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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2452
2015 m. gruodžio 2 d.
kuriuo nustatomi mokumo ir finansinės padėties ataskaitos teikimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūrų, formatų ir formų techniniai įgyvendinimo standartai
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 56 straipsnio ketvirtą pastraipą ir 256
straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

suderinti kiekybinės informacijos, įtraukiamos į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, atskleidimo reikalavimai
turėtų būti užtikrinti taikant nustatytą informacijos atskleidimo formų rinkinį, kurį naudojant galima geriau
suprasti visuomenei atskleidžiamą informaciją, ypač palyginti skirtingų laikotarpių ir skirtingų įmonių
informaciją. Taikant formas taip pat turėtų būti užtikrintas vienodas požiūris į draudimo ir perdraudimo įmones
ir geresnis grupių atskleidžiamos informacijos supratimas;

(2)

kai draudimo ir perdraudimo įmonėms, dalyvaujančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms, draudimo kontro
liuojančiosioms bendrovėms ar mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms leidžiama
pateikti vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, jos savo ataskaitoje turėtų atskirai atskleisti šiame
reglamente nurodytą informaciją, kurią turi atskleisti atskiros įmonės, apie kiekvieną į tą ataskaitą įtrauktą
draudimo ir perdraudimo patronuojamąją įmonę ir informaciją, kurią turi atskleisti grupės;

(3)

siekiant užtikrinti, kad informacijos atskleidimo priemonės būtų naudojamos nuosekliai, atskleidžiant informaciją
grupės ir vienoje bendroje mokumo ir finansinės padėties ataskaitose turėtų būti taikomos atitinkamos Komisijos
deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) nuostatos dėl informacijos atskleidimo priemonių;

(4)

draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės turėtų atskleisti tik savo veiklai aktualią informaciją. Pavyzdžiui, tam
tikros Direktyvoje 2009/138/EB numatytos pasirinkimo galimybės, kaip antai galimybė taikyti suderinimo
korekciją techniniams atidėjiniams apskaičiuoti arba taikyti visapusišką ar dalinį vidaus modelį arba įmonei
būdingus parametrus mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, turi įtakos atskleistinos informacijos apimčiai.
Daugeliu atvejų reikėtų pateikti tik tam tikrų šiame reglamente numatytų formų rinkinį, nes ne visos formos
taikomos visoms įmonėms;

(5)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jomis reglamentuojamos mokumo ir finansinės
padėties ataskaitos atskleidimo procedūros ir formos. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu
metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti asmenims,
kuriems taikomi šie įpareigojimai, įskaitant investuotojus, kurie nėra Sąjungos nuolatiniai gyventojai, pageidautina
visus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 56 straipsnį ir 256
straipsnio 5 dalį, pateikti viename reglamente;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių
įgyvendinimo standartų projektais;

(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).
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Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais
pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir
paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (1) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas
Šiuo reglamentu nustatomi mokumo ir finansinės padėties ataskaitos techniniai įgyvendinimo standartai, nustatant
informacijos, nurodytos Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnyje atskiroms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir
Direktyvos 2009/138/EB 256 straipsnyje grupėms, atskleidimo procedūras, formatus ir formas.

2 straipsnis
Viešo informacijos atskleidimo formatai
Atskleidžiant šiame reglamente nurodytą informaciją skaičiai, reiškiantys pinigines sumas, nurodomi tūkstančiais vienetų.

3 straipsnis
Valiuta
1.

Jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip, šiame reglamente „ataskaitose nurodoma valiuta“ yra:

a) individualaus informacijos atskleidimo atveju tai valiuta, naudojama rengiant draudimo ar perdraudimo įmonių
finansines ataskaitas;
b) grupės informacijos atskleidimo atveju tai valiuta, naudojama rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas.
2.
Skaičiai, reiškiantys pinigines sumas, atskleidžiami ataskaitose nurodoma valiuta. Sumos bet kokia kita valiuta, kuri
nėra ataskaitose nurodoma valiuta, perskaičiuojamos į ataskaitose nurodomą valiutą.
3.
Kai nurodoma turto ar įsipareigojimo, išreikšto kita nei ataskaitose nurodoma valiuta, vertė, ta vertė perskai
čiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taip, lyg būtų buvusi perskaičiuota dienos pabaigos valiutos keitimo kursu
paskutinę dieną, kurią atitinkamas kursas yra žinomas ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo susijęs turtas arba įsiparei
gojimas.
4.
Kai nurodoma pajamų ar sąnaudų vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą naudojant tokį
perskaičiavimo pagrindą, koks naudojamas apskaitos tikslais.
5.
Perskaičiavimas į ataskaitose nurodomą valiutą atliekamas taikant valiutos kursą iš to paties šaltinio, kuris
naudojamas draudimo ar perdraudimo įmonės finansinėse ataskaitose individualių ataskaitų atveju arba konsoliduo
tosiose finansinėse ataskaitose grupės ataskaitų atveju, jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip.
(1) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
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4 straipsnis

Atskirų įmonių mokumo ir finansinės padėties ataskaitos formos

Draudimo ir perdraudimo įmonės, teikdamos savo mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, viešai atskleidžia bent šias
formas:
a) I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB
75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
b) I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo
principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje
pateiktais nurodymais;
c) I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant
vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi II priedo S.05.02
skirsnyje pateiktais nurodymais;
d) I priedo S.12.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, techninius atidėjinius, susijusius su gyvybės draudimu ir sveikatos
draudimu, vykdomu panašiu techniniu pagrindu kaip gyvybės draudimas (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas
pagal panašius į gyvybės draudimo metodus), vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais
nurodymais;
e) I priedo S.17.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio
reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
f)

I priedo S.19.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie visos ne gyvybės draudimo veiklos ne gyvybės
draudimo žalas vystymosi trikampių forma, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.19.01 skirsnyje pateiktais
nurodymais;

g) I priedo S.22.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio
priemonių poveikį, vadovaudamosi II priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
h) I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, įskaitant pagrindines nuosavas lėšas ir
papildomas nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
i)

I priedo S.25.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant
standartinę formulę, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j)

I priedo S.25.02.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant
standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k) I priedo S.25.03.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant
visapusišką vidaus modelį, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;
l)

I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą draudimo ir
perdraudimo įmonėms, kurios vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, vadovau
damosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

m) I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą draudimo įmonėms,
kurios vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais
nurodymais.
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5 straipsnis

Grupių mokumo ir finansinės padėties ataskaitos formos

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios
finansų kontroliuojančiosios bendrovės, teikdamos savo grupės mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, viešai
atskleidžia bent šias formas:
a) I priedo S.32.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias įmones, vadovaudamosi III
priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
b) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje,
vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo
S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75
straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
c) I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo
principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01
skirsnyje pateiktais nurodymais;
d) I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant
vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi III priedo
S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;
e) I priedo S.22.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio
priemonių poveikį, vadovaudamosi III priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
f) I priedo S.23.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, įskaitant pagrindines nuosavas lėšas ir
papildomas nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
g) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje,
vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.01.22
formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę,
vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;
h) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje,
vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.02.22
formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę
ir dalinį vidaus modelį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;
i) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje,
vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.03.22
formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant visapusišką vidaus
modelį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

6 straipsnis

Nuorodos į kitus dokumentus mokumo ir finansinės padėties ataskaitoje

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios
bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą
įtraukia nuorodas į kitus viešai prieinamus dokumentus, šios nuorodos daromos pateikiant nuorodas tiesiogiai į pačią
informaciją, o ne į bendrą dokumentą.
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7 straipsnis
Informacijos nuoseklumas
Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios
bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės įvertina, ar atskleista informacija visiškai
atitinka priežiūros institucijoms pateiktą informaciją.
8 straipsnis
Grupės ir vienos bendros mokumo ir finansinės padėties ataskaitos atskleidimo priemonės
Atskleidžiant grupės ir vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą taikomas Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 301 straipsnis.
9 straipsnis
Patronuojamųjų įmonių įtraukimas į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą
1.
Kai dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji bendrovė ar mišrią veiklą vykdanti
finansų kontroliuojančioji bendrovė prašo grupės priežiūros institucijos leisti pateikti vieną bendrą mokumo ir finansinės
padėties ataskaitą, grupės priežiūros institucija nedelsdama susisiekia su visomis susijusiomis priežiūros institucijomis,
kad visų pirma aptartų vienos bendros mokumo ir finansinės padėties ataskaitos teksto kalbą.
2.
Dalyvaujanti draudimo ir perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji bendrovė ar mišrią veiklą vykdanti
finansų kontroliuojančioji bendrovė pateikia paaiškinimą, kaip įtraukiamos patronuojamosios įmonės ir kaip patronuo
jamųjų įmonių administracinis, valdymo ar priežiūros organas dalyvauja rengiant ir patvirtinant vieną bendrą mokumo
ir finansinės padėties ataskaitą.
10 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 2 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

S.02.01.02
Balansas
„Mokumo“
II vertė

Turtas

C0010

Nematerialusis turtas

R0030

Atidėtųjų mokesčių turtas

R0040

Pensijų išmokų perviršis

R0050

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

R0060

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0070

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

R0080

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

R0090

Nuosavybės vertybiniai popieriai

R0100

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

R0110

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

R0120

Obligacijos

R0130

Vyriausybės obligacijos

R0140

Įmonių obligacijos

R0150

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

R0160

Užtikrinti vertybiniai popieriai

R0170

Kolektyvinio investavimo subjektai

R0180

Išvestinės finansinės priemonės

R0190

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

R0200

Kitos investicijos

R0210

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0220

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0230

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

R0240

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

R0250

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0260

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

R0270

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės per
draudimo metodus
ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

R0280
R0290
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„Mokumo“
II vertė

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo me
todus

R0300

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdrau
dimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdrau
dimą

R0310

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo meto
dus

R0320

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais su
sietą perdraudimą

R0330

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

R0340

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

R0350

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

R0360

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0370

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0380

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

R0390

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines
lėšas

R0400

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

R0410

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

R0420

Iš viso turto

R0500

Įsipareigojimai
Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas
Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

C0010
R0510
R0520

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0530

Tiksliausias įvertis

R0540

Rizikos marža

R0550

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės
draudimo metodus)

R0560

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0570

Tiksliausias įvertis

R0580

Rizikos marža

R0590

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais su
sietą draudimą)
Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės
draudimo metodus)

R0600
R0610

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0620

Tiksliausias įvertis

R0630

Rizikos marža

R0640

L 347/1292

LT
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2015 12 31
„Mokumo“
II vertė

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą)

R0650

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0660

Tiksliausias įvertis

R0670

Rizikos marža

R0680

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

R0690

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0700

Tiksliausias įvertis

R0710

Rizikos marža

R0720

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0740

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

R0750

Pensijų išmokų įsipareigojimai

R0760

Perdraudikų depozitai

R0770

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0780

Išvestinės finansinės priemonės

R0790

Skolos kredito įstaigoms

R0800

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

R0810

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

R0820

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

R0830

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0840

Subordinuoti įsipareigojimai

R0850

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0860

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0870

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

R0880

Iš viso įsipareigojimų

R0900

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R1000

2015 12 31

S.05.01.02
Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis
Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis
perdraudimas)

Pajamų
apsaugos
draudimas

Nelaimingų
atsitikimų
darbe drau
dimas

C0010

C0020

C0030

C0040

LT

Medicininių
išlaidų drau
dimas

Motorinių
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kitas trans
porto prie
monių drau
dimas

Jūrų, oro ir
sausumos
transporto
draudimas

Draudimas
nuo gaisro
ir kitos
žalos, pada
rytos turtui

Bendrosios
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kredito ir
laidavimo
draudimas

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Pasirašytos įmokos
R0110

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

Perdraudikų dalis

R0140

Neto

R0200

Uždirbtos įmokos
Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

Perdraudikų dalis

R0240

Neto

R0300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bruto – tiesioginis draudimas

Išmokų sąnaudos
R0310

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

L 347/1293

Bruto – tiesioginis draudimas

Pajamų
apsaugos
draudimas

Nelaimingų
atsitikimų
darbe drau
dimas

C0010

C0020

C0030

C0040

Kitas trans
porto prie
monių drau
dimas

Jūrų, oro ir
sausumos
transporto
draudimas

Draudimas
nuo gaisro
ir kitos
žalos, pada
rytos turtui

Bendrosios
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kredito ir
laidavimo
draudimas

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

LT

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Medicininių
išlaidų drau
dimas

Motorinių
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

L 347/1294

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis
perdraudimas)

R0330

Perdraudikų dalis

R0340

Neto

R0400

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

Perdraudikų dalis

R0440

Neto

R0500

Patirtos sąnaudos

R0550

Kitos sąnaudos

R1200

Iš viso sąnaudų

R1300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

2015 12 31

C0100

Iš viso

Pagalba

Įvairūs
finansiniai
nuostoliai

Sveikata

C0110

C0120

C0130

Nelaimingi
atsitikimai

Jūrų, oro ir
sausumos
transportas

Nekilnoja
masis turtas

C0140

C0150

C0160

C0200

LT

Teisinių
išlaidų drau
dimas

Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdrau
dimas

2015 12 31

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis
draudimas ir prisiimtas proporcinis
perdraudimas)

Pasirašytos įmokos
R0110

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

Perdraudikų dalis

R0140

Neto

R0200

Uždirbtos įmokos
Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

Perdraudikų dalis

R0240

Neto

R0300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bruto – tiesioginis draudimas

Išmokų sąnaudos
R0310

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

L 347/1295

Bruto – tiesioginis draudimas

R0340

Neto

R0400

C0100

Iš viso

Pagalba

Įvairūs
finansiniai
nuostoliai

Sveikata

C0110

C0120

C0130

Nelaimingi
atsitikimai

Jūrų, oro ir
sausumos
transportas

Nekilnoja
masis turtas

C0140

C0150

C0160

C0200

LT

Perdraudikų dalis

Teisinių
išlaidų drau
dimas

Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdrau
dimas

L 347/1296

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis
draudimas ir prisiimtas proporcinis
perdraudimas)

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai
R0410

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

Perdraudikų dalis

R0440

Neto

R0500

Patirtos sąnaudos

R0550

Kitos sąnaudos

R1200

Iš viso sąnaudų

R1300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bruto – tiesioginis draudimas

2015 12 31

Draudimas
su teise
dalytis pelną

C0210

C0220

C0230

Kitas
gyvybės
draudimas

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su svei
katos draudimo įsipa
reigojimais

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su drau
dimo įsipareigojimais,
kurie nėra sveikatos
draudimo įsipareigo
jimai

Sveikatos
perdrau
dimas

Gyvybės
perdrau
dimas

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

LT

Sveikatos
draudimas

Su indeksu
ir investici
niais viene
tais susietas
draudimas

Iš viso

2015 12 31

Gyvybės perdraudimo
įsipareigojimai

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

C0300

Pasirašytos įmokos
Bruto

R1410
R1420

Neto

R1500

Uždirbtos įmokos
Bruto

R1510

Perdraudikų dalis

R1520

Neto

R1600

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Perdraudikų dalis

Išmokų sąnaudos
Bruto

R1610

Perdraudikų dalis

R1620

Neto

R1700

Kitų techninių atidėjinių po
kyčiai
R1710

Perdraudikų dalis

R1720

L 347/1297

Bruto

Draudimas
su teise
dalytis pelną

C0210

C0220

C0230

Kitas
gyvybės
draudimas

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su svei
katos draudimo įsipa
reigojimais

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su drau
dimo įsipareigojimais,
kurie nėra sveikatos
draudimo įsipareigo
jimai

