pasikeit� bendrov�s veiklos aplinka, 
realizavosi dvi pagrindin�s rizikos – ženklus gyventoj� pajam� sumaž�jimas bei staigus nekilnojamojo 
turto kain� kritimas. Tai s�lygojo didel� kreditavimo sutar�i� nutraukim�, draudimo išmok� sraut� bei 
užstat� vert�s kritim� ir nuostolius d�l subrogacijos galimybi� sumaž�jimo. Papildomai, 
nekilnojamojo turto ir b�sto kreditavimo rinkos s�stingis visiškai sumažino nauj� draudimo sutar�i� 
poreik� ir, to išdavoje, �mok� pinig� srautus. Nepalanki veiklos aplinka išliko ir 2010 m., bei 
prognozuojama, kad išliks ir 2011 – 2012 m. laikotarpiu.  

 



 
 

 

 
 
 

Apskaitos principai  
 

Bendrov�s apskaita yra tvarkoma ir finansin�s ataskaitos parengtos vadovaujantis pajam� ir s�naud� 
kaupimo principu.  

Bendrov� apskait� tvarko pagal Verslo apskaitos standartus (toliau – VAS). Bendrov�s finansin�s 
ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros komisijos 2004 m. 
vasario 3 d. nutarimu N-7 ir visais jo pakeitimais bei kitais Lietuvos Respublikoje finansin� apskait� 
reglamentuojan�iais teis�s aktais. 

Bendrov� apskait� tvarko Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais.  

Bendrov�s apskaita vedama laikantis kaupimo, atsargumo, palyginamumo, �mon�s veiklos t�stinumo 
bei kit� apskaitos princip�. Visos sumos finansin�se ataskaitose pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip.  

2011 m. bendrov�s apskaitos politika nebuvo keista. 

  

Aiškinamojo rašto pastabos 
 
1. Akcinink� nuosavyb� 

2011 m. birželio 30 d. bendrov�s akcin� kapital� sudar� 101.000 paprast�j� vardini� akcij� (2010 m. 
birželio 30 d.  akcin� kapital� sudar� 87.000 paprast�j� vardini� akcij�). Vienos akcijos nominali vert� 
yra 1.000 Lt.  

2. Normini� akt� laikymasis 

Balanso sudarymo dien� bendrov� atitiko Lietuvos Respublikos normini� akt� reikalavimus, keliamus 
draudimo bendrovi� mokumo atsargai bei investicij� strukt�rai. 

3. �vykiai po balanso sudarymo 

Po balanso reikšming� �vyki� ne�vyko. 

 

Direktorius     __________________  ___Marijus J�ris Mikalauskas___   
            (parašas)          (vardas ir pavard�) 

 

Vyriausioji buhalter�    __________________  ___Renata Vancevi�ien� ___   
            (parašas)          (vardas ir pavard�) 

 

Vyriausiasis aktuaras    __________________  ___Vilius Dereškevi�ius ___    
            (parašas)         (vardas ir pavard�) 



 

 

Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 
Nr. 57
valdytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 

su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 
kreditus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 
paramos. 
sutar�i�. 
kredit� 
nustatytus 
namams modernizuoti, 

kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74
Nr. 38
Nr. 123
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
�statais, patvirtintais Lietuvos 
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K
norminiais dokumentais.

valdymui“, patvirtintuose 
2009, Nr.

Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 
bendrov� netaiko tarptautini� apskaitos standart�).

�sakymu Nr. 1K
Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K
d. �sakymu
Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi
Venantas Miškinis 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 
Turevi�ien�
ved�ja.

1. OBJEKTYVI BENDROV�S 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 
Nr. 57-1603; 2005, Nr. 98

dytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 
Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 

su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 
editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 

daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 
paramos. Nuo bendrov�s veiklos pradžios 
sutar�i�. Sunkme�io laikotarpiu 
kredit� bendrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais
nustatytus �sipareigojimus bankams.
namams modernizuoti, 

Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74
Nr. 38-1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64
Nr. 123-5574), Lietuvos Respublikos V
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
�statais, patvirtintais Lietuvos 
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K
norminiais dokumentais.

