
UAB draudimo kompanija
        „Lamantinas“

                                        AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                                       

                                           BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „Lamantinas“ įregistruota 1994m. 
lapkričio mėn. 21d., rejestro Nr. AB 94-7, identifikavimo kodas 110062097.

2. Pagrindinė kompanijos vykdoma veikla Lietuvos Respublikoje –laidavimo draudimas 
pagal „Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimo taisykles Nr.001“ .Draudimo veiklos 
licenzijos Nr.000014, išduota 2005metų kovo 15d. 

3. Kompanija turi nesavarankišką struktūrinį padalinį Klaipėdoje, dukterinių ir asocijuotų 
įmonių neturi.

4.  Per ataskaitinį laikotarpį kompanija dirbo pelningai.  Nors 2004m. Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą, laidavimo draudimo grupės paslaugų(t.y. atsakomybės, atliekant muitinės 
procedūras, draudimo) poreikis sumažėjo, 2006m. pirmą pusmetį pasirašyta 3.750.754Lt draudimo 
įmokų, t.y.655.075Lt daugiau nei per  praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. 

5. 2006 m. birželio 30d. UAB DK „Lamantinas“ dirbo 13 darbuotojų. Iš jų -11 dirbo
bendrovės pagrindinėje buveinėje Vilniuje, 2 darbuotojai-Klaipėdoje. 2005 m. birželio 30d.-
atitinkamai-13 ir2.

6. Įstatinio kapitalo dydis 2006m. pirmą pusmetį nekito. 2006m. birželio 30d. jis 
sudaro3.5mln.Lt.

                                    APSKAITOS POLITIKA

7.Bendrovė 2006m.sausio 1d.-2006m.birž elio 30d. taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 
praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2005m. 
gruodžio 31d. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

                                             PASTABOS

8. Esminių pokyčių kompanijos veikloje 2006m. pirmą pusmetį neįvyko, kompanija negavo 
ir nesuteikė jokių paskolų.

9. Kaip ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, didž iausios kompanijos investicijos 
sudaro į nekilnojamąjį turtą bei Lietuvos Respublikos iždo vekselius. Turimi indėliai banke 
sumažėjo 302.908Lt. Pasibaigus indėlio terminui, jis nebuvo pratęstas.

10.Techniniai atidėjiniai 2006m. birželio 30d. sumažėjo 73.221Lt.  Numatomų išmokėjimų 
techninis atidėjinys sumažėjo dėl to, kad sugriežtinus draudimo rizikų valdymą, sumažėjo ir 
gaunamų pretenzijų skaičius. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys padidėjo 219.963Lt. Tam įtakos 
turėjo tai, kad šis atidėjinys pradėtas skaičiuoti ir trumpalaikiams laidavimo raštams. Nuostolių 
svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio augimą sąlygojo kompanijos pelninga veikla. 

11.Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla sumažėjo 191.629Lt. Tam įtakos turėjo tai, 
kad pradėjo galioti tie draudimo polisai, pagal kuriuos gautos draudimo įmokos buvo įtrauktos į 
išankstinius apmokėjimus.

12.Palyginus su praėjusių finansinių metų atitinkamu laikotarpiu, ataskaitinį laikotarpį 
draudimo išmokos sumažėjo 1.527.016Lt. 2005m. pirmą pusmetį kompanija turėjo sumokėti pagal 



pretenzijas, kurias Muitinės departamentas vėlavo pateikti, ryšium su Lietuvos Respublikos 
įstojimu į ES, todėl išmokų suma buvo gana ženkli. Šiuo metu kompanija operatyviai gauna 
pretenzijas iš Muitinės departamento, todėl galima greitai nutraukti laidavimo raštų išdavimą 
įmonėms, laiku nemokančioms mokesčių.

13.Grynosios veiklos sąnaudos padidėjo 402.579Lt. Šį padidėjimą sąlygojo pasirašytų 
įmokų padidėjimas.

14.Ataskaitinio laikotarpio pelnas-1.273.575Lt, t.y.799.852Lt daugiau nei praėjusių 
finansinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio. Tam įtakos turėjo draudimo išmokų 
sumažėjimas bei pasirašytų įmokų padidėjimas.

15. Gautinos sumos padidėjo 202.655Lt. Tam įtakojo avansinio pelno mokesčio, laikinojo 
socialinio mokesčio avansiniai mokėjimai. 
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