Sveikatos
perdrau
dimas

Gyvybės
perdrau
dimas

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

LT

Neto

Sveikatos
draudimas

Su indeksu
ir investici
niais viene
tais susietas
draudimas

Iš viso

L 347/1298

Gyvybės perdraudimo
įsipareigojimai

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

C0300

R1800

Patirtos sąnaudos

R1900

Kitos sąnaudos

R2500

Iš viso sąnaudų

R2600
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2015 12 31

2015 12 31

S.05.02.01
Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – ne
gyvybės draudimo įsipareigojimai

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

LT

Buveinės
šalis

Iš viso
pagrindi
nėse 5
šalyse ir
buveinės
šalyje

R0010

Pasirašytos įmokos
R0110

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

Perdraudikų dalis

R0140

Neto

R0200

Uždirbtos įmokos
Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

Perdraudikų dalis

R0240

Neto

R0300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bruto – tiesioginis draudimas

Išmokų sąnaudos
R0310

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

L 347/1299

Bruto – tiesioginis draudimas

R0340

Neto

R0400

LT

Perdraudikų dalis

Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – ne
gyvybės draudimo įsipareigojimai

L 347/1300

Buveinės
šalis

Iš viso
pagrindi
nėse 5
šalyse ir
buveinės
šalyje

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai
R0410

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

Perdraudikų dalis

R0440

Neto

R0500

Patirtos sąnaudos

R0550

Kitos sąnaudos

R1200

Iš viso sąnaudų

R1300

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bruto – tiesioginis draudimas

2015 12 31

Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – gyvybės
draudimo įsipareigojimai

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

LT

C0150

2015 12 31

Buveinės
šalis

Iš viso
pagrindi
nėse 5
šalyse ir
buveinės
šalyje

R1400

Pasirašytos įmokos
Bruto

R1410
R1420

Neto

R1500

Uždirbtos įmokos
Bruto

R1510

Perdraudikų dalis

R1520

Neto

R1600

Išmokų sąnaudos
Bruto

R1610

Perdraudikų dalis

R1620

Neto

R1700

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Perdraudikų dalis

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai
Bruto

R1710

Perdraudikų dalis

R1720

Neto

R1800
R1900

Kitos sąnaudos

R2500

Iš viso sąnaudų

R2600

L 347/1301

Patirtos sąnaudos

L 347/1302

S.12.01.02
Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

Drau
dimas su
teise
dalytis
pelną

C0020

R0010

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš spe
cialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis atgautina suma, pa
tikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius
dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo, siejama su TA, apskaičiuojamais
kaip visuma

R0020

C0040

C0050

C0060

Sutartys
be pasirin
kimo gali
mybių ir
garantijų

Sutartys
su pasirin
kimo gali
mybėmis
arba
garanti
jomis

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su drau
dimo įsipareigojimais,
kurie nėra sveikatos
draudimo įsipareigo
jimai

Prisiimtas
perdrau
dimas

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

C0030

Sutartys
be pasirin
kimo gali
mybių ir
garantijų

Sutartys
su pasirin
kimo gali
mybėmis
arba
garanti
jomis

Iš viso
(gyvybės
draudimas,
išskyrus
sveikatos
draudimą,
bet įskaitant
su investici
niais viene
tais susietą
draudimą)

Kitas gyvybės draudimas

LT

Su indeksu ir investiciniais vienetais
susietas draudimas

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip
tiksliausio įverčio ir rizikos maržos
suma
Tiksliausias įvertis
R0030

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš spe
cialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis atgautina suma, pa
tikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius
dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo

R0080

2015 12 31

Bruto tiksliausias įvertis

C0020

R0090

Rizikos marža

R0100

Techniniams
pereinamojo
suma

atidėjiniams taikomos
laikotarpio priemonės

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

R0110

Tiksliausias įvertis

R0120

Rizikos marža

R0130

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0200

Sutartys
su pasirin
kimo gali
mybėmis
arba
garanti
jomis

C0040

C0050

C0060

Sutartys
be pasirin
kimo gali
mybių ir
garantijų

Sutartys
su pasirin
kimo gali
mybėmis
arba
garanti
jomis

Prisiimtas
perdrau
dimas

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdrau
dimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutar
tis atgautinas sumas – iš viso

C0030

Sutartys
be pasirin
kimo gali
mybių ir
garantijų

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su drau
dimo įsipareigojimais,
kurie nėra sveikatos
draudimo įsipareigo
jimai

LT

Drau
dimas su
teise
dalytis
pelną

Iš viso
(gyvybės
draudimas,
išskyrus
sveikatos
draudimą,
bet įskaitant
su investici
niais viene
tais susietą
draudimą)

Kitas gyvybės draudimas

2015 12 31

Su indeksu ir investiciniais vienetais
susietas draudimas

L 347/1303

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, ap
skaičiuojamais kaip visuma

R0020

Tiksliausias įvertis
Bruto tiksliausias įvertis

R0030

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0080

Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskir
ties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

R0090

Rizikos marža

R0100

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos mar
žos suma

Sutartys su
pasirinkimo
galimybėmis
arba garan
tijomis

Iš viso (svei
katos drau
dimas,
apskaičiuo
jamas pagal
panašius į
gyvybės
draudimo
metodus)

LT

C0160

Sutartys be
pasirinkimo
galimybių ir
garantijų

Anuitetai pagal ne
gyvybės draudimo
sutartis, susiję su svei
katos draudimo įsiparei
gojimais

Sveikatos
perdrau
dimas
(prisiimtas
perdrau
dimas)

L 347/1304

Sveikatos draudimas (tiesioginis drau
dimas)

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės
suma
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0110

Tiksliausias įvertis

R0120

Rizikos marža

R0130

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0200

2015 12 31
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S.17.01.02
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai
Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutar
tis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėti
nus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip vi
suma

R0050

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliau
sio įverčio ir rizikos maržos suma
Tiksliausias įvertis

Nelaimingų
atsitikimų
darbe drau
dimas

C0020

C0030

C0040

C0050

Kitas trans
porto prie
monių drau
dimas

Jūrų, oro ir
sausumos
transporto
draudimas

Draudimas
nuo gaisro
ir kitos
žalos, pada
rytos turtui

Bendrosios
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kredito ir
laidavimo
draudimas

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0010

Pajamų
apsaugos
draudimas

LT

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip vi
suma

Medicininių
išlaidų drau
dimas

Motorinių
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Įmokų atidėjiniai
Bruto

R0060

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutar
tis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėti
nus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo

R0140

Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0150

Bruto

R0160

L 347/1305

Išmokų atidėjiniai

Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0250

Bendras tiksliausias įvertis – bruto

R0260

Bendras tiksliausias įvertis – neto

R0270

Rizikos marža

R0280

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo
laikotarpio priemonės suma
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0290

Tiksliausias įvertis

R0300

Rizikos marža

R0310

Nelaimingų
atsitikimų
darbe drau
dimas

C0020

C0030

C0040

C0050

Kitas trans
porto prie
monių drau
dimas

Jūrų, oro ir
sausumos
transporto
draudimas

Draudimas
nuo gaisro
ir kitos
žalos, pada
rytos turtui

Bendrosios
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kredito ir
laidavimo
draudimas

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0240

Pajamų
apsaugos
draudimas

LT

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutar
tis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėti
nus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo

Medicininių
išlaidų drau
dimas

Motorinių
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

L 347/1306

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

Techniniai atidėjiniai – iš viso
R0320

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgau
tina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuo
stolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo – iš viso

R0330

2015 12 31

Techniniai atidėjiniai – iš viso

Pajamų
apsaugos
draudimas

Nelaimingų
atsitikimų
darbe drau
dimas

C0020

C0030

C0040

C0050

Kitas trans
porto prie
monių drau
dimas

Jūrų, oro ir
sausumos
transporto
draudimas

Draudimas
nuo gaisro
ir kitos
žalos, pada
rytos turtui

Bendrosios
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

Kredito ir
laidavimo
draudimas

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

LT

Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš
viso

Medicininių
išlaidų drau
dimas

Motorinių
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsako
mybės drau
dimas

2015 12 31

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0340

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma,
patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuo
jamais kaip visuma

R0050

Teisinių
išlaidų drau
dimas

Pagalba

Įvairūs
finansiniai
nuostoliai

C0110

C0120

C0130

Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Nepropor
cinis svei
katos
perdrau
dimas

Nepropor
cinis nuken
tėjimo nuo
nelaimingų
atsitikimų
perdrau
dimas

Nepropor
cinis jūrų,
oro ir
sausumos
transporto
perdrau
dimas

Nepropor
cinis turto
perdrau
dimas

C0140

C0150

C0160

C0170

Iš viso ne
gyvybės
draudimo
įsipareigo
jimų

C0180

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas
proporcinis perdraudimas

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir
rizikos maržos suma
Tiksliausias įvertis

Bruto

R0060

L 347/1307

Įmokų atidėjiniai

R0140

Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0150

Bruto

R0160

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmo
nių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipa
reigojimų neįvykdymo

R0240

Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0250

Bendras tiksliausias įvertis – bruto

R0260

Bendras tiksliausias įvertis – neto

R0270

Rizikos marža

R0280

Nepropor
cinis svei
katos
perdrau
dimas

C0120

C0130

C0140

C0150

Nepropor
cinis jūrų,
oro ir
sausumos
transporto
perdrau
dimas

Nepropor
cinis turto
perdrau
dimas

C0160

C0170

Iš viso ne
gyvybės
draudimo
įsipareigo
jimų

C0180

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Išmokų atidėjiniai

C0110

Pagalba

Įvairūs
finansiniai
nuostoliai

Nepropor
cinis nuken
tėjimo nuo
nelaimingų
atsitikimų
perdrau
dimas

LT

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmo
nių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipa
reigojimų neįvykdymo

Teisinių
išlaidų drau
dimas

Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

L 347/1308

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas
proporcinis perdraudimas

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio
priemonės suma
R0290

Tiksliausias įvertis

R0300

Rizikos marža

R0310

2015 12 31

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

C0110

Pagalba

Įvairūs
finansiniai
nuostoliai

Nepropor
cinis svei
katos
perdrau
dimas

Nepropor
cinis nuken
tėjimo nuo
nelaimingų
atsitikimų
perdrau
dimas

C0120

C0130

C0140

C0150

Nepropor
cinis jūrų,
oro ir
sausumos
transporto
perdrau
dimas

Nepropor
cinis turto
perdrau
dimas

C0160

C0170

Iš viso ne
gyvybės
draudimo
įsipareigo
jimų

LT

Teisinių
išlaidų drau
dimas

Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

2015 12 31

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas
proporcinis perdraudimas

C0180

Techniniai atidėjiniai – iš viso
R0320

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir
pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų
neįvykdymo – iš viso

R0330

Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš spe
cialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis
atgautinas sumas – iš viso

R0340

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Techniniai atidėjiniai – iš viso

L 347/1309

L 347/1310

S.19.01.21
Ne gyvybės draudimo žalos
Iš viso ne gyvybės draudimo
Z0010

LT

Įvykio metai/drau
dimo rizikos prisiė
mimo metai

Bruto išmokėtos išmokos (nekaupiamosios)
(absoliučioji suma)
Žalos vystymosi metai
Metai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Anks
tesni

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Iš viso

Einamaisiais
metais

Visų metų
suma (kaupia
moji)

C0170

C0180

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

0

10 ir
vėlesni

R0260

2015 12 31

(absoliučioji suma)
Žalos vystymosi metai
Metai

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ir vėlesni

Metų pabaigoje
(diskontuoti
duomenys)

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

2015 12 31

Bruto nediskontuotas išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

LT

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Iš viso

R0260

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Anks
tesni

L 347/1311

L 347/1312

S.22.01.21
Ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

Pagrindinės nuosavos lėšos

R0020

Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0050

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0090

Nuosavos lėšos, tinkamos minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0100

Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0110

Palūkanų normai
taikomos pereina
mojo laikotarpio
priemonės
poveikis

Nulinės svyra
vimų korekcijos
poveikis

Nulinės suderi
nimo korekcijos
poveikis

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Suma su ilgalaikių
garantijų priemo
nėmis ir pereina
mojo laikotarpio
priemonėmis

Techniniams
atidėjiniams
taikomos pereina
mojo laikotarpio
priemonės
poveikis

Palūkanų normai
taikomos pereina
mojo laikotarpio
priemonės
poveikis

Nulinės svyra
vimų korekcijos
poveikis

Nulinės suderi
nimo korekcijos
poveikis

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

S.22.01.22
Ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

Techniniai atidėjiniai

R0010

Pagrindinės nuosavos lėšos

R0020

Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0050

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0090

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0010

Techniniams
atidėjiniams
taikomos pereina
mojo laikotarpio
priemonės
poveikis

LT

Techniniai atidėjiniai

Suma su ilgalaikių
garantijų priemo
nėmis ir pereina
mojo laikotarpio
priemonėmis

2015 12 31

2015 12 31

S.23.01.01
Nuosavos lėšos
1 lygis –
neapriboti
elementai

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

LT

Iš viso

Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje, kaip numatyta De
leguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje
R0010

Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

R0030

Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuo
savų lėšų elementas

R0040

Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

R0050

Perteklinės lėšos

R0070

Privilegijuotosios akcijos

R0090

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

R0110

Suderinimo rezervas

R0130

Subordinuoti įsipareigojimai

R0140

Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

R0160

Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrin
dines nuosavas lėšas

R0180

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neati
tinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų
Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka
priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

R0220

Atskaitymai

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

R0230
R0290

L 347/1313

Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose

1 lygis –
neapriboti
elementai

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

L 347/1314

Iš viso

Papildomos nuosavos lėšos

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos
arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

R0310

Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

R0320

Teisiškai įpareigojantis įsipareigojimas pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pa
reikalavimą

R0330

Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

R0340

Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straips
nio 2 dalį

R0350

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0360

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB
96 straipsnio 3 dalį

R0370

Kitos papildomos nuosavos lėšos

R0390

Iš viso papildomų nuosavų lėšų

R0400

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0300

LT

Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos
Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0500

Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0510

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0540

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0550
R0580

Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)

R0600

Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis

R0620

2015 12 31

Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)

1 lygis –
neapriboti
elementai

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

2015 12 31

Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis

Iš viso

R0640
LT

C0060
Suderinimo rezervas
R0700

Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

R0710

Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

R0720

Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

R0730

Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų
atžvilgiu

R0740

Suderinimo rezervas

R0760

Prognozuojamo pelno sumos
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

R0770

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

R0780

Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

R0790

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įsipareigojimus viršijantis turtas

L 347/1315

L 347/1316

S.23.01.22
Nuosavos lėšos
1 lygis –
neapriboti
elementai

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

LT

Iš viso

Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje
R0010

Negalimas panaudoti pareikalautas, bet dar neįmokėtas paprastasis akcinis kapitalas grupės lygmeniu

R0020

Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

R0030

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių
nuosavų lėšų elementas

R0040

Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

R0050

Negalimos panaudoti subordinuotos savidraudos narių sąskaitos grupės lygmeniu

R0060

Perteklinės lėšos

R0070

Negalimos panaudoti perteklinės lėšos grupės lygmeniu

R0080

Privilegijuotosios akcijos

R0090

Negalimos panaudoti privilegijuotosios akcijos grupės lygmeniu

R0100

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

R0110

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję negalimi panaudoti akcijų priedai grupės lygmeniu

R0120

Suderinimo rezervas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

R0130
R0140

Negalimi panaudoti subordinuoti įsipareigojimai grupės lygmeniu

R0150

Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

R0160

Suma, lygi negalimo panaudoti grynojo atidėtųjų mokesčių turto grupės lygmeniu vertei