- „Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 
valdymui“, patvirtintuose 
2009, Nr. 63-2545)

- „Valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidru
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 
bendrov� netaiko tarptautini� apskaitos standart�).

Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respubli
�sakymu Nr. 1K-
Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K
d. �sakymu Nr. 1K
Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi
Venantas Miškinis 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 
Turevi�ien� – Lietuvos R
ved�ja. 

Bendrov�s valdybos pirminink
Bendrov�s administracijos vadovas 
Bendrov� dukterini� bendrovi� bei filial�
2011 metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.

2011 M.

OBJEKTYVI BENDROV�S 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

1603; 2005, Nr. 98-3703
dytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

endrov�s veiklos pradžios 
Sunkme�io laikotarpiu 
endrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais
�sipareigojimus bankams.

namams modernizuoti, dalyva
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64
5574), Lietuvos Respublikos V

komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
�statais, patvirtintais Lietuvos 
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K
norminiais dokumentais. Bendrov�je 

„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 
valdymui“, patvirtintuose Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

2545); 
„Valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidru

Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 
bendrov� netaiko tarptautini� apskaitos standart�).

Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respubli
-171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K
Nr. 1K-281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi
Venantas Miškinis – Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

Bendrov�s valdybos pirminink
Bendrov�s administracijos vadovas 
Bendrov� dukterini� bendrovi� bei filial�

metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.

UAB „B�STO PASKOL� D
M. ŠEŠI� M�NESI� TARPIN

OBJEKTYVI BENDROV�S 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

3703). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 
dytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

endrov�s veiklos pradžios 
Sunkme�io laikotarpiu bendrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 
endrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais
�sipareigojimus bankams. Bendrov�

dalyvauja Daugiabu�i� nam� modernizavimo programoje
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64
5574), Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 

komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
�statais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K

endrov�je taip pat 
„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 

Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

„Valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidru
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 
bendrov� netaiko tarptautini� apskaitos standart�).

Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respubli
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

Bendrov�s valdybos pirminink� 
Bendrov�s administracijos vadovas 
Bendrov� dukterini� bendrovi� bei filial�

metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.

UAB „B�STO PASKOL� D
ŠEŠI� M�NESI� TARPIN

OBJEKTYVI BENDROV�S B�KL�S 

UAB „B�sto paskol� draudimas“ (toliau – b
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 
dytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija. 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

endrov�s veiklos pradžios sudaryta daugiau kaip 4
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

endrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais
Bendrov�, administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

Daugiabu�i� nam� modernizavimo programoje
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64

yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 

Respublikos finans� ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sa
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K

taip pat yra laikomasi nuostat�, nurodyt� 
„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 

Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

„Valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidru
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 
bendrov� netaiko tarptautini� apskaitos standart�). 

Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respubli
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

� – Eivil� �ipkut�.
Bendrov�s administracijos vadovas – direktorius Marijus J�ris Mikalauskas
Bendrov� dukterini� bendrovi� bei filial� ir atstovybi� neturi.

metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.
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UAB „B�STO PASKOL� DRAUDIMAS

ŠEŠI� M�NESI� TARPINIS 
 

B�KL�S BEI VEIKLOS VYKDYMO
 

bendrov�) �steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 
dytoja yra Lietuvos Respublikos finans� ministerija.  

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

sudaryta daugiau kaip 4
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

endrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais
administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

Daugiabu�i� nam� modernizavimo programoje
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64

yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 

finans� ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sa
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K

yra laikomasi nuostat�, nurodyt� 
„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 

Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

„Valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidrumo užtikrinimo gairi� aprašas“, patvirtintas 
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 

Bendrov�s valdyb� sudaro 5 nariai. Lietuvos Respublikos finans� ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

Respublikos finans� ministro 2010 m. kovo 3 d. �sakymu Nr. 1K-
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politi

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

Eivil� �ipkut�. 
direktorius Marijus J�ris Mikalauskas

ir atstovybi� neturi.
metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.