R0170

2015 12 31

Subordinuoti įsipareigojimai

Negalimos panaudoti nuosavos lėšos, susijusios su priežiūros institucijos patvirtintais kitais nuosavų
lėšų elementais

R0190

Mažumos dalys (jei jos nėra įtrauktos į konkretų nuosavų lėšų elementą)

R0200

Negalimos panaudoti mažumos dalys grupės lygmeniu

R0210

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

LT

R0180

1 lygis –
neapriboti
elementai

2015 12 31

Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas
lėšas

Iš viso

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neati
tinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų
R0220

Atskaitymai
Dalyvavimo kitose finansų įmonėse, įskaitant finansinę veiklą vykdančias nereguliuojamas įmones,
atskaitymai

R0230

iš jų – atskaitymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnį

R0240

Dalyvavimo atskaitymai tuo atveju, kai neturima informacijos (229 straipsnis)

R0250

Dalyvavimo, įskaityto pagal atimties ir sudėties metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, ats
kaitymas

R0260

Iš viso negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementų

R0270

Iš viso atskaitymų

R0280

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

R0290

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka
priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

Papildomos nuosavos lėšos
R0300

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos
arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

R0310

Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

R0320

Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straips
nio 2 dalį

R0350

L 347/1317

Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0360

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB
96 straipsnio 3 dalį

R0370

Negalimos panaudoti papildomos nuosavos lėšos grupės lygmeniu

R0380

Kitos papildomos nuosavos lėšos

R0390

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

LT

R0340

1 lygis –
neapriboti
elementai

L 347/1318

Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

Iš viso

R0400

Nuosavos lėšos kituose finansų sektoriuose
Suderinimo rezervas

R0410

Įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą

R0420

Finansinę veiklą vykdantys nereguliuojami subjektai

R0430

Iš viso nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose

R0440

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso papildomų nuosavų lėšų

Nuosavos lėšos taikant vien atimties ir sudėties metodą arba kartu su 1 metodu
R0450

Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos, atskaičius grupės vi
daus sandorius

R0460

Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuo
savų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0520

Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

R0530

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų fi
nansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0560

2015 12 31

Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos

1 lygis –
neapriboti
elementai

1 lygis –
apriboti
elementai

2 lygis

3 lygis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0570

Tinkamų nuosavų lėšų ir minimalaus konsoliduoto grupės SCR santykis

R0650

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų grupės SCR padengti (įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sekto
rių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0660

Grupės SCR

R0680

Tinkamų nuosavų lėšų ir grupės SCR santykis (įskaitant kitus finansų sektorius ir įmones, įtrauk
tas remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0690

C0060
Suderinimo rezervas
Įsipareigojimus viršijantis turtas

R0700

Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

R0710

Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

R0720

Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

R0730

Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų
atžvilgiu

R0740

Kitos negalimos panaudoti nuosavos lėšos

R0750

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0610

LT

Minimalus konsoliduotas grupės SCR

Suderinimo rezervas, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje

2015 12 31

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

Iš viso

R0760

Prognozuojamo pelno sumos
R0770

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

R0780

Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

R0790

L 347/1319

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

L 347/1320

S.25.01.21
Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0020

Gyvybės draudimo veiklos rizika

R0030

Sveikatos draudimo veiklos rizika

R0040

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0050

Diversifikacija

R0060

Nematerialiojo turto rizika

R0070

Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

R0100

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Supaprastinimai

C0110

C0090

C0100

C0100

Operacinė rizika

R0130

Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

R0140

Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

R0150

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0010

Įmonei
būdingi
parametrai

LT

Rinkos rizika

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas

Kita informacija apie SCR
R0400

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

R0420

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

2015 12 31

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigo
jimų trukme

2015 12 31

S.25.01.22
Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0020

Gyvybės draudimo veiklos rizika

R0030

Sveikatos draudimo veiklos rizika

R0040

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0050

Diversifikacija

R0060

Nematerialiojo turto rizika

R0070

Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

R0100

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Supaprastinimai

C0110

C0080

C0090

C0100

Operacinė rizika

R0130

Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

R0140

Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

R0150

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

R0010

Įmonei
būdingi
parametrai

LT

Rinkos rizika

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas

Kita informacija apie SCR
R0400

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

R0420

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

L 347/1321

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų
trukme

Įmonei
būdingi
parametrai

Supaprastinimai

C0110

C0080

C0090

L 347/1322

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas

R0470
LT

Informacija apie kitus subjektus
R0500

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms,
investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS val
dymo įmonėms

R0510

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakin
goms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavi
mas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

R0530

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550

Bendras SCR
SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

R0560

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0570

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

2015 12 31

2015 12 31

S.25.02.21
Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį
Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

Sumode
liuota suma

Įmonei
būdingi
parametrai

Supaprastinimai

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

LT

Unikalus komponento numeris

C0100
R0110

Diversifikacija

R0060

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

Kita informacija apie SCR
R0300

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigo
jimų trukme

R0400

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su
veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

L 347/1323

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso nediversifikuotų komponentų

L 347/1324

S.25.02.22
Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį
Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

Sumode
liuota suma

Įmonei
būdingi
parametrai

Supaprastinimai

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

LT

Unikalus komponento numeris

C0100
R0110

Diversifikacija

R0060

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas įmonėms pagal konsoliduotąjį metodą

R0220

Kita informacija apie SCR
R0300

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigo
jimų trukme

R0400

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su
veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

2015 12 31

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso nediversifikuotų komponentų

Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

Sumode
liuota suma

Įmonei
būdingi
parametrai

Supaprastinimai

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

2015 12 31

Unikalus komponento numeris

R0470
LT

Informacija apie kitus subjektus
R0500

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstai
goms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams,
KIPVPS valdymo įmonėms

R0510

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms,
atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo rei
kalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

R0530

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550
C0100

Bendras SCR
SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

R0560

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0570

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

L 347/1325

L 347/1326

S.25.03.21
Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius
Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

C0010

C0020

C0030

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

LT

Unikalus komponento numeris

C0100
R0110

Diversifikacija

R0060

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso nediversifikuotų komponentų

Kita informacija apie SCR
R0300

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4
straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

2015 12 31

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

2015 12 31

S.25.03.22
Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius
Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

C0010

C0020

C0030

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

C0100
R0110

Diversifikacija

R0060

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

Kita informacija apie SCR
R0300

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4
straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

R0470

Informacija apie kitus subjektus
R0500

L 347/1327

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso nediversifikuotų komponentų

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

LT

Unikalus komponento numeris

Komponentų
aprašymas

Mokumo kapitalo
reikalavimo
apskaičiavimas

C0010

C0020

C0030

R0510

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms neregu
liuojamoms įmonėms

R0530

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550

LT

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstai
goms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

L 347/1328

Unikalus komponento numeris

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2015 12 31

2015 12 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/1329

S.28.01.01
Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

C0010
MCRNL rezultatas

R0010

Medicininių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0020

Pajamų apsaugos draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0030

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas ir proporcinis perdraudi
mas

R0040

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0050

Kitas transporto priemonių draudimas ir proporcinis perdraudi
mas

R0060

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas ir proporcinis per
draudimas

R0070

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporci
nis perdraudimas

R0080

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis per
draudimas

R0090

Kredito ir laidavimo draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0100

Teisinių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0110

Pagalba ir jos proporcinis perdraudimas

R0120

Įvairių finansinių nuostolių draudimas ir proporcinis perdraudi
mas

R0130

Neproporcinis sveikatos perdraudimas

R0140

Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudi
mas

R0150

Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

R0160

Neproporcinis turto perdraudimas

R0170

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Neto (atskaičius
perdraudimą) pa
sirašytos įmokos
per pastaruosius
12 mėn.

C0020

C0030

L 347/1330
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Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas
C0040
MCRL rezultatas

R0200

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – garantuotos išmokos

R0210

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – būsimos savo nuožiūra pla
nuojamos išmokėti išmokos

R0220

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigoji
mai

R0230

Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigoji
mai

R0240

Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš
viso)

R0250

Bendro MCR apskaičiavimas
C0070

Tiesinis MCR

R0300

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0310

MCR aukščiausia riba

R0320

MCR žemiausia riba

R0330

Sudėtinis MCR

R0340

MCR absoliuti žemiausia riba

R0350
C0070

Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0400

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
rizikos kapitalas
(iš viso)

C0050

C0060

2015 12 31

S.28.02.01
Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla
Gyvybės
draudimo
veikla

MCR(NL,NL)
rezultatas

MCR(NL,L)rezul
tatas

C0010

C0020

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla
LT

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės komponentas

Ne gyvybės
draudimo
veikla

R0010

Pajamų apsaugos draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0030

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0040

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis
perdraudimas

R0050

Kitas transporto priemonių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0060

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0070

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporcinis perdraudimas

R0080

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0090

Kredito ir laidavimo draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0100

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Neto (atskaičius
perdraudimą) pa
sirašytos įmokos
per pastaruosius
12 mėn.

C0030

C0040

C0050

C0060

L 347/1331

R0020

Neto (atskaičius
perdraudimą) pa
sirašytos įmokos
per pastaruosius
12 mėn.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Medicininių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Gyvybės
draudimo
veikla

MCR(NL,NL)
rezultatas

MCR(NL,L)rezul
tatas

Ne gyvybės draudimo veikla

R0110

Pagalba ir jos proporcinis perdraudimas

R0120

Įvairių finansinių nuostolių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0130

Neproporcinis sveikatos perdraudimas

R0140

Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

R0150

Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

R0160

Neproporcinis turto perdraudimas

R0170

LT

Teisinių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

Gyvybės draudimo veikla

L 347/1332

Ne gyvybės
draudimo
veikla

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2015 12 31

Gyvybės
draudimo
veikla

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

MCR(L,NL) rezul MCR(L,L) rezul
tatas
tatas

C0070

C0080
LT

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės komponentas

2015 12 31

Ne gyvybės
draudimo
veikla

R0200

R0210

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmo
kos

R0220

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai

R0230

Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai

R0240

Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)

R0250

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
rizikos kapitalas
(iš viso)

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
rizikos kapitalas
(iš viso)

C0090

C0100

C0110

C0120
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – garantuotos išmokos

Neto (atskaičius
perdraudimą/SPĮ)
tiksliausias įvertis
ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

L 347/1333
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Bendro MCR apskaičiavimas
C0130

R0300

SCR

R0310

MCR aukščiausia riba

R0320

MCR žemiausia riba

R0330

Sudėtinis MCR

R0340

MCR absoliuti žemiausia riba

R0350

LT

Tiesinis MCR

C0130
Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0400

Sąlyginis tiesinis MCR

R0500

Sąlyginis SCR, išskyrus papildomą kapitalą (metinis ar naujausias apskai
čiavimas)

R0510

Sąlyginio MCR aukščiausia riba

R0520

Sąlyginio MCR žemiausia riba

R0530

Sąlyginis sudėtinis MCR

R0540

Sąlyginio MCR absoliuti žemiausia riba

R0550

Sąlyginis MCR

R0560

Gyvybės
draudimo
veikla

C0140

C0150

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sąlyginio ne gyvybės ir gyvybės draudimo MCR apskaičiavimas

Ne gyvy
bės drau
dimo
veikla

2015 12 31

2015 12 31

S.32.01.22
Grupei priklausančios įmonės
Įmonės identifika
vimo kodas

Įmonės identifika
vimo kodo rūšis

Įmonės juridinis
pavadinimas

Įmonės rūšis

Teisinė forma

Kategorija (savi
draudos/ne savi
draudos)

Priežiūros institu
cija

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Įtraukimas į grupės priežiūros taikymo
sritį

Įtakos kriterijai

(tęsinys)

LT

Šalis

Grupės mokumo
apskaičiavimas

Balsavimo teisės
(%)

Kiti kriterijai

Įtakos lygis

Proporcinga dalis,
taikoma grupės
mokumui apskai
čiuoti

TAIP/NE

Sprendimo data,
jei taikomas 214
straipsnis

Taikomas metodas
ir įmonės verti
nimas pagal 1
metodą

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Kapitalo dalis (%)

Procentinė dalis,
naudojama konso
liduotosioms
finansinėms atas
kaitoms rengti

L 347/1335

L 347/1336
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II PRIEDAS

Atskirų įmonių mokumo ir padėties ataskaitos formų pildymo nurodymai
Šiame priede pateikti papildomi nurodymai, susiję su formomis, įtrauktomis į šio reglamento I priedą. Pirmame šių
lentelių stulpelyje nurodyti atskleistini elementai, nurodant stulpelius ir eilutes, kaip parodyta I priede pateiktoje formoje.

Formos, kurias reikia užpildyti pagal įvairių šio priedo skirsnių nurodymus, visame šiame priede vadinamos „ši forma“.

S.02.01. Balansas

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

„MokumoII“ vertės stulpelį (C0010) reikia užpildyti, taikant vertinimo principus, išdėstytus Direktyvoje 2009/138/EB,
Deleguotajame reglamente (ES) 2015/35, „Mokumo II“ techniniuose standartuose ir gairėse.

PUNKTAS

NURODYMAI

Turtas

C0010/R0030

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą. Identifikuojamas nepiniginis turtas,
neturintis fizinio pavidalo.

C0010/R0040

Atidėtųjų mokesčių tur
tas

Atidėtųjų mokesčių turtas yra pelno mokesčių sumos, atgautinos vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais už:
a) atskaitomuosius laikinuosius skirtumus;
b) nepanaudotų mokesčių nuostolių perkėlimą ir (arba)
c) nepanaudotų mokesčių kreditų perkėlimą.

C0010/R0050

Pensijų išmokų perviršis

Grynojo perviršio, susijusio su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.

C0010/R0060

Nekilnojamasis turtas,
įranga ir įrengimai, lai
komi įmonės reikmėms

Materialusis turtas, kurį planuojama nuolatos naudoti, ir įmonės reikmėms
laikomas nekilnojamasis turtas. Tai apima ir įmonės reikmėms statomą ne
kilnojamąjį turtą.

C0010/R0070

Investicijos (išskyrus
turtą, laikomą su in
deksu ir investiciniais
vienetais susietoms su
tartims)

Bendra investicijų suma, atėmus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais
vienetais susietoms sutartims.

C0010/R0080

Nekilnojamasis turtas
(išskyrus skirtą įmonės
reikmėms)

Kito nei įmonės reikmėms laikomo nekilnojamojo turto suma. Tai apima ir
kitą nei įmonės reikmėms statomą turtą.

2015 12 31
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C0010/R0090

L 347/1337

PUNKTAS

NURODYMAI

Akcijos, įskaitant daly
vavimą, susijusiose įmo
nėse

Dalyvavimas yra apibrėžtas Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 20 da
lyje ir 212 straipsnio 2 dalyje, o turimos akcijos susijusiose įmonėse – 212
straipsnio 1 dalies b punkte.
Kai dalyvavimo ir susijusių įmonių turto dalis yra susijusi su sutartimis, su
sietomis su indeksais ir investiciniais vienetais, tos dalys nurodomos
C0010/R0220 punkte kaip „Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vie
netais susietoms sutartims“.

C0010/R0100

Nuosavybės vertybiniai
popieriai

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų ir neįtrauktų nuosavybės vertybinių po
pierių bendra suma.

C0010/R0110

Nuosavybės vertybiniai
popieriai – įtraukti į bir
žos sąrašus

Akcijos, kurios yra akcinės bendrovės kapitalas, pvz., akcinės bendrovės
nuosavybė, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje pre
kybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.
Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0120

Nuosavybės vertybiniai
popieriai – neįtraukti į
biržos sąrašus

Akcijos, kurios yra bendrovės kapitalas, pvz., bendrovės nuosavybė, kuria
neprekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos siste
moje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.
Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0130

Obligacijos

Vyriausybės obligacijų, įmonių obligacijų, struktūrizuotų ir užtikrintų verty
binių popierių bendra suma.

C0010/R0140

Vyriausybės obligacijos

Obligacijos, kurias išleido valdžios institucijos, nesvarbu, ar tai centrinė val
džia, viršvalstybinės vyriausybės institucijos, regioninės arba vietos valdžios
institucijos, ir obligacijos, už kurias besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja
Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centrinė valdžia ir centriniai ban
kai, išreikštos ir finansuojamos tos centrinės valdžios ir centrinio banko,
daugiašalių plėtros bankų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117
straipsnio 2 dalyje, arba tarptautinių organizacijų, nurodytų Reglamento
(ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, vietos valiuta, kai garantija atitinka De
leguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 215 straipsnyje nurodytus reikalavi
mus.

C0010/R0150

Įmonių obligacijos

Įmonių išleistos obligacijos.

C0010/R0160

Struktūrizuoti vertybi
niai popieriai

Mišrūs vertybiniai popieriai, apimantys fiksuotųjų pajamų (grąža gaunama
nustatyto dydžio mokėjimais) priemones su keliais išvestinių finansinių
priemonių komponentais. Šiai kategorijai nepriskiriami fiksuotųjų pajamų
vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybių vyriausybės. Jie susiję su ver
tybiniais popieriais, į kuriuos įterptos kurių nors kategorijų išvestinės finan
sinės priemonės, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandorius, pastovaus termino apsikeitimo sandorius ir kredito įsipareigo
jimų neįvykdymo pasirinkimo sandorius. Šios kategorijos turtui netaikomas
skaidymas.

L 347/1338
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PUNKTAS
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NURODYMAI

C0010/R0170

Užtikrinti vertybiniai
popieriai

Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir išmokos už juos priklauso nuo pagrin
dinio turto portfelio. Šiai kategorijai priskiriami turtu užtikrinti vertybiniai
popieriai, hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, komerciniai hipoteka už
tikrinti vertybiniai popieriai, užstatu užtikrinti skolos įsipareigojimai, už
statu užtikrinti paskolos įsipareigojimai ir užstatu užtikrinti hipotekos įsipa
reigojimai.

C0010/R0180

Kolektyvinio investa
vimo subjektai

Kolektyvinio investavimo subjektas yra kolektyvinio investavimo į perlei
džiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba al
ternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

C0010/R0190

Išvestinės finansinės
priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:
a) jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės
kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų
indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefi
nansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pa
grindine priemone) pasikeitimo;
b) jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės
grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutar
tims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;
c) už ją atsiskaitoma būsimą datą.
Čia nurodoma išvestinės finansinės priemonės „Mokumo II“ vertė ataskai
tinę datą, bet tik tuo atveju, jei ji teigiama (jei vertė neigiama, žr. C0010/
R0790).

C0010/R0200

Indėliai, išskyrus pinigų
ekvivalentus

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus, kurių negalima panaudoti mokėji
mams atlikti iki konkrečios termino datos ir kurie gali būti keičiami į pini
gus arba pervedamuosius indėlius tik taikant didelį apribojimą arba nuo
baudą.

C0010/R0210

Kitos investicijos

Kitos investicijos, nepriskirtos pirmiau nurodytoms investicijoms.

C0010/R0220

Turtas, laikomas su in
deksu ir investiciniais
vienetais susietoms su
tartims

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims
(klasifikuojamas kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priedo 31
draudimo rūšis).

C0010/R0230

Hipoteka užtikrintos ir
kitos paskolos

Hipoteka užtikrintų ir kitų paskolų bendra suma, t. y. finansinis turtas, su
kurtas įmonėms skolinant lėšas su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant
pinigų fondus.

C0010/R0240

Paskolos, užtikrintos
draudimo sutartimis

Draudėjams suteiktos paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis (pagrindi
niai techniniai atidėjiniai).

2015 12 31
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PUNKTAS

NURODYMAI

C0010/R0250

Hipoteka užtikrintos ir
kitos paskolos fiziniams
asmenims

Finansinis turtas, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas skolininkams fizi
niams asmenims su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0260

Kitos hipoteka užtikrin
tos ir kitos paskolos

Finansinis turtas, nepriskiriamas R0240 ar R0250 punktams, sukurtas kre
ditoriams skolinant lėšas kitiems skolininkams su užtikrinimo priemone ir
be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0270

Pagal perdraudimo su
tartis atgautinos sumos
iš:

Pagal perdraudimo sutartis atgautinų sumų bendra suma. Ji atitinka per
draudikui priklausančią techninių atidėjinių (įskaitant iš specialiosios paskir
ties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis) dalies sumą.

C0010/R0280

ne gyvybės ir sveikatos
perdraudimo, apskai
čiuojamo pagal nepana
šius į gyvybės perdrau
dimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose ne gyvybės perdraudimui ir sveikatos perdraudimui, apskaičiuoja
mam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus.

C0010/R0290

ne gyvybės perdrau
dimo, išskyrus sveikatos
perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose ne gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos
perdraudimui, apskaičiuojamam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo
metodus.

C0010/R0300

sveikatos perdraudimo,
apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės
perdraudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose sveikatos perdraudimui, nepanašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0310

gyvybės ir sveikatos per
draudimo, apskaičiuo
jamo pagal panašius į
gyvybės perdraudimo
metodus, išskyrus svei
katos ir su indeksu ir in
vesticiniais vienetais su
sietą perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose gyvybės perdraudimui ir į jį panašiam sveikatos perdraudimui, atė
mus techninius atidėjinius sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais
susietam perdraudimui.

C0010/R0320

sveikatos perdraudimo,
apskaičiuojamo pagal
panašius į gyvybės per
draudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose sveikatos perdraudimui, panašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0330

gyvybės perdraudimo,
išskyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą per
draudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos per
draudimui, apskaičiuojamam pagal panašius į gyvybės draudimo metodus,
ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietam perdraudimui.
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C0010/R0340

gyvybės perdraudimo,
susieto su indeksu ir in
vesticiniais vienetais

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose su indeksu ir investiciniais vienetais susietam gyvybės perdraudi
mui.

C0010/R0350

Depozitai persidrau
džiančiosiose įmonėse

Su prisiimtu perdraudimu susiję depozitai.

C0010/R0360

Iš draudimo veiklos ir
tarpininkų gautinos su
mos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti draudėjai, draudikai, ir kitos su draudimo
veikla susijusios sumos, neįtrauktos į techninių atidėjinių pinigų įplaukas.
Jos apima iš prisiimto perdraudimo gautinas sumas.

Pagal perdraudimo su
tartis gautinos sumos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti perdraudikai ir kurios yra susijusios su
perdraudimo veikla ir neįtrauktos į perdraudimo atgautinas sumas.

C0010/R0370

Jos gali apimti pradelstas iš perdraudikų gautinas sumas, susijusias su drau
dėjų arba naudos gavėjų sureguliuotomis žalomis; iš perdraudikų gautinas
sumas, susijusias su kitais nei draudimo įvykiais arba sureguliuotomis drau
dimo žalomis, pavyzdžiui, komisinį mokestį.

C0010/R0380

Gautinos sumos (pre
kyba, ne draudimas)

Apima iš darbuotojų ar įvairių verslo partnerių (nesusijusių su draudimu),
įskaitant viešąsias institucijas, gautinas sumas.

C0010/R0390

Savos akcijos (tiesiogiai
turimos)

Tiesiogiai įmonės valdomų savų akcijų bendra suma.

C0010/R0400

Gautinos sumos už
nuosavų lėšų elementus
arba pareikalautas, bet
dar neįmokėtas pradines
lėšas

Gautinų sumų už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar ne
įmokėtas pradines lėšas, vertė.

C0010/R0410

Pinigai ir pinigų ekviva
lentai

Apyvartoje esantys banknotai ir monetos, paprastai naudojami mokėji
mams atlikti, ir indėliai, kuriuos pagal pareikalavimą galima iškeisti į pini
gus nominaliąja verte ir kuriuos be nuobaudų ar apribojimų galima tiesio
giai naudoti mokėjimams čekiais, vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu
ir (arba) kreditu arba kitais tiesioginio mokėjimo būdais.
Banko sąskaitos negali būti tarpusavyje užskaitomos, todėl šiame punkte
nurodomos tik teigiamos sąskaitos, o sąskaitos kredito perviršis įtraukiamas
į įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai esama tiek juridinės kompensavimo
teisės, tiek akivaizdaus ketinimo taikyti grynąjį atsiskaitymą.
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C0010/R0420

Bet koks kitas kitur ne
nurodytas turtas

Kito turto, kuris dar nėra įtrauktas į balanso straipsnius, suma.

C0010/R0500

Iš viso turto

Bendra viso turto suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas

Ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą)

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių
bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – techniniai atidė
jiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių, ap
skaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – tiksliausias įver
tis

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
liausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – rizikos marža

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizi
kos maržos bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus)

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių bendra
suma.

Įsipareigojimai

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

C0010/R0550

C0010/R0560

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.
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C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630
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Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – techni
niai atidėjiniai, apskai
čiuojami kaip visuma

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių, apskaičiuo
jamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – tiks
liausias įvertis

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
liausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – rizikos
marža

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizi
kos maržos bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus su indeksu ir in
vesticiniais vienetais su
sietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą
draudimą) techninių atidėjinių suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus)

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – techni
niai atidėjiniai, apskai
čiuojami kaip visuma

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių, ap
skaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra
suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap liausių įverčių bendra suma.
skaičiuojamas pagal pa Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – tiks
liausias įvertis
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Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

C0010/R0680

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – rizikos
marža

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą)

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos
maržos bendra suma.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių bendra suma.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – techniniai atidė
jiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuo
jamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – tiksliausias įver
tis

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įver
čių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – rizikos marža

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos
bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.
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Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – techniniai
atidėjiniai, apskaičiuo
jami kaip visuma

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis),
bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – tiksliausias
įvertis

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – rizikos
marža

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių rizikos maržos bendra suma.

Neapibrėžtieji įsiparei
gojimai

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapi
talo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Neapibrėžtasis įsipareigojimas yra:
a) dėl praeities įvykių galinti atsirasti prievolė, kurios buvimą patvirtins tik
vienas arba daugiau įvyksiančių (arba neįvyksiančių) ne visiškai ūkio su
bjekto kontroliuojamų neapibrėžtų būsimų įvykių, arba
b) dėl praeities įvykių atsiradusi dabartinė prievolė, net jei:
i) nėra tikėtina, kad šiai prievolei įvykdyti bus reikalingi ekonominę
naudą teikiantys ištekliai, arba
ii) prievolės suma negali būti pakankamai patikimai nustatyta.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažįstamų balanse, sumą reikėtų nurodyti
laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 11 straipsnyje nustatytų kri
terijų.
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Nežinomo termino ar dydžio įsipareigojimai, išskyrus nurodytuosius kaip
„Pensijų išmokų įsipareigojimai“.
Atidėjiniai yra pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima
patikimai juos įvertinti), kai tai yra prievolės ir tikėtina, kad reikės ekono
minę naudą teikiančių išteklių joms įvykdyti.

C0010/R0760

Pensijų išmokų įsiparei
gojimai

Grynųjų prievolių, susijusių su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.

C0010/R0770

Perdraudikų depozitai

Sumos (pvz., pinigais), gautos iš perdraudiko arba perdraudiko atskaitytos
pagal perdraudimo sutartį.

C0010/R0780

Atidėtųjų mokesčių įsi
pareigojimai

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai – pelno mokesčių sumos, mokėtinos vė
lesniais ataskaitiniais laikotarpiais nuo apmokestinamųjų laikinųjų skir
tumų.

C0010/R0790

Išvestinės finansinės
priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:
a) jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės
kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų
indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefi
nansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pa
grindine priemone) pasikeitimo;
b) jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės
grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutar
tims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;
c) už ją atsiskaitoma būsimą datą.
Šioje eilutėje nurodomi tik išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai
(t. y. išvestinės finansinės priemonės, kurių vertė ataskaitinę datą yra ne
igiama). Išvestinių finansinių priemonių turtas nurodomas C0010/R0190
punkte.
Įmonėms, kurios išvestines finansines priemones vertina ne pagal savo vie
tos BAP, finansinių ataskaitų vertės nurodyti nereikia.

C0010/R0800

Skolos kredito įstaigoms

Skolos, kaip antai hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos, kurias reikia grą
žinti kredito įstaigoms, išskyrus kredito įstaigų turimas obligacijas (įmonė
negali nustatyti savo leidžiamų obligacijų visų savininkų) ir subordinuotus
įsipareigojimus. Tai apima ir sąskaitos kredito perviršį.

C0010/R0810

Finansiniai įsipareigoji
mai, išskyrus skolas kre
dito įstaigoms

Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant įmonės išleistas obligacijas (priklausan
čias kredito įstaigoms arba ne), pačios įmonės išleistus struktūrizuotus ver
tybinius popierius ir kitiems nei kredito įstaigos subjektams grąžintinas hi
poteka užtikrintas ir kitas paskolas.
Ši kategorija subordinuotų įsipareigojimų neapima.
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Pagal draudimo sutartis
ir tarpininkams mokėti
nos sumos

Sumos, pradelstos sumokėti draudėjams, draudikams ir kitos su draudimo
veikla susijusios sumos, kurios nėra techniniai atidėjiniai.
Ši kategorija apima pradelstas sumokėti sumas (per)draudimo tarpininkams
(pvz., tarpininkams mokėtinus, tačiau dar įmonės nesumokėtus komisi
nius).
Ši kategorija neapima kitoms draudimo bendrovėms grąžintinų hipoteka
užtikrintų ir kitų paskolų, jei jos susijusios tik su finansavimu, bet ne su
draudimo veikla (tokios hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos nurodomos
kaip finansiniai įsipareigojimai).
Jos apima prisiimto perdraudimo mokėtinas sumas.

C0010/R0830

Pagal perdraudimo su
tartis mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos, pradelstos sumokėti perdraudikams (visų pirma einamo
sios sąskaitos), kurios nėra su perdraudimo veikla susiję depozitai ir kurios
neįtrauktos į pagal perdraudimo sutartis atgautinas sumas.
Ši kategorija apima perdraudikams mokėtinas sumas, susijusias su perdrau
dimo įmokomis.

C0010/R0840

Mokėtinos sumos (pre
kyba, ne draudimas)

Mokėtinų prekybos sumų bendra suma, kuri apima darbuotojams, tiekė
jams ir pan. mokėtinas sumas, nesusijusias su draudimu, ir yra analogiška
turto pusėje nurodomoms gautinoms sumoms (prekybos, ne draudimo); ši
suma taip pat apima viešosioms institucijoms mokėtinas sumas.

C0010/R0850

Subordinuoti įsipareigo
jimai

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant įmonę eina po
kitų nurodytų skolų. Subordinuotų įsipareigojimų, tiek priskiriamų prie pa
grindinių nuosavų lėšų, tiek į jas neįtrauktų, bendra suma.

C0010/R0860

Subordinuoti įsipareigo
jimai, neįtraukti į pa
grindines nuosavas lėšas

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant įmonę eina po
kitų nurodytų skolų. Kitos skolos gali būti dar labiau subordinuotos. Čia tu
rėtų būti pateikiami tik subordinuoti įsipareigojimai, nepriskiriami prie pa
grindinių nuosavų lėšų.

C0010/R0870

Subordinuoti įsipareigo Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas
jimai, įtraukti į pagrindi
nes nuosavas lėšas

C0010/R0880

Bet kokie kiti kitur ne
nurodyti įsipareigojimai

Kitų įsipareigojimų, kurie dar nėra įtraukti į kitus balanso straipsnius,
bendra suma.