 

RAUDIMAS“
IS  PRANEŠIMAS

BEI VEIKLOS VYKDYMO

�steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

sudaryta daugiau kaip 45 t�kstan�iai 
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

endrov�je ir susid�rusiems su finansiniais sunkumais, vykdant 
administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

Daugiabu�i� nam� modernizavimo programoje
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64

yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 

finans� ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sa
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K

yra laikomasi nuostat�, nurodyt� 
„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 

Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

mo užtikrinimo gairi� aprašas“, patvirtintas 
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 (su išlyga d�l apskaitos tvarkymo 

kos finans� ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

-054 ir Finans� ministro 2010 m. rugs�jo 3 
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento vyresnioji patar�ja, 

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

direktorius Marijus J�ris Mikalauskas
ir atstovybi� neturi. 

metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�.

“  
PRANEŠIMAS 

BEI VEIKLOS VYKDYMO 

�steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

t�kstan�iai b�sto kredit� draudimo 
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

vykdant b�sto kreditavimo suta
administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

Daugiabu�i� nam� modernizavimo programoje. 
Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Resp

2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94
1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64

yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 
komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 

finans� ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sa
(Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymo Nr. 1K-411 redakcija) bei vidaus 

yra laikomasi nuostat�, nurodyt� šiuose dokumentuose:
„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 

Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr.

mo užtikrinimo gairi� aprašas“, patvirtintas 
su išlyga d�l apskaitos tvarkymo 

kos finans� ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

054 ir Finans� ministro 2010 m. rugs�jo 3 
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
kos departamento vyresnioji patar�ja, 

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

direktorius Marijus J�ris Mikalauskas.  

metais bendrov� neperleido ir ne�sigijo sav� ir kit� bendrovi� akcij�. 

 APŽVALGA

�steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

b�sto kredit� draudimo 
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

b�sto kreditavimo suta
administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

Savo veikloje bendrov� vadovaujasi Europos S�jungos teis�s aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu 
2262), Lietuvos Respublikos draudimo �statymu (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2009, 

1439), Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, 
yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 

komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
finans� ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sakymu Nr. 99 

411 redakcija) bei vidaus 
dokumentuose: 

„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 
Draudimo prieži�ros komisijos 2009 m. geguž�s 19 d. nutarimu Nr. N-211 (Žin., 

mo užtikrinimo gairi� aprašas“, patvirtintas Lietuvos 
su išlyga d�l apskaitos tvarkymo 

kos finans� ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

054 ir Finans� ministro 2010 m. rugs�jo 3 
281 atliktais pakeitimais) valdybos nariais buvo paskirti: Eivil� �ipkut� – Lietuvos 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� 
kos departamento vyresnioji patar�ja, 

Lietuvos Respublikos finans� ministro patar�jas, Elvyra Radavi�ien� – Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 

APŽVALGA 

�steigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 1998 m. birželio 18 d. nutarim� Nr. 739 „D�l B�sto paskol� draudimo bendrov�s“ (Žin., 1998, 

). Bendrov�s steig�ja ir valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� 

Bendrov� vykdo ne gyvyb�s draudimo šakos kredito draudimo grup�s veikl�. Bendrov� draudžia 
su ja bendradarbiavimo sutartis pasirašiusi� Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka �registruot� bank� b�sto 

editus pilie�i�, turin�i� teis� � valstyb�s param� pagal Valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�, taip pat kreditus pilie�i�, neturin�i� teis�s gauti valstyb�s 

b�sto kredit� draudimo 
endrov� laikinai teikia pagalb� gyventojams, apdraudusiems savo b�sto 

b�sto kreditavimo sutartyje 
administruodama apdraustus kreditus daugiabu�iams 

ublikos civiliniu 
4246; 2009, 

1914; 2003,  
yriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos draudimo prieži�ros 

komisijos nutarimais, Lietuvos Respublikos finans� ministro �sakymais, kitais teis�s aktais, bendrov�s 
kymu Nr. 99 

411 redakcija) bei vidaus 

„Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo �moni� skaidriam, patikimam ir apdairiam 
211 (Žin., 