C0010/R0900

Iš viso įsipareigojimų

Visų įsipareigojimų bendra suma.

C0010/R1000

Įsipareigojimus viršijan
tis turtas

Įmonės įsipareigojimus viršijančio turto bendra suma, apskaičiuota taikant
„Mokumo II“ vertinimo pagrindą. Turto vertė atėmus įsipareigojimus.
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S.05.01. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Informacija šioje formoje atskleidžiama apskaitos požiūriu, t. y. pagal vietos BAP arba TFAS, jei jie priimti kaip vietos
BAP, tačiau pagal „Mokumo II“ draudimo rūšis. Įmonės naudoja tokį patį vertinimo ir pripažinimo pagrindą kaip ir
paskelbtose finansinėse ataskaitose; naudoti naują vertinimo ir pripažinimo pagrindą neprivaloma.

PUNKTAS

NURODYMAI

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0010–C0120/
R0110

Pasirašytos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su tiesioginiu draudimu, per finansinius metus priklausan
čios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais
finansiniais metais.

C0010–C0120/
R0120

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
proporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0130–C0160/
R0130

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
neproporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/
R0140

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visas pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/
R0200

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0010–C0120/
R0210

Uždirbtos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu, pokytį.

C0010–C0120/
R0220

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu proporciniu perdraudimu, po
kytį.
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C0130–C0160/
R0230

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu neproporciniu perdraudimu,
pokytį.

C0010–C0160/
R0240

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmo
koms dalies pokytį.

C0010–C0160/
R0300

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0010–C0120/
R0310

Išmokų sąnaudos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su tiesioginio
draudimo sutartimis, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/
R0320

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su bendru prisiimtu proporciniu perdraudimu, atidėji
nių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0130–C0160/
R0330

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su bendru prisiimtu neproporciniu perdraudimu, ati
dėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0160/
R0340

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius
metus išmokėtos išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.
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Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/
R0410

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto tiesioginiam drau
dimui pokyčiai.

C0010–C0120/
R0420

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas proporcinis per
draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam
proporciniam perdraudimui pokyčiai.

C0130–C0160/
R0430

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas neproporcinis
perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam ne
proporciniam perdraudimui pokyčiai.

C0010–C0160/
R0440

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su perdraudi
kams perduotomis sumomis, pokyčiai.

C0010–C0160/
R0500

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – neto

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: grynoji kitų techninių atidėjinių pokyčių suma – tie
sioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.

C0010–C0160/
R0550

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0200/R0110–
R0550

Iš viso

Visų draudimo rūšių skirtingų punktų bendra suma.

C0200/R1200

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0200/R1300

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.
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Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0210–C0280/
R1410

Pasirašytos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su bendra draudimo veikla, per finansinius metus priklau
sančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėles
niais finansiniais metais.
Tai apima tiek tiesioginį draudimą, tiek perdraudimą.

C0210–C0280/
R1420

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, perduotos perdraudi
kams, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finan
siniais metais.

C0210–C0280/
R1500

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0210–C0280/
R1510

Uždirbtos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu ir prisiimtu per
draudimu, pokytį.

C0210–C0280/
R1520

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmo
koms dalies pokytį.

C0210–C0280/
R1600

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0210–C0280/
R1610

Išmokų sąnaudos –
bruto

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje
91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėta išmokų
suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo sutartimis, susijusiomis su tie
sioginiu draudimu ir perdraudimu, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/
R1620

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje
91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius metus išmokėtos iš
mokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.
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Išmokų sąnaudos – neto

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje
91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėta išmokų
suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su tiesioginio draudimo ir
prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą
sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/
R1710

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su
draudimo sutartimis, susijusiomis su bruto tiesioginio draudimo ir perdrau
dimo veikla, pokyčiai.

C0210–C0280/
R1720

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčių per
draudikų dalis.

C0210–C0280/
R1800

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – neto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: kitų techninių atidėjinių, susijusių su tie
sioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą, neto pokyčiai.

C0210–C0280/
R1900

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0300/R1410–
R1900

Iš viso

Visų draudimo rūšių skirtingų punktų bendra suma.

C0300/R2500

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0300/R2600

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.

C0210–C0280/
R2700

Bendra atsisakymų
suma

Ši suma atitinka bendrą per metus išmokėtų išperkamųjų sumų sumą.
Ši suma taip pat nurodoma kaip išmokų sąnaudos (R1610 punktas).

S.05.02. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.
Informacija šioje formoje atskleidžiama apskaitos požiūriu, t. y. pagal vietos bendruosius apskaitos principus (BAP) arba
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), jei jie priimti kaip vietos BAP.
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Formoje pateikiama metų iki ataskaitinės datos informacija. Įmonės naudoja tokį patį vertinimo ir pripažinimo pagrindą
kaip ir paskelbtose finansinėse ataskaitose; naudoti naują vertinimo ir pripažinimo pagrindą neprivaloma.
Klasifikuojant pagal šalis taikytini šie kriterijai:
— pateikiama penkių šalių, be buveinės šalies, kurių bruto pasirašytų įmokų sumos yra didžiausios, arba šalių, kurių
bruto pasirašytų įmokų suma sudaro 90 % bruto pasirašytų įmokų bendros sumos, išsami informacija pagal šalis;
— atskleidžiant tiesioginio draudimo veiklos informaciją, medicininių išlaidų, pajamų apsaugos, nelaimingų atsitikimų
darbe, turto draudimo nuo gaisro ir kitos žalos, kredito ir laidavimo draudimo rūšių atveju informacija atskleidžiama
pagal šalį, kurioje yra draudimo rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 13 dalyje;
— atskleidžiant tiesioginio draudimo veiklos informaciją, susijusią su visomis kitomis draudimo rūšimis, ji atskleidžiama
pagal šalį, kurioje sudaryta sutartis;
— proporcinio ir neproporcinio perdraudimo informacija atskleidžiama pagal persidraudžiančiosios įmonės buvimo
šalį.
Šioje formoje šalis, kurioje sudaryta sutartis, yra:
a. šalis, kurioje yra įsisteigusi draudimo įmonė (buveinės šalis), kai sutartis pasirašyta ne per filialą arba naudojantis
laisve teikti paslaugas;
b. šalis, kurioje yra filialas (priimančioji šalis), kai sutartis pasirašyta per filialą;
c. šalis, kurioje pranešta apie ketinimą naudotis laisve teikti paslaugas (priimančioji šalis), kai sutartis pasirašyta
naudojantis laisve teikti paslaugas.
d. Jei naudojamasi tarpininko paslaugomis arba yra kita situacija, taikomas a, b arba c punktas priklausomai nuo to, kas
sutartį pardavė.

PUNKTAS

NURODYMAI

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0020–C0060/
R0010

5 svarbiausios šalys (pa
gal bruto pasirašytų
įmokų sumą) – ne gyvy
bės draudimo įsiparei
gojimai

Nurodyti šalių, kurių ne gyvybės draudimo įsipareigojimų informacija ats
kleidžiama, ISO 3166–1 dviraidį kodą.

C0080–C0140/
R0110

Pasirašytos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su tiesioginiu draudimu, per finansinius metus priklausan
čios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais
finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0120

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
proporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.
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C0080–C0140/
R0130

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
neproporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0140

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visas pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0200

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0080–C0140/
R0210

Uždirbtos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu, pokytį.

C0080–C0140/
R0220

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu proporciniu perdraudimu, po
kytį.

C0080–C0140/
R0230

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu neproporciniu perdraudimu,
pokytį.

C0080–C0140/
R0240

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmo
koms dalies pokytį.

C0080–C0140/
R0300

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0080–C0140/
R0310

Išmokų sąnaudos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su tiesioginio
draudimo sutartimis, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.
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Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su prisiimtu proporciniu perdraudimu, atidėjinių po
kytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0330

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su prisiimtu neproporciniu perdraudimu, atidėjinių
pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0340

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius
metus išmokėtų išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0400

Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0410

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto tiesioginiam drau
dimui pokyčiai.

C0080–C0140/
R0420

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas proporcinis per
draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam
proporciniam perdraudimui pokyčiai.

C0080–C0140/
R0430

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas neproporcinis
perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam ne
proporciniam perdraudimui pokyčiai.
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C0080–C0140/
R0440

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su perdraudi
kams perduotomis sumomis, pokyčiai.

C0080–C0140/
R0500

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – neto

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: grynoji kitų techninių atidėjinių pokyčių suma – tie
sioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.

C0080–C0140/
R0550

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0140/R1200

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0140/R1300

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų, patirtų šalyse, kurių informacija teikiama šioje for
moje, suma.

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0160–
C0200/R1400

5 svarbiausios šalys (pa
gal bruto pasirašytų
įmokų sumą) – gyvybės
draudimo įsipareigoji
mai

Nurodyti šalių, kurių gyvybės draudimo įsipareigojimų informacija atsklei
džiama, ISO 3166–1 dviraidį kodą.

C0220–C0280/
R1410

Pasirašytos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su bendra draudimo veikla, per finansinius metus priklau
sančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėles
niais finansiniais metais.

C0220–C0280/
R1420

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, perduotos perdraudi
kams, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finan
siniais metais.

C0220–C0280/
R1500

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.
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C0220–C0280/
R1510

Uždirbtos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo bruto veikla, pokytį.

C0220–C0280/
R1520

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmo
koms dalies pokytį.

C0220–C0280/
R1600

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuž
dirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0220–C0280/
R1610

Išmokų sąnaudos –
bruto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su bruto tiesioginiu draudimu ir perdraudimo veikla,
atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0220–C0280/
R1620

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikams priklausanti per finansi
nius metus išmokėtų išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių poky
tis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0220–C0280/
R1700

Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0220–C0280/
R1710

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su
draudimo sutartimis, susijusiomis su bruto tiesioginio draudimo ir perdrau
dimo veikla, pokyčiai.

C0220–C0280/
R1720

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčių per
draudikų dalis.
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C0220–C0280/
R1800

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – neto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: kitų techninių atidėjinių, susijusių su tie
sioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą, pokytis.

C0220–C0280/
R1900

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0280/R2500

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0280/R2600

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų, patirtų šalyse, kurių informacija teikiama šioje for
moje, suma.

S.12.01. Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai
atidėjiniai

Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.
Apskaičiuodamos techninius atidėjinius įmonės gali naudoti tinkamas aproksimacijas, kaip nurodoma Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 21 straipsnyje. Be to, apskaičiuojant rizikos maržą per finansinius metus galima taikyti
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 59 straipsnį.
Draudimo rūšys, susijusios su gyvybės draudimo įsipareigojimais: Direktyvos 2009/138/EB 80 straipsnyje nurodytos
draudimo rūšys, kaip apibrėžiama Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede. Skirstoma pagal sutarties pagrindinės
rizikos pobūdį (esmę), o ne pagal sutarties teisinę formą (formą). Kai pagal draudimo ar perdraudimo sutartį numatyta
apsauga nuo rizikos pagal įvairias draudimo rūšis, paprastai įmonės turi, kai įmanoma, išskaidyti įsipareigojimus pagal
atitinkamas draudimo rūšis (Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 55 straipsnis).
Draudimo rūšys „Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas“, „Kitas gyvybės draudimas“ ir „Sveikatos
draudimas“ skaidomos į eilutes „Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų“ ir „Sutartys su pasirinkimo galimybėmis
arba garantijomis“. Atliekant skaidymą reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:
— į eilutę „Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų“ reikėtų įrašyti sumas, susijusias su sutartimis, kuriose
nenumatytos jokios finansinės garantijos ar pasirinkimo galimybės, taigi apskaičiuojant techninius atidėjinius neatsiž
velgiama į jokių finansinių garantijų ar pasirinkimo galimybių sumą;
— šiame stulpelyje taip pat turėtų būti nurodytos sutartys, kuriose numatytos nereikšmingos pasirinkimo galimybės ar
finansinės garantijos, neįtrauktos apskaičiuojant techninius atidėjinius;
— į eilutę „Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis“ reikėtų įrašyti sumas, susijusias su sutartimis,
kuriose numatytos finansinės garantijos ar pasirinkimo galimybės arba ir finansinės garantijos, ir pasirinkimo
galimybės tokiu mastu, kiek į šių finansinių garantijų ar pasirinkimo galimybių buvimą atsižvelgta apskaičiuojant
techninius atidėjinius.
Informaciją reikėtų atskleisti neatskaičius perdraudimo, nes informaciją apie pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas prašoma atskleisti konkrečiose eilutėse.
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R0010–R0100 eilutėse informacija atskleidžiama atlikus svyravimų korekciją, suderinimo korekciją ir pereinamojo
laikotarpio korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, jei taikoma, tačiau neapima
techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo. Techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo sumą
reikėtų pateikti atskirai R0110–R0130 eilutėse.

PUNKTAS

NURODYMAI

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030, Techniniai atidėjiniai, ap
C0090, skaičiuojami kaip visuma
C0160,
C0200/

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma,
suma.

C0150/R0010

Techniniai atidėjiniai, ap
Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
skaičiuojami kaip visuma – ciniais vienetais susietas sutartis) techninių atidėjinių, apskaičiuojamų
iš viso (gyvybės draudimas, kaip visuma, bendra suma.
išskyrus sveikatos drau
dimą, bet įskaitant su inves
ticiniais vienetais susietą
draudimą)

C0210/R0010

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuojami kaip visuma –
iš viso (sveikatos draudi
mas, apskaičiuojamas pagal
panašius į gyvybės drau
dimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo techninių atidėjinių,
apskaičiuojamų kaip visuma, bendra suma.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100–C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0020

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo, siejama su TA, ap
skaičiuojamais kaip visuma

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į ti
kėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, sie
jama su kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 I priede, draudimo techniniais atidėjiniais (TA), apskaičiuotais
kaip visuma.

C0150/R0020

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo, siejamo su TA, ap
skaičiuojamais kaip visuma
– iš viso (gyvybės draudi
mas, išskyrus sveikatos
draudimą, bet įskaitant su
investiciniais vienetais su
sietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) pagal perdraudimo sutartis, iš specialio
sios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis bendra at
gautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su techniniais atidėjiniais, ap
skaičiuotais kaip visuma.
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PUNKTAS

NURODYMAI

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo, siejama su TA, ap
skaičiuojamais kaip visuma
– iš viso (sveikatos draudi
mas, apskaičiuojamas pagal
panašius į gyvybės drau
dimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo su
tartis bendra atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuosto
lius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su techni
niais atidėjiniais, apskaičiuotais kaip visuma.

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100–C0140,
C0170, C0180,
C0190, C0200/
R0030

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuoti kaip tiksliausio
įverčio ir rizikos maržos
suma, bruto tiksliausias
įvertis

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo bruto tiksliausio įverčio suma (pagal Direktyvos
2009/138/EB 77 straipsnio 2 dalį neatskaičius perdraudimo, specialio
sios paskirties įmonių ir riboto perdraudimo sutarčių).

C0150/R0030

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuoti kaip tiksliausio
įverčio ir rizikos maržos
suma, bruto tiksliausias
įvertis – iš viso (gyvybės
draudimas, išskyrus sveika
tos draudimą, bet įskaitant
su investiciniais vienetais
susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra bruto tiksliausio įverčio suma
(pagal Direktyvos 2009/138/EB 77 straipsnio 2 dalį neatskaičius per
draudimo, specialiosios paskirties įmonių ir riboto perdraudimo sutar
čių).

C0210/R0030

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuoti kaip tiksliausio
įverčio ir rizikos maržos
suma, bruto tiksliausias
įvertis – iš viso (sveikatos
draudimas, apskaičiuojamas
pagal panašius į gyvybės
draudimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo bendra bruto tiksliau
sio įverčio suma (pagal Direktyvos 2009/138/EB 77 straipsnio 2 dalį ne
atskaičius perdraudimo, specialiosios paskirties įmonių ir riboto per
draudimo sutarčių).

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100–C0140,
C0170, C0180,
C0190, C0200/
R0040

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl galimo perdraudiko įsipareigojimų neįvykdymo, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 81 straipsnyje, įskaitant perduotą gru
pės vidaus perdraudimą.
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PUNKTAS

NURODYMAI

C0150/R0080

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo – iš viso (gyvybės
draudimas, išskyrus sveika
tos draudimą, bet įskaitant
su investiciniais vienetais
susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra atgautina suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl galimo perdraudiko įsipareigojimų
neįvykdymo, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 81 straipsnyje, įs
kaitant perduotą grupės vidaus perdraudimą.

C0210/R0080

Bendra pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal ri
boto perdraudimo sutartis
atgautina suma, patikslinta
atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio ša
lies įsipareigojimų neįvyk
dymo – iš viso (sveikatos
draudimas, apskaičiuojamas
pagal panašius į gyvybės
draudimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo bendra atgautina
suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl galimo per
draudiko įsipareigojimų neįvykdymo, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 81 straipsnyje, įskaitant perduotą grupės vidaus perdrau
dimą.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Tiksliausias įvertis, atėmus
pagal perdraudimo sutartis,
iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto per
draudimo sutartis atgauti
nas sumas

Kiekvienos rūšies draudimo tiksliausio įverčio suma, atėmus pagal per
draudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto per
draudimo sutartis atgautinas sumas.

C0150/R0090

Tiksliausias įvertis, atėmus
pagal perdraudimo sutartis,
iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto per
draudimo sutartis atgauti
nas sumas – iš viso (gyvy
bės draudimas, išskyrus
sveikatos draudimą, bet įs
kaitant su investiciniais vie
netais susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietą draudimą) bendra tiksliausių įverčių suma, atė
mus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pa
gal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas.

C0210/R0090

Tiksliausias įvertis, atėmus
pagal perdraudimo sutartis,
iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto per
draudimo sutartis atgauti
nas sumas – iš viso (sveika
tos draudimas, apskaičiuo
jamas pagal panašius į gy
vybės draudimo metodus)

Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo
metodus, bendra tiksliausių įverčių suma, atėmus pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo su
tartis atgautinas sumas.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100–C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0100

Rizikos marža

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo rizikos maržos suma, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 77 straipsnio 3 dalyje.
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C0150/R0100

Rizikos marža – iš viso (gy
vybės draudimas, išskyrus
sveikatos draudimą, bet įs
kaitant su investiciniais vie
netais susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra rizikos maržos suma.

C0210/R0100

Rizikos marža – iš viso
(sveikatos draudimas, ap
skaičiuojamas pagal pana
šius į gyvybės draudimo
metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo rizikos maržos suma.

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030, Techniniai atidėjiniai, ap
C0090, skaičiuojami kaip visuma
C0160,
C0200/

C0150/R0110

C0210/R0110

Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuojami kaip visuma –
iš viso (gyvybės draudimas,
išskyrus sveikatos drau
dimą, bet įskaitant su inves
ticiniais vienetais susietą
draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) techninių atidėjinių pereinamojo laiko
tarpio atskaitymo suma, taikoma techniniams atidėjiniams, apskaičiuoja
miems kaip visuma.

Techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuojami kaip visuma –
iš viso (sveikatos draudi
mas, apskaičiuojamas pagal
panašius į gyvybės drau
dimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo suma, taikoma techniniams atidėji
niams, apskaičiuojamiems kaip visuma.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Tiksliausias įvertis

C0150/R0120

Tiksliausias įvertis – iš viso
(gyvybės draudimas, išsky
rus sveikatos draudimą, bet
įskaitant susietą su investi
ciniais vienetais draudimą)

C0210/R0120

Kiekvienos rūšies draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio
atskaitymo suma, taikoma techniniams atidėjiniams, apskaičiuojamiems
kaip visuma.

Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Kiekvienos rūšies draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio
atskaitymo suma, taikoma tiksliausiam įverčiui.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Tiksliausias įvertis – iš viso
(sveikatos draudimas, ap
skaičiuojamas pagal pana
šius į gyvybės draudimo
metodus)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo suma, taikoma tiksliausiam įverčiui.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo bendra techninių ati
dėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo suma, taikoma tiksliausiam
įverčiui.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

L 347/1362

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

PUNKTAS

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0130

C0030, Rizikos marža
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0130

C0210/R0130
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NURODYMAI

Kiekvienos rūšies draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio
atskaitymo suma, taikoma rizikos maržai.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Rizikos marža – iš viso (gy
vybės draudimas, išskyrus
sveikatos draudimą, bet įs
kaitant su investiciniais vie
netais susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo suma, taikoma rizikos maržai.

Rizikos marža – iš viso
(sveikatos draudimas, ap
skaičiuojamas pagal pana
šius į gyvybės draudimo
metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo bendra techninių ati
dėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo suma, taikoma rizikos mar
žai.

Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Techniniai atidėjiniai – iš viso

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030, Techniniai atidėjiniai – iš
C0090, viso
C0160,
C0200/

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo bendra techninių atidėjinių suma, įskaitant techninius
atidėjinius, apskaičiuotus kaip visuma, pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą.

C0150/R0200

Techniniai atidėjiniai – iš
viso – iš viso (gyvybės
draudimas, išskyrus sveika
tos draudimą, bet įskaitant
su investiciniais vienetais
susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investi
ciniais vienetais susietas sutartis) bendra techninių atidėjinių suma, įskai
tant techninius atidėjinius, apskaičiuotus kaip visuma, pritaikius techni
nių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą.

C0210/R0200

Techniniai atidėjiniai – iš
viso – iš viso (sveikatos
draudimas, apskaičiuojamas
pagal panašius į gyvybės
draudimo metodus)

Į gyvybės draudimą panašaus sveikatos draudimo bendra techninių ati
dėjinių suma, įskaitant techninius atidėjinius, apskaičiuotus kaip visuma,
pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą.

S.17.01. Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Apskaičiuodamos techninius atidėjinius įmonės gali naudoti tinkamas aproksimacijas, kaip nurodoma Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 21 straipsnyje. Be to, apskaičiuojant rizikos maržą per finansinius metus galima taikyti
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 59 straipsnį.
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Draudimo rūšys, susijusios su ne gyvybės draudimo įsipareigojimais: Direktyvos 2009/138/EB 80 straipsnyje nurodytos
draudimo rūšys, kaip apibrėžiama Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, susijusios su tiesioginio draudimo
veikla / prisiimtu proporciniu perdraudimu ir prisiimtu neproporciniu perdraudimu. Skirstoma pagal sutarties
pagrindinės rizikos pobūdį (esmę), o ne pagal sutarties teisinę formą (formą).
Tiesioginio sveikatos draudimo veikla, išskyrus veiklą, vykdomą panašiu pagrindu kaip gyvybės draudimo veikla,
išskaidoma į 1–3 ne gyvybės draudimo rūšis, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede.
Prisiimtas proporcinis perdraudimas vertinamas kartu su tiesioginio draudimo veikla C0020–C0130 punktuose.
R0010–R0280 punktuose informacija atskleidžiama atlikus svyravimų korekciją, suderinimo korekciją ir pereinamojo
laikotarpio korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, jei taikoma, tačiau neapima
techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo. Techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo sumą
reikėtų pateikti atskirai R0290–R0310 eilutėse.

PUNKTAS

NURODYMAI

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma
C0020–C0170/
R0010

Techniniai atidėjiniai,
apskaičiuojami kaip vi
suma

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir prisiimtu per
draudimu, techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma, suma.
Ši suma pateikiama neatskaičius jokių pagal perdraudimo sutartis, iš specia
liosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinų
sumų, susijusių su šia veikla.

Techniniai atidėjiniai,
apskaičiuojami kaip vi
suma – iš viso ne gyvy
bės draudimo įsiparei
gojimų

Tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo techninių atidėjinių, apskai
čiuojamų kaip visuma, bendra suma.

C0020–C0170/
R0050

Bendra pagal perdrau
dimo sutartis, iš specia
liosios paskirties įmonių
ir pagal riboto perdrau
dimo sutartis atgautina
suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo, siejama su
TA, apskaičiuojamais
kaip visuma

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su kiek
vienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede,
draudimo techniniais atidėjiniais (TA), apskaičiuotais kaip visuma.

C0180/R0050

Bendra pagal perdrau
dimo sutartis, iš specia
liosios paskirties įmonių
ir pagal riboto perdrau
dimo sutartis atgautina
suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo, siejama su
TA, apskaičiuojamais
kaip visuma

Visų rūšių draudimo bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios pa
skirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų
neįvykdymo, siejama su kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Dele
guotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, techniniais atidėjiniais (TA), ap
skaičiuotais kaip visuma.

C0180/R0010

Ši suma pateikiama neatskaičius jokių pagal perdraudimo sutartis, iš specia
liosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinų
sumų, susijusių su šia veikla.
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Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma – tiksliausias įvertis

C0020–C0170/
R0060

Įmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis, bruto, iš
viso

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, įmokų atidėjinių tiksliausio įverčio suma, neatskaičius
pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis atgautinų sumų.

C0180/R0060

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
įmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis, bruto, iš
viso

Tiesioginio draudimo veiklos ir prisiimto perdraudimo įmokų atidėjinių
tiksliausio įverčio bendra suma, neatskaičius pagal perdraudimo sutartis, iš
specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgau
tinų sumų.

C0020–C0170/
R0140

Įmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis – bendra
pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pa
gal riboto perdraudimo
sutartis atgautina suma,
patikslinta atsižvelgiant
į tikėtinus nuostolius dėl
sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo –
tiesioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo.

C0180/R0140

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
įmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis, pagal
perdraudimo sutartis, iš
specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis at
gautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikė
tinus nuostolius dėl san
dorio šalies įsipareigo
jimų neįvykdymo

Su įmokų atidėjinių tiksliausiu įverčiu susijusi pagal perdraudimo sutartis, iš
specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis bendra
atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų neįvykdymo.

C0020–C0170/
R0150

Įmokų atidėjinių neto
tiksliausias įvertis – tie
sioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo įmokų atidėjinių neto tiksliausio įverčio suma.

C0180/R0150

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
įmokų atidėjinių neto
tiksliausias įvertis

Įmokų atidėjinių neto tiksliausio įverčio bendra suma.

C0020–C0170/
R0160

Išmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis, bruto, iš
viso

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio suma, neatskaičius
pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis atgautinų sumų.
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C0180/R0160

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų, iš
mokų atidėjinių tiksliau
sias įvertis, bruto, iš
viso

Išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio bendra suma, neatskaičius pagal per
draudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdrau
dimo sutartis atgautinų sumų.

C0020–C0170/
R0240

Išmokų atidėjinių tiks
liausias įvertis – bendra
pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pa
gal riboto perdraudimo
sutartis atgautina suma,
patikslinta atsižvelgiant
į tikėtinus nuostolius dėl
sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo –
tiesioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo.

C0180/R0240

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų, iš
mokų atidėjinių tiksliau
sias įvertis, pagal per
draudimo sutartis, iš
specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis at
gautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikė
tinus nuostolius dėl san
dorio šalies įsipareigo
jimų neįvykdymo

Su išmokų atidėjinių tiksliausiu įverčiu susijusi pagal perdraudimo sutartis,
iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis
bendra atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl
sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo.

C0020–C0170/
R0250

Išmokų atidėjinių neto
tiksliausias įvertis – tie
sioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, išmokų atidėjinių neto tiksliausio įverčio suma.

C0180/R0250

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų, iš
mokų atidėjinių neto
tiksliausias įvertis

Išmokų atidėjinių neto tiksliausio įverčio bendra suma.

C0020–C0170/
R0260

Bendras tiksliausias įver
tis, bruto – tiesioginis
draudimas ir prisiimtas
perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, bruto tiksliausio įverčio bendra suma.

C0180/R0260

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
bendras tiksliausias įver
tis, bruto

Bruto tiksliausio įverčio bendra suma (įmokų atidėjinių ir išmokų atidėjinių
suma).
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C0020–C0170/
R0270

Bendras tiksliausias įver
tis, neto – tiesioginis
draudimas ir prisiimtas
perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, neto tiksliausio įverčio bendra suma.

C0180/R0270

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
bendras tiksliausias įver
tis, neto

Neto tiksliausio įverčio bendra suma (įmokų atidėjinių ir išmokų atidėjinių
suma).

C0020–C0170/
R0280

Techniniai atidėjiniai,
apskaičiuoti kaip tiks
liausio įverčio ir rizikos
maržos suma – rizikos
marža

Rizikos maržos suma, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2009/138/EB (77
straipsnio 3 dalis). Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio drau
dimo veikla ir prisiimtu perdraudimu, apskaičiuota viso (per)draudimo įsi
pareigojimų portfelio rizikos marža paskirstoma kiekvienos rūšies draudi
mui.

C0180/R0280

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
bendra rizikos marža

Rizikos maržos bendra suma, kaip reikalaujama pagal Direktyvą
2009/138/EB (77 straipsnio 3 dalis).

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma
C0020–C0170/
R0290

Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
suma, taikoma techniniams atidėjiniams, apskaičiuojamiems kaip visuma.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

techniniai atidėjiniai, ap
skaičiuojami kaip vi
suma
C0180/R0290

Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I
priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
bendra suma, taikoma techniniams atidėjiniams, apskaičiuojamiems kaip vi
suma.

techniniai atidėjiniai, ap Ši vertė pateikiama neigiama verte.
skaičiuojami kaip vi
suma
C0020–C0170/
R0300

Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
suma, taikoma tiksliausiam įverčiui.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

tiksliausias įvertis
C0180/R0300

Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I
priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
bendra suma, taikoma tiksliausiam įverčiui.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

tiksliausias įvertis
C0020–C0170/
R0310

Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –
rizikos marža

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
suma, taikoma rizikos maržai.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.
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Techniniams
atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės suma –

Kiekvienos rūšies, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I
priede, draudimo techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo
bendra suma, taikoma rizikos maržai.
Ši vertė pateikiama neigiama verte.

Rizikos marža

Techniniai atidėjiniai – iš viso

C0020–C0170/
R0320

Bendras tiksliausias įver
tis – tiesioginis draudi
mas ir prisiimtas per
draudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, bruto techninių atidėjinių bendra suma, įskaitant tech
ninius atidėjinius, apskaičiuotus kaip visuma, pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą.

C0180/R0320

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų,
techniniai atidėjiniai – iš
viso

Tiesioginio draudimo veiklos ir prisiimto perdraudimo bruto techninių ati
dėjinių bendra suma, įskaitant techninius atidėjinius, apskaičiuotus kaip vi
suma, pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą.

C0020–C0170/
R0330

Techniniai atidėjiniai, iš
viso – pagal perdrau
dimo sutartis, iš specia
liosios paskirties įmonių
ir pagal riboto perdrau
dimo sutartis atgautina
suma, patikslinta atsi
žvelgiant į tikėtinus
nuostolius dėl sandorio
šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo – tiesioginis
draudimas ir prisiimtas
perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis bendra atgautina suma, patiks
linta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų
neįvykdymo.