Lietuvos 
su išlyga d�l apskaitos tvarkymo – 

kos finans� ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
171 „D�l UAB „B�sto paskol� draudimas“ valdybos nari� skyrimo“ (kartu su Lietuvos 

054 ir Finans� ministro 2010 m. rugs�jo 3 
Lietuvos 

Respublikos finans� ministerijos Finans� rink� politikos departamento direktor�, Audrut� Dziskien� – 
kos departamento vyresnioji patar�ja, 

Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir b�sto departamento B�sto skyriaus ved�ja, Živil� 

espublikos finans� ministerijos Ministerijai pavaldži� �staig� prieži�ros skyriaus 
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2011 met� pirmo pusme�io pabaigoje bendrov�je dirbo 35 darbuotojai. 27 bendrov�s darbuotojai 
yra �gij� aukšt�j� universitetin�, 1 – aukšt�j� neuniversitetin�, 3 – aukštesn�j�, 4 – vidurin�j� išsilavinim�. 5 
bendrov�s darbuotojai siekia �gyti aukštesn� kvalifikacin� laipsn� studijuodami aukštosiose mokyklose. 
Bendrov�s darbuotoj� ir administracijos funkcijos, teis�s, pareigos, atsakomyb� bei atskaitomyb� yra 
nustatytos ir aiškiai atskirtos.  

Bendrov�s organizacin� strukt�ra yra nuolat tobulinama, pritaikant j� prie besikei�ian�i� veiklos 
prioritet�. 

2. BENDROV�S MISIJA, GALIMYB�S IR GR�SM�S 
 

Bendrov�s misija – draudžiant kreditus pad�ti Lietuvos Respublikos gyventojams gauti 
finansavim� b�stui �sigyti ar jam modernizuoti. Bendrov�s �stat�, patvirtint� Lietuvos Respublikos finans� 
ministro 1999 m. balandžio 15 d. �sakymu Nr. 99 (Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 
28 d. �sakymo Nr. 1K-411 redakcija), 8 punkte �tvirtintas bendrov�s veiklos tikslas – vykdyti kredito 
draudim� ir, vykdant ši� veikl�, siekti maksimalaus pelno. Ekonominio sunkme�io s�lygomis nuo 2009 met� 
bendrov� patiria nuostol�, bet, ger�jant šalies �kio makroekonominiams rodikliams bei atnaujinus b�sto ir 
daugiabu�i� nam� modernizavimo kredit� draudimo produktus, bendrov� planuoja 2013 metus baigti be 
nuostolio.  

 
Bendrov�s �gyvendintos galimyb�s. 2011 met� pirm� pusmet� bendrov� išsaugojo savo veiklos 

t�stinum�: mokumo rodiklis1 tenkino Draudimo prieži�ros komisijos nustatyt� normatyv� ir sudar� 5,6. 
Bendrov�s veikl� 2011 met� pirm� pusmet� teigiamai �takojo 2011 metais padidintas �statinis 

kapitalas bei 2010 m. geguž�s 20 d. bendrov�s 2 metams prat�sta sutartis su bendradarbiaujan�iais 
komerciniais bankais d�l draudimo išmok� mok�jimo dalimis bei sudarant mok�jim� draudimo susitarimus. 

Bendrov� šiuo laikotarpiu reng� naujo b�sto kredit� draudimo produkto projekt�, kuriame b�t� 
maksimaliai suderinta priemoni� visuma, skirta išsaugoti b�sto kreditavimo sutart�, kai kredito gav�jas 
(draud�jas) patiria laikinus kredito gr�žinimo sunkumus bei minimizuoti vis� b�sto kreditavimo sutarties 
šali� nuostolius, esant nepalankioms aplinkyb�ms.  

Vykdydama socialin� misij�, bendrov� sustabd� priverstin� skolos išieškojim� draud�j�, kurie 
pateik� motyvuotus ir dokumentais pagr�stus raštiškus prašymus, atžvilgiu. Su šiais draud�jais pasirašius 
skolinio �sipareigojimo gr�žinimo sutartis bei jiems tinkamai vykdant prisiimtus �sipareigojimus, bendrov� 
nepradeda priverstinio skolos išieškojimo. Tokiu b�du draud�jams yra sudaroma galimyb� toliau gyventi už 
b�sto kredito l�šas �sigytame b�ste. 

Didindama bendrov�s veiklos rizikos valdymo efektyvum�, bendrov� 2011 met� pirm� pusmet� 
k�r� draud�j� reitingavimo (draud�j� skirstymo pagal tik�tinum� �vykti draudžiamajam �vykiui) proced�ras.  

 
Bendrov�s gr�sm�s. Aukštas nedarbo lygis, mažos gyventoj� pajamos bei s�stingyje išliekanti 

nekilnojamojo turto rinka s�lygojo draudimo išmok� skai�iaus augim�. J� apriboti pad�jo bendrov�s 
galimyb� sudaryti mok�jim� draudimo susitarimus su draud�jais ir mok�ti už juos kredito ir pal�kan� 
�mokas bankams. Bendrov�s turim� mokumo atsarg� teigiamai �takojo bendrov�s �statinio kapitalo 
padidinimas: 2011 m. liepos 1 d. bendrov�s turima mokumo atsarga sudar� 67,3 mln. Lt.  
  

                                                 
1 Mokumo rodiklis apskai�iuotas kaip santykis tarp turimos mokumo atsargos ir didesnio iš ši� dydži�: b�tinosios 
mokumo atsargos ar minimalaus garantinio fondo. 
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3. BENDROV�S VEIKLOS TIKSLAI IR J� �GYVENDINIMAS 
�

Bendrov�s Strateginiame 2011 – 2013 met� veiklos plane 2011 metams nustatyti šie strateginiai 
tikslai: 

- užtikrinti bendrov�s veiklos t�stinum� ir siekti sumažinti nuostolius; 
- pad�ti draud�jams sunkme�io s�lygomis išsaugoti j� vienintel� b�tin� b�st�, o j� praradus sudaryti 

galimyb� socialiai pažeidžiamoms šeimoms j� nuomotis; 
- užtikrinti s�kming� b�sto kredit� ir kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�. 
 
Finansini� veiklos rezultat� analiz�. Apskait� bendrov�je reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Draudimo prieži�ros komisijos 2004 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. N-7 „D�l draudimo �moni� finansin�s 
atskaitomyb�s“ (su v�lesniais pakeitimais), kuriame nurodyta, kad draudimo �mon� apskait� vykdo 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterin�s apskaitos �statymu bei Verslo apskaitos standartais. 
Dividend� politika bendrov�je vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1997 m. sausio 14 
d. nutarimu Nr. 20 „D�l dividend� už valstybei nuosavyb�s teise priklausan�ias akcijas (su v�lesniais 
pakeitimais). 

2011 met� pirmo pusme�io bendrov�s finansin�s veiklos rezultatai: 
- patirtas nuostolis sudar� 21,5 mln. Lt ir buvo 66,7 proc. didesnis, nei 2010 met� pirm� pusmet� 

d�l išaugusio draudimo išmok� skai�iaus; 
- uždirbta 3,5 mln. Lt draudimo �mok�. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, uždirbt� draudimo 

�mok� suma sumaž�jo 16,8 proc. d�l mažesnio sudaryt� kredito draudimo sutar�i� skai�iaus; 
- uždirbta 1 mln. Lt kit� technini� pajam�. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, uždirbt� 

technini� pajam� suma išaugo 33,6 proc. d�l išaugusio sudaryt� mok�jimo draudimo susitarim� gr�žinimo 
grafik� skai�iaus; 

- gauta 1 mln. Lt investicini� veiklos pajam�. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, gaut� 
investicini� veiklos pajam� suma sumaž�jo 9,4 proc. d�l sumaž�jusio investicij� pajamingumo; 

- patirta 1,8 mln. Lt veiklos s�naud�. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, veiklos s�naud� 
suma sumaž�jo 4,4 proc. d�l bendrov�s vykdomos taupymo politikos; 

- draudimo išmok� s�naudos sudar� 25,1 mln. Lt. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, 
draudimo išmok� s�naudos padid�jo 45,8 proc. d�l išaugusio draudimo išmok� skai�iaus. 