C0180/R0330

Iš viso ne gyvybės drau
dimo įsipareigojimų –
pagal perdraudimo su
tartis, iš specialiosios
paskirties įmonių ir pa
gal riboto perdraudimo
sutartis atgautina suma,
patikslinta atsižvelgiant
į tikėtinus nuostolius dėl
sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo –
tiesioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Tiesioginio draudimo veiklos ir prisiimto perdraudimo pagal perdraudimo
sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo su
tartis bendra atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius
dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo.

C0020–C0170/
R0340

Techniniai atidėjiniai, iš
viso – techniniai atidėji
niai, atėmus pagal per
draudimo sutartis, iš
specialiosios paskirties
įmonių ir pagal riboto
perdraudimo sutartis at
gautinas sumas – tiesio
ginis draudimas ir pri
siimtas perdraudimas

Kiekvienos rūšies draudimo, susijusio su tiesioginio draudimo veikla ir pri
siimtu perdraudimu, neto techninių atidėjinių bendra suma, įskaitant techni
nius atidėjinius, apskaičiuotus kaip visuma, pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą.
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Iš viso ne gyvybės drau Tiesioginio draudimo veiklos ir prisiimto perdraudimo neto techninių atidė
dimo įsipareigojimų,
jinių bendra suma, įskaitant techninius atidėjinius, apskaičiuotus kaip vi
techniniai atidėjiniai,
suma, pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą.
atėmus pagal perdrau
dimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmo
nių atgautinas sumas –
tiesioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

S.19.01. Ne gyvybės draudimo žalos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.
Žalų vystymosi trikampiai parodo draudiko žalų išlaidų įvertį (išmokos ir išmokų atidėjiniai pagal „Mokumo II“
vertinimo principą) ir jo kitimą laikui bėgant.
Įmonės privalo atskleisti informaciją pagal įvykio metus arba draudimo rizikos prisiėmimo metus, laikydamosi visų
nacionalinės priežiūros institucijos reikalavimų. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija nėra nurodžiusi, kuriuos metus
naudoti, įmonė gali naudoti įvykio arba draudimo rizikos prisiėmimo metus priklausomai nuo to, kaip administruoja
kiekvienos rūšies draudimą, jeigu tuos pačius metus nuosekliai naudoja kiekvienais metais.
Šioje formoje pateikiami ne gyvybės draudimo veiklos bendri duomenys, išskaidyti pagal draudimo rizikos prisiėmimo ir
įvykio metus, jei įmonė taiko skirtingus kriterijus.
Standartinė vystymosi trikampio trukmė yra 10+1 metų, tačiau informacijos atskleidimo reikalavimas grindžiamas
įmonių išmokų vystymusi (jeigu žalų sureguliavimo ciklo trukmė yra trumpesnė nei 10 metų, įmonės privalo atskleisti
informaciją pagal trumpesnį vidaus vystymąsi).
Reikia pateikti ankstesnių laikotarpių išmokų duomenis nuo momento, kai pradėtas taikyti „Mokumas II“ (t. y.
pateikiamas visas duomenų rinkinys), tačiau išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio ankstesnių laikotarpių duomenų teikti
nereikia. Renkant ankstesnių laikotarpių išmokų duomenis, periodiškai teikiant informaciją taikomas tas pats trikampio
trukmės metodas (t. y. trumpesnė iš šių – 10+1 metų trukmė arba įmonių žalų sureguliavimo ciklo trukmė).
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Įvykio metai arba drau
dimo rizikos prisiė
mimo metai

Nurodyti, kokio standarto įmonės laikosi, atskleisdamos žalų vystymosi in
formaciją. Naudojama viena iš baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – įvykio metai
2 – draudimo rizikos prisiėmimo metai

C0010–C0110/
R0100–R0250

Bruto išmokėtos išmo
kos (nekaupiamosios) –
trikampis

Bruto išmokos, atskaičius likutinį turtą ir subrogaciją, išskyrus sąnaudas,
vaizduojamos trikampyje, atspindinčiame jau išmokėtų bruto išmokų vysty
mąsi: nurodyti kiekvienų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metų nuo
N–9 (ir ankstesnių) ir visų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių iki (imtinai) N
metų (t. y. paskutinių ataskaitinių metų) jau išmokėtus mokėjimus, atitin
kančius kiekvienus vystymosi metus (t. y. laiko tarpą tarp įvykio / draudimo
rizikos prisiėmimo datos ir mokėjimo datos).
Duomenys pateikiami nekaupiamosiomis ir nediskontuotomis absoliučio
siomis sumomis.
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Bruto išmokėtos išmo
kos (nekaupiamosios) –
einamaisiais metais

Punktas „Einamieji metai“ atitinka paskutinę kreivę (visus paskutinių atas
kaitinių metų duomenis), kurią sudaro R0160–R0250 punktų vertės.

C0180/
R0100–R0260

Bruto išmokėtos išmo
kos – visų metų suma
(kaupiamoji)

Punkte „Visų metų suma“ įrašyta visų duomenų eilutėse suma (įvykio /
draudimo rizikos prisiėmimo metų visų mokėjimų suma), įskaitant bendrą
sumą.

C0200–C0300/
R0100–R0250

Bruto nediskontuotas iš
mokų atidėjinių tiksliau
sias įvertis – trikampis

Nediskontuotų išmokų atidėjinių tiksliausių įverčių, atėmus kiekvienų įvy
kio / draudimo rizikos prisiėmimo metų nuo N–9 (ir ankstesnių) ir visų
ankstesnių ataskaitinių laikotarpių iki (imtinai) N metų (t. y. paskutinių atas
kaitinių metų) perdraudimą, trikampiai. Išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis
yra susijęs su žalų įvykiais, įvykusiais iki vertinimo dienos arba vertinimo
dieną, nepriklausomai nuo to, ar apie tų įvykių žalas pranešta ar ne.

C0170/
R0100–R0260

R0260 punkte įrašoma R0160–R0250 punktų bendra suma.

Duomenys pateikiami nekaupiamosiomis ir nediskontuotomis absoliučio
siomis sumomis.

C0360/
R0100–R0260

Išmokų atidėjinių bruto
tiksliausias įvertis –
metų pabaigoje (diskon
tuoti duomenys)

Punktas „Metų pabaigoje“ atitinka paskutinę diskontuotą kreivę (visus pa
skutinių ataskaitinių metų duomenis), kurią sudaro R0160–R0250 punktų
vertės.
R0260 punkte įrašoma R0160–R0250 punktų bendra suma.

S.22.01. Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

Bendrosios pastabos

Ši forma yra susijusi su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Šią formą reikia pildyti, kai įmonė naudoja bent vieną ilgalaikių garantijų priemonę ar pereinamojo laikotarpio
priemonę.

Ši forma parodo poveikį finansinei būklei, kai jokia pereinamojo laikotarpio priemonė netaikoma ir kiekviena ilgalaikių
garantijų priemonė arba pereinamojo laikotarpio priemonė žymima nuliu. Tuo tikslu paeiliui po vieną vertinama
kiekviena pereinamojo laikotarpio priemonė ir ilgalaikių garantijų priemonė, po kiekvieno etapo neperskaičiuojant
likusių priemonių poveikio.

Jeigu dėl poveikio elemento, kurio informacija teikiama, suma padidėja, poveikis nurodomas teigiama suma, o jeigu
elemento suma sumažėja – neigiama suma (pvz., jeigu mokumo kapitalo reikalavimo suma padidėja arba jeigu nuosavų
lėšų suma padidėja, reikėtų nurodyti teigiamas vertes).

C0010/R0010

PUNKTAS

NURODYMAI

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – techni
niai atidėjiniai

Techninių atidėjinių bendra suma, įskaitant ilgalaikes garantijų priemones ir
pereinamojo laikotarpio priemones.
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PUNKTAS

NURODYMAI

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo
laikotarpio atskaitymą suma.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – techniniai atidėji
niai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius pereinamojo laikotarpio korek
ciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą
suma.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių per
einamojo laikotarpio atskaitymo, ir techninių atidėjinių pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius pereinamojo laikotarpio
korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal ter
miną, ir techninių atidėjinių pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir per
einamojo laikotarpio priemones.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją suma. Ši
suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją suma. Ši
suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo korekcijos
poveikį.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius svyravimų korekcijos
bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios techninių atidėji
nių, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones, techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo, ir techninių atidėjinių, nepritaikius pereina
mojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struk
tūrai pagal terminą, sumos.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius suderinimo korekcijos
bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios techninių atidėji
nių, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones, techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo, techninių atidėjinių, nepritaikius pereinamojo
laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai
pagal terminą, ir techninių atidėjinių, nepritaikius svyravimų korekcijos bei
kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, sumos.

Pagrindinių nuosavų lėšų bendra suma, apskaičiuota atsižvelgus į techninius
atidėjinius, įskaitant patikslinimus dėl ilgalaikių garantijų priemonių ir per
einamojo laikotarpio priemonių.

C0010/R0020

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – pagrin
dinės nuosavos lėšos

C0030/R0020

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių perei
Techniniams atidėji
niams taikomos pereina namojo laikotarpio atskaitymą suma.
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos
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Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotar
pio atskaitymo, ir į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų prie
mones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

C0050/R0020

C0070/R0020

C0090/R0020

C0010/R0050

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – pagrindinės nuosa
vos lėšos

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – nuosa
vos lėšos, tinkamos mo
kumo kapitalo reikalavi
mui padengti

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius pereinamojo laikotarpio
korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą
suma.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir į techninius
atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotar
pio priemones.

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją suma.
Ši suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios pagrindinių nuosavų lėšų sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją
suma. Ši suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo
korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius suderinimo korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios pagrindinių nuosavų lėšų sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, techni
nius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai
nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius atidėji
nius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio
priemonių.

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendra
suma, apskaičiuota atsižvelgus į techninius atidėjinius, įskaitant patikslini
mus dėl ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemo
nių.
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Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą
suma.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – nuosavos lėšos,
tinkamos mokumo ka
pitalo reikalavimui pa
dengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius pereinamojo laikotarpio korekciją atitinkamai nerizikingų
palūkanų normų struktūrai pagal terminą suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius svyravimų korekciją suma. Ši suma parodo nulinės svyra
vimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir į techninius atidėji
nius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius per
einamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų
struktūrai pagal terminą, ir apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius,
pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemo
nes.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius svy
ravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiau
sios nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius suderinimo korekciją suma. Ši suma apima nulinės svyra
vimų korekcijos ir nulinės suderinimo korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius sude
rinimo korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir nuosavų
lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, sumos, apskaičiuo
tos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemo
nes ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius, nepritai
kius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, techninius ati
dėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizi
kingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius atidėjinius,
nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemo
nių.

Mokumo kapitalo reikalavimo bendra suma, apskaičiuota atsižvelgus į tech
ninius atidėjinius, įskaitant patikslinimus dėl ilgalaikių garantijų priemonių
ir pereinamojo laikotarpio priemonių.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

C0030/R0090

C0050/R0090

C0070/R0090

C0090/R0090

L 347/1373

PUNKTAS

NURODYMAI

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą suma.
Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotar
pio atskaitymo, ir apskaičiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius
ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – mokumo kapitalo
reikalavimas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius pereinamojo laikotar
pio korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal ter
miną suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją
suma. Ši suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir apskai
čiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų prie
mones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios mokumo kapitalo reikalavimo
sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidė
jinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo,
ir techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos ati
tinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.
Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją
suma. Ši suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo
korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius suderinimo korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios mokumo kapitalo reikalavimo
sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidė
jinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo,
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius
atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotar
pio priemonių.

C0010/R0100

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – nuosa
vos lėšos, tinkamos mi
nimalaus kapitalo reika
lavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, bendra
suma, apskaičiuota atsižvelgus į techninius atidėjinius, įskaitant patikslini
mus dėl ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemo
nių.

C0030/R0100

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
minimalaus kapitalo rei
kalavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą
suma.
Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir į techninius atidėji
nius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones.
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Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – nuosavos lėšos,
tinkamos minimalaus
kapitalo reikalavimui
padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius pereinamojo laikotarpio korekciją atitinkamai nerizikingų
palūkanų normų struktūrai pagal terminą suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
minimalaus kapitalo rei
kalavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius svyravimų korekciją suma. Ši suma parodo nulinės svyra
vimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
minimalaus kapitalo rei
kalavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius suderinimo korekciją suma. Ši suma apima nulinės svyra
vimų korekcijos ir nulinės suderinimo korekcijos poveikį.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius per
einamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų
struktūrai pagal terminą, ir apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius,
pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemo
nes.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius svy
ravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiau
sios nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, su
mos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidė
jinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo,
ir techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos ati
tinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius sude
rinimo korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir nuosavų
lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, sumos, apskai
čiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų
priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius, ne
pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, techni
nius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai
nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius atidėji
nius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio
priemonių.

C0010/R0110

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – minima
laus kapitalo reikalavi
mas

Minimalaus kapitalo reikalavimo bendra suma, apskaičiuota atsižvelgus į
techninius atidėjinius, įskaitant patikslinimus dėl ilgalaikių garantijų priemo
nių ir pereinamojo laikotarpio priemonių.

C0030/R0110

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – mini
malaus kapitalo reikala
vimas

Minimalaus kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą suma.
Tai skirtumas tarp minimalaus kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvel
gus į techninius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo
laikotarpio atskaitymo, ir apskaičiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius,
pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemo
nes.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

C0050/R0110

C0070/R0110

C0090/R0110

L 347/1375

PUNKTAS

NURODYMAI

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – minimalaus kapi
talo reikalavimas

Minimalaus kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius pereinamojo laiko
tarpio korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal
terminą suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – mini
malaus kapitalo reikala
vimas

Minimalaus kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius svyravimų korek
ciją suma. Ši suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – mini
malaus kapitalo reikala
vimas

Minimalaus kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius suderinimo korek
ciją suma. Ši suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderi
nimo korekcijos poveikį.

Tai skirtumas tarp minimalaus kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvel
gus į techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos
atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir apskai
čiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų prie
mones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp minimalaus kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvel
gus į techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų perei
namojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios minimalaus kapitalo reikala
vimo sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius il
galaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techni
nius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio
atskaitymo, ir techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio
korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal ter
miną.

Tai skirtumas tarp minimalaus kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvel
gus į techninius atidėjinius, nepritaikius suderinimo korekcijos bei kitų per
einamojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios minimalaus kapitalo reikala
vimo sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius il
galaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techni
nius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio
atskaitymo, techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio ko
rekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą,
ir techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių.

S.23.01. Nuosavos lėšos
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

PUNKTAS

NURODYMAI

Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje vertės, kaip numatyta Deleguo
tojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje
R0010/C0010

Paprastasis akcinis kapi
talas (neatskaičius savų
akcijų) – iš viso

Bendras paprastasis akcinis kapitalas, valdomas tiek tiesiogiai, tiek netiesio
giai (neatskaičius savų akcijų). Tai bendras įmonės paprastasis akcinis kapi
talas, visiškai atitinkantis 1 arba 2 lygio kapitalo elementų kriterijus. Papras
tasis akcinis kapitalas, kuris nevisiškai atitinka kriterijus, vertinamas kaip
privilegijuotasis akcinis kapitalas ir atitinkamai klasifikuojamas nepriklauso
mai nuo jo aprašymo ar paskirties.
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R0010/C0020

Paprastasis akcinis kapi
talas (neatskaičius savų
akcijų) – 1 lygio neapri
boti elementai

Apmokėto paprastojo akcinio kapitalo, atitinkančio 1 lygio neapribotų ele
mentų kriterijus, suma.