Bendras bendrov�s metinis darbo užmokes�io fondas 2011 met� pirm� pusmet� sudar� 1,1 mln. Lt, 
ir, lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, sumaž�jo 3,3 proc. Apibendrintos vidutin�s m�nesin�s algos 
pagal padalinius 2011 met� pirm� pusmet� pasiskirst� taip: 

- bendrov�s administracijos – 6.939 Lt; 
- Teis�s skyriaus – 5.173 Lt; 
- Finans� skyriaus – 4.816 Lt; 
- Draudimo skyriaus – 4.561 Lt; 
- Informacini� technologij� skyriaus – 4.329 Lt. 
2011 m. birželio 30 d. investicijos � Vyriausyb�s vertybinius popierius sudar� 48,3 proc., 

investicijos � terminuotus ind�lius – 18,6 proc., investicijos � �moni� vertybinius popierius – 27,1 proc., 
investicijos � investicinius fondus ir �moni� akcijas – 0,9 proc., investicijos � nekilnojam�j� turt� – 5,1 proc. 
viso bendrov�s investicij� portfelio.  

Palyginimui, 2010 m. birželio 30 d. investicijos � Vyriausyb�s vertybinius popierius sudar� 32,4 
proc., investicijos � terminuotus ind�lius – 58,4 proc., investicijos � investicinius fondus ir �moni� akcijas – 
1,5 proc., investicijos � �moni� vertybinius popierius – 0 proc., investicijos � nekilnojam�j� turt� – 7,7 proc. 
viso bendrov�s investicij� portfelio. 

Bendrov�s investicijos � ilgalaik� turt� 2011 m. birželio 30 d. sudar� 4,4 mln. Lt, iš j� 1,9 mln. Lt 
buvo investuota � bendrov�s perimt� nekilnojam�j� turt� ir 2,5 mln. Lt � draudimo �mon�s reikm�ms 
naudojamas administracines patalpas Ulon� g.5, Vilniuje. 

 
Nefinansini� veiklos rezultat� analiz�. Siekdama pad�ti draud�jams išsaugoti j� vienintel� b�tin� 

b�st� bei sumažinti nuostolius, bendrov� 2011 met� pirm� pusmet� t�s� draud�j�, v�luojan�i� vykdyti 
�sipareigojimus bankams pagal b�sto kreditavimo sutartis, monitoring� – susisiekdavo su jais telefonu bei 
elektroniniu paštu, ragino susimok�ti �siskolinim� bankui, aiškino bendrov�s galimybes pad�ti sudarant 
mok�jim� draudimo susitarim� arba padengiant �siskolinim� bankui.  
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Vykdant toki� draud�j� monitoring�, iki 2011 met� pirmo pusme�io pabaigos bendrov�s 
darbuotojams pavyko susisiekti su 80,7 proc. v�luojan�i� vykdyti �sipareigojimus bankams draud�j� ir 
informuoti juos apie bendrov�s teikiam� pagalb�; su 16,7 proc. v�luojan�i� draud�j� buvo sudaryti 
susitarimai d�l kredito ir pal�kan� �mok� mok�jimo bankams.  

2011 met� pirm� pusmet� bendrov� pasiraš� 239 mok�jim� draudimo susitarimus su draud�jais 
(129 susitarimai su draud�jais sudaryti pirm� kart�, 110 – sudaryti pakartotinai dar 1 metams). Bendrov�s 
duomenimis, baigus mok�ti draudimo išmokas pagal susitarimus, b�sto kreditavimo sutart� išsaugo beveik 
90 proc. draud�j�, pasinaudojusi� bendrov�s teikiama pagalba2. 

Pagal �vykusius draudžiamuosius �vykius, sudarytus mok�jim� draudimo susitarimus bei  skolinius 
�sipareigojimus 2011 met� pirm� pusmet� bendrov� iš viso bankams išmok�jo  25,2 mln. Lt draudimo 
išmok�. Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, bendrov�s išmok�t� draudimo išmok� suma sumaž�jo 42,2 
proc. Sumaž�jim� �takojo draudimo išmok� sumos išmok�jimas dalimis per 3 met�  laikotarp� (vietoje 
buvusio prieš metus draudimo išmok� išmok�jimo per vieneri� met� laikotarp�). 

Per 2011 met� pirm� pusmet� bendrov� iš viso susigr�žino 3 mln. Lt išmok�t� draudimo išmok�. 
Lyginant su 2010 met� pirmu pusme�iu, bendrov�s susigr�žint� išmok� suma išaugo 22,8 proc. d�l 
padid�jusi� išmok�t� draudimo išmok� susigr�žinim� pagal mok�jim� draudimo susitarimus. 

2011 met� pirm� pusmet� bendrov� apdraud� 18 b�sto kredit�, t. y. 69,2 proc. mažiau, nei per 2010 
met� pirm� pusmet�. Sumaž�jusias b�sto kredit� draudimo apimtis l�m� bank� b�sto kreditavimo politikos 
poky�iai, d�l kuri� bendrov�s si�lomas b�sto kredit� draudimas prarado aktualum�.  

 
Vidaus auditas. Vidaus auditorius, �vertin�s bendrov�s veiklos rizik�, 2011 metais sudar� metin� 

vidaus audito plan�, kur� 2011 m. geguž�s 6 d. patvirtino bendrov�s valdyba (pos�džio protokolo numeris 
Nr. 6(228)). 

Pagal 2011 met� vidaus audito plan� pirm�j� pusmet� bendrov�je buvo atlikti šie vidaus auditai: 
- UAB „B�sto paskol� draudimas“ vieš�j� pirkim� auditas; 
- bendrov�s turto naudojimo, apskaitos ir valdymo �vertinimas. 
Taip pat buvo atlikta poauditin� veikla d�l 2010 metais pateikt� rekomendacij� �gyvendinimo. 

Atlikus min�tus vidaus auditus, buvo padarytos išvados, nurodan�ios galin�i� kilti bendrovei rizik� ir 
pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti bendrov�s vidaus kontrol�s efektyvum�, pašalinant spragas ar 
sumažinant min�t� rizik�.  

 
Pagrindin�s rizikos r�šys ir neapibr�žtumai, su kuriais susiduria �mon�. Bendrov�s veikl� 2011 

met� pirm� pusmet� �takojo vis dar žemos gyventoj� pajamos, aukštas nedarbas bei nekilnojamojo turto 
rinkos s�stingis. Tai s�lygojo didel� draudžiam�j� �vyki� skai�i� bei nuostolius d�l subrogacijos galimybi� 
sumaž�jimo. D�l nekilnojamojo turto ir b�sto kreditavimo rink� s�stingio bei pasikeitusios bank� 
kreditavimo politikos nauj� b�sto kredito draudimo sutar�i� poreikis (iki su bankais bus sudarytos sutartys  
pakeisto / naujo b�sto kredit� draudimo produkto platinimui) yra sumaž�j�s, o tai sumažino �mok� pinig� 
srautus.  

Bendrov� išanalizavo riziking� ir bendrovei labiausiai nuostoling� draud�j� segmentus. 
Nustatydama draudimo �mokas, bendrov� numato atsižvelgti � eil� papildom� b�sto kredito ir draud�jo 
savybi� ir kriterij�: b�sto kredito dyd�, sutarties trukm�, gr�žinimo tip� (linijinis / anuitetas), antras ar kitas 
b�sto �sigijimas už skolintas l�šas, veiklos srities bei kitus parametrus. 

 
4. SVARB�S �VYKIAI, �VYK� PO FINANSINI� MET� PABAIGOS IR TUR�J� 

ESMIN�S REIKŠM�S BENDROV�S VEIKLAI 
 

Esminis 2011 met� pirmo pusme�io �vykis – �statinio kapitalo poky�i� �registravimas Juridini� 
asmen� registre: Lietuvos Respublikos finans� ministro 2010 m. gruodžio 28 d. �sakymu Nr. 1K-411 
�vykdyt� bendrov�s �statinio kapitalo padidinim� 50 mln. Lt ir sumažinim� 36 mln. Lt (kad b�t� panaikinti 
bendrov�s balanse �rašyti nuostoliai) �registravus Juridini� asmen� registre, �statinis kapitalas 2011 m. kovo 
31 d. sudar� 101 mln. Lt. 

                                                 
2 Kaip nustatyta bendrov�s 2011 met� strateginiame veiklos plane, skai�iuojama prieš 2 ketvir�ius pasibaigusiems ir 
nevirtusiems draudimo išmoka susitarimams. 
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Bendrov� 2011 met� pirm� pusmet� 3 vienetais sumažino pareigybi� etat� skai�i� bei pertvark� 
organizacin� strukt�r�, pagrindin� d�mes� skiriant žal� sureguliavimo funkcijai sustiprinti – perskirstant 
žmogiškuosius išteklius, �steigti žal� reguliavimo ir žal� prevencijos poskyriai. 

Siekdama tapti patikimu draudimo rizikos valdymo partneriu bankams, 2011 met� pirm� pusmet� 
bendrov� t�s� bendradarbiavim� su užsienio perdraudimo �mon�mis d�l numatomo rizikos persidraudimo – 
teik� perdraudimo tarpininkui duomenis  rizikos ir perdraudimo kainos �vertinimui. 

Investavimo rizikos valdymo ir investavimo gr�žos didinimo tikslais bendrov� perdav� 60 mln. Lt 
investicij� valdym� konkurso b�du atrinktam investicij� valdytojui – SEB investicij� valdymui.  

 
 

5. BENDROV�S VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZ�S 2011 M. ANTR� PUSMET� 
 

2011 met� antr� pusmet� bendrov�s pagrindinis uždavinys yra užtikrinti bendrov�s veiklos 
t�stinum� bei vykdyti b�sto kredit� ir kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudim�, padedant 
draud�jams sunkme�io s�lygomis išsaugoti j� vienintel� b�tin� b�st�. 

Šiuo laikotarpiu bendrov� numato toliau tobulinti rengiam� naujo b�sto kredit� draudimo produkto 
projekt�, bei ieškoti papildom� bendradarbiavimo galimybi� su bankais siekiant pritaikyti š� produkt� prie 
kreditavimo sutarties šali� poreiki� ir s�kmingai �sitvirtinti rinkoje. Taip pat bendrov� nagrin�s alternatyvi�  
b�sto kredit� draudimui produkt� k�rimo galimybes siekdama ateityje užtikrinti didesn� veiklos 
diversifikacij�. 

Bendrov� numato aktyviai pasinaudoti galimybe išieškoti jai priklausan�ias sumas, � kurias �gijo 
teis� išmok�dama išmokas. Tuo tikslu yra numatyti �vair�s darbo proces� bei IT sistem� pakeitimai. 

 
6. INFORMACIJA APIE BENDROV�S TYRIM� IR PL�TROS VEIKL� 

 
Siekiant kuo anks�iau �vertinti neigiamas tendencijas ir imtis vis� priemoni� b�tin� stabiliai 

�mon�s veiklai užtikrinti, bendrov� planuoja tobulinti ankstesniais metais sukurt� veiklos rodikli� 
prognozavimo model�.  

Bus tobulinamas 2011 met� pirm� pusmet� sukurtas draud�j� rizikingumo vertinimui parengtas j� 
reitingavimas, �vertinant nemok�jim� ar v�lavim� mok�ti kredito ir pal�kan� �mokas bankams priežastis. Tai 
suteiks galimyb� tiksliau identifikuoti draud�j�, ketinan�i� sudaryti nauj� draudimo sutart� ar mok�jim� 
draudimo susitarim�, rizikingum�, bus naudinga bendrovei prisiimant naujas rizikas bei susigr�žinant 
bendrov�s išmok�tas išmokas. 

 
 

Valdybos pirminink�                                                                                                       Eivil� �ipkut�  
______________ 

 
 