R0010/C0040

Paprastasis akcinis kapi
talas (neatskaičius savų
akcijų) – 2 lygis

Pareikalauto paprastojo akcinio kapitalo, atitinkančio 2 lygio kriterijus,
suma.

R0030/C0010

Su paprastuoju akciniu
kapitalu susiję akcijų
priedai – iš viso

Akcijų priedų, susijusių su įmonės paprastuoju akciniu kapitalu, visiškai ati
tinkančiu 1 arba 2 lygio kapitalo elementų kriterijus, bendra suma.

R0030/C0020

Su paprastuoju akciniu
kapitalu susiję akcijų
priedai – 1 lygio neapri
boti elementai

Akcijų priedų, susijusių su paprastosiomis akcijomis, atitinkančiomis 1 ly
gio neapribotų elementų kriterijus, nes jie susiję su paprastuoju akciniu ka
pitalu, laikomu 1 lygio neapribotais elementais, suma.

R0030/C0040

Su paprastuoju akciniu
kapitalu susiję akcijų
priedai – 2 lygis

Akcijų priedų, susijusių su paprastosiomis akcijomis, atitinkančiomis 2 ly
gio kriterijus, nes jie susiję su paprastuoju akciniu kapitalu, laikomu 2 lygio
elementu, suma.

R0040/C0010

Savidraudos arba savi
draudos tipo įmonių
pradinės lėšos, narių
įmokos arba lygiavertis
pagrindinių nuosavų
lėšų elementas – iš viso

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos
arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, visiškai atitinkantis 1
arba 2 lygio kapitalo elementų kriterijus.

R0040/C0020

Savidraudos arba savi
draudos tipo įmonių
pradinės lėšos, narių
įmokos arba lygiavertis
pagrindinių nuosavų
lėšų elementas – 1 lygio
neapriboti elementai

1 lygio neapribotų elementų kriterijus atitinkančių savidraudos arba savi
draudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčių pagrindi
nių nuosavų lėšų elemento suma.

R0040/C0040

Savidraudos arba savi
draudos tipo įmonių
pradinės lėšos, narių
įmokos arba lygiavertis
pagrindinių nuosavų
lėšų elementas – 2 lygis

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba
lygiaverčių pagrindinių nuosavų lėšų elementų, atitinkančių 2 lygio kriteri
jus, suma.
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R0050/C0010

Subordinuotos savidrau
dos narių sąskaitos – iš
viso

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, visiškai atitinkančių 1 lygio apri
botų elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kriterijus, bendra suma.

R0050/C0030

Subordinuotos savidrau
dos narių sąskaitos – 1
lygio apriboti elementai

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 1 lygio apribotų ele
mentų kriterijus, suma.

R0050/C0040

Subordinuotos savidrau
dos narių sąskaitos – 2
lygis

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 2 lygio kriterijus,
suma.

R0050/C0050

Subordinuotos savidrau
dos narių sąskaitos – 3
lygis

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 3 lygio kriterijus,
suma.

R0070/C0010

Perteklinės lėšos – iš
viso

Perteklinių lėšų, kurioms taikoma Direktyvos 2009/138/EB 91 straipsnio 2
dalis, bendra suma.

R0070/C0020

Perteklinės lėšos – 1 ly
gio neapriboti elementai

Perteklinės lėšos, kurioms taikoma Direktyvos 2009/138/EB 91 straipsnio
2 dalis ir kurios atitinka 1 lygio neapribotų elementų kriterijus.

R0090/C0010

Privilegijuotosios akcijos
– iš viso

Įmonės išleistų privilegijuotųjų akcijų, visiškai atitinkančių 1 lygio apribotų
elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kriterijus, bendra suma.

R0090/C0030

Privilegijuotosios akcijos
– 1 lygio apriboti ele
mentai

Įmonės išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 1 lygio apribotų ele
mentų kriterijus, suma.

R0090/C0040

Privilegijuotosios akcijos
– 2 lygis

Įmonės išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 2 lygio kriterijus, suma.

R0090/C0050

Privilegijuotosios akcijos
– 3 lygis

Įmonės išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 3 lygio kriterijus, suma.
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R0110/C0010

Su privilegijuotosiomis
akcijomis susiję akcijų
priedai – iš viso

Akcijų priedų, susijusių su įmonės privilegijuotuoju akciniu kapitalu, visiš
kai atitinkančiu 1 lygio apribotų elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kriteri
jus, bendra suma.

R0110/C0030

Su privilegijuotosiomis
akcijomis susiję akcijų
priedai – 1 lygio apri
boti elementai

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkančiomis 1
lygio apribotų elementų kriterijus, nes jie susiję su privilegijuotosiomis akci
jomis, laikomomis 1 lygio apribotais elementais, suma.

R0110/C0040

Su privilegijuotosiomis
akcijomis susiję akcijų
priedai – 2 lygis

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkančiomis 2
lygio kriterijus, nes jie susiję su privilegijuotosiomis akcijomis, laikomomis
2 lygio kapitalo elementais, suma.

R0110/C0050

Su privilegijuotosiomis
akcijomis susiję akcijų
priedai – 3 lygis

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkančiomis 3
lygio kriterijus, nes jie susiję su privilegijuotosiomis akcijomis, laikomomis
3 lygio kapitalo elementais, suma.

R0130/C0010

Suderinimo rezervas –
iš viso

Bendras suderinimo rezervas atitinka rezervus (pvz., nepaskirstytąsias paja
mas), atėmus korekcijas (pvz., tikslinius fondus). Šią sumą iš esmės sudaro
skirtumai tarp apskaitos vertinimo ir vertinimo pagal Direktyvos
2009/138/EB 75 straipsnį.

R0130/C0020

Suderinimo rezervas – 1 Suderinimo rezervas atitinka rezervus (pvz., nepaskirstytąsias pajamas), atė
lygio neapriboti elemen mus korekcijas (pvz., tikslinius fondus). Šią sumą iš esmės sudaro skirtumai
tai
tarp apskaitos vertinimo ir vertinimo pagal Direktyvą 2009/138/EB.

R0140/C0010

Subordinuoti įsipareigo
jimai – iš viso

Įmonės išleistų subordinuotų įsipareigojimų bendra suma.

R0140/C0030

Subordinuoti įsipareigo
jimai – 1 lygio apriboti
elementai

Įmonės išleistų subordinuotų įsipareigojimų, atitinkančių 1 lygio apribotų
elementų kriterijus, suma.

R0140/C0040

Subordinuoti įsipareigo
jimai – 2 lygis

Įmonės išleistų subordinuotų įsipareigojimų, atitinkančių 2 lygio kriterijus,
suma.

R0140/C0050

Subordinuoti įsipareigo
jimai – 3 lygis

Įmonės išleistų subordinuotų įsipareigojimų, atitinkančių 3 lygio kriterijus,
suma.

R0160/C0010

Suma, lygi grynojo ati
dėtųjų mokesčių turto
vertei – iš viso

Įmonės grynojo atidėtųjų mokesčių turto bendra suma.
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Įmonės grynojo atidėtųjų mokesčių turto, atitinkančio 3 lygio klasifikavimo
kriterijus, suma.

R0160/C0050

Suma, lygi grynojo ati
dėtųjų mokesčių turto
vertei – 3 lygis

R0180/C0010

Kiti pirmiau nenurodyti Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kuriuos patvirtino
nuosavų lėšų elementai, priežiūros institucijos, bendra suma.
kuriuos priežiūros insti
tucija patvirtino kaip
pagrindines nuosavas lė
šas

R0180/C0020

Kiti pirmiau nenurodyti Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka 1 ly
nuosavų lėšų elementai, gio neapribotų elementų kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros instituci
kuriuos priežiūros insti jos, suma.
tucija patvirtino kaip
pagrindines nuosavas lė
šas – 1 lygio neapriboti
elementai

R0180/C0030

Kiti pirmiau nenurodyti Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka 1 ly
nuosavų lėšų elementai, gio apribotų elementų kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros institucijos,
kuriuos priežiūros insti suma.
tucija patvirtino kaip
pagrindines nuosavas lė
šas – 1 lygio apriboti
elementai

R0180/C0040

Kiti pirmiau nenurodyti Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka 2 ly
nuosavų lėšų elementai, gio kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros institucijos, suma.
kuriuos priežiūros insti
tucija patvirtino kaip
pagrindines nuosavas lė
šas – 2 lygis

R0180/C0050

Kiti pirmiau nenurodyti Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka 3 ly
nuosavų lėšų elementai, gio kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros institucijos, suma.
kuriuos priežiūros insti
tucija patvirtino kaip
pagrindines nuosavas lė
šas – 3 lygis

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka prisky
rimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų
R0220/C0010

Nuosavos lėšos iš finan
sinių ataskaitų, kurios
neturi būti laikomos su
derinimo rezervu ir ne
atitinka priskyrimo prie
„Mokumo II“ nuosavų
lėšų kriterijų – iš viso

Nuosavų lėšų iš finansinių ataskaitų, kurios nelaikomos suderinimo rezervu
ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų, elementų
bendra suma.
Šie nuosavų lėšų elementai yra arba:
i) elementai, kurie yra įtraukti į nuosavų lėšų elementų sąrašą, tačiau neati
tinka klasifikavimo kriterijų arba pereinamojo laikotarpio nuostatų, arba
ii) elementai, kurių paskirtis – atlikti nuosavų lėšų funkciją, neįtraukti į
nuosavų lėšų elementų sąrašą, nepatvirtinti priežiūros institucijos ir ne
įtraukti į balansą kaip įsipareigojimai.
Subordinuoti įsipareigojimai, kurie nėra laikomi pagrindinėmis nuosavomis
lėšomis, nurodomi ne čia, o balanse (S.02.01 forma) kaip subordinuoti įsi
pareigojimai, kurie nėra laikomi pagrindinėmis nuosavomis lėšomis.
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Atskaitymai
R0230/C0010

Atskaitymai už dalyva
vimą finansų ir kredito
įstaigose – iš viso

Dalyvavimo finansų ir kredito įstaigose pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 68 straipsnį atskaitymo bendra suma.

R0230/C0020

Atskaitymai už dalyva
vimą finansų ir kredito
įstaigose – 1 lygio neap
riboti elementai

Dalyvavimo finansų ir kredito įstaigose, atskaitomo iš 1 lygio neapribotų
elementų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnį, atskai
tymo suma.

R0230/C0030

Atskaitymai už dalyva
vimą finansų ir kredito
įstaigose – 1 lygio apri
boti elementai

Dalyvavimo finansų ir kredito įstaigose, atskaitomo iš 1 lygio apribotų ele
mentų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnį, atskaitymo
suma.

R0230/C0040

Atskaitymai už dalyva
vimą finansų ir kredito
įstaigose – 2 lygis

Dalyvavimo finansų ir kredito įstaigose, atskaitomo iš 2 lygio elementų pa
gal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnį, atskaitymo suma.

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų
R0290/C0010

Iš viso pagrindinių nuo
savų lėšų po atskaitymų

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų bendra suma po atskaitymo.

R0290/C0020

Iš viso pagrindinių nuo
savų lėšų po atskaitymų
– 1 lygio neapriboti ele
mentai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po atskaitymo, atitinkančių 1 lygio ne
apribotų elementų kriterijus, suma.

R0290/C0030

Iš viso pagrindinių nuo
savų lėšų po atskaitymų
– 1 lygio apriboti ele
mentai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 1 lygio apri
botų elementų kriterijus, suma.

R0290/C0040

Iš viso pagrindinių nuo
savų lėšų po atskaitymų
– 2 lygis

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 2 lygio krite
rijus, suma.

R0290/C0050

Iš viso pagrindinių nuo
savų lėšų po atskaitymų
– 3 lygis

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 3 lygio krite
rijus, suma.

Papildomos nuosavos lėšos
R0300/C0010

Neapmokėtas ir neparei Išleisto paprastojo akcinio kapitalo, kuris nepareikalautas ir neapmokėtas,
kalautas paprastasis ak tačiau gali būti pareikalautas, bendra suma.
cinis kapitalas, kurio
gali būti pareikalauta –
iš viso

R0300/C0040

Neapmokėtas ir neparei 2 lygio kriterijus atitinkančio išleisto paprastojo akcinio kapitalo, kuris ne
kalautas paprastasis ak pareikalautas ir neapmokėtas, tačiau gali būti pareikalautas, suma.
cinis kapitalas, kurio
gali būti pareikalauta –
2 lygis
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R0310/C0010

Savidraudos arba savi
Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba ly
draudos tipo įmonių ne giaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento, kurie nepareikalauti ir neap
įmokėtos ir nepareika
mokėti, tačiau gali būti pareikalauti, bendra suma.
lautos pradinės lėšos,
narių įmokos arba lygia
vertis pagrindinių nuo
savų lėšų elementas, ku
rių gali būti pareikalauta
– iš viso

R0310/C0040

Savidraudos arba savi
Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių 2 lygio kriterijus atitinkančių pradi
draudos tipo įmonių ne nių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento,
įmokėtos ir nepareika
kurie nepareikalauti ir neapmokėti, tačiau gali būti pareikalauti, suma.
lautos pradinės lėšos,
narių įmokos arba lygia
vertis pagrindinių nuo
savų lėšų elementas, ku
rių gali būti pareikalauta
– 2 lygis

R0320/C0010

Neapmokėtos ir nepa
reikalautos privilegijuo
tosios akcijos, kurių gali
būti pareikalauta – iš
viso

Privilegijuotųjų akcijų, kurios nepareikalautos ir neapmokėtos, tačiau gali
būti pareikalautos, bendra suma.

R0320/C0040

Neapmokėtos ir nepa
reikalautos privilegijuo
tosios akcijos, kurių gali
būti pareikalauta – 2 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios nepareikalautos
ir neapmokėtos, tačiau gali būti pareikalautos, suma.

R0320/C0050

Neapmokėtos ir nepa
reikalautos privilegijuo
tosios akcijos, kurių gali
būti pareikalauta – 3 ly
gis

3 lygio kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios nepareikalautos
ir neapmokėtos, tačiau gali būti pareikalautos, suma.

R0330/C0010

Teisiškai įpareigojantis
įsipareigojimas pasira
šyti ir apmokėti subor
dinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – iš
viso

Teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų pasirašyti ir apmokėti subordinuotus
įsipareigojimus pagal pareikalavimą bendra suma.

R0330/C0040

Teisiškai įpareigojantis
įsipareigojimas pasira
šyti ir apmokėti subor
dinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – 2
lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų pasira
šyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą suma.

R0330/C0050

Teisiškai įpareigojantis
įsipareigojimas pasira
šyti ir apmokėti subor
dinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – 3
lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų pasira
šyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą suma.
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R0340/C0010

Akredityvai ir garantijos
pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – iš
viso

Akredityvų ir garantijų, kuriuos nepriklausomas patikėtinis valdo patikos
pagrindu draudimo kreditorių naudai ir kuriuos teikia pagal Direktyvą
2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įstaigos, bendra suma.

R0340/C0040

Akredityvai ir garantijos
pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – 2 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kuriuos nepriklauso
mas patikėtinis valdo patikos pagrindu draudimo kreditorių naudai ir ku
riuos teikia pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įs
taigos, suma.

R0350/C0010

Akredityvai ir garantijos,
išskyrus akredityvus ir
garantijas pagal Direkty
vos 2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – iš
viso

2 arba 3 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių neprik
lausomas patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kreditorių naudai
ir pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įstaigos ne
teikia, bendra suma.

R0350/C0040

Akredityvai ir garantijos,
išskyrus akredityvus ir
garantijas pagal Direkty
vos 2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – 2 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių nepriklausomas
patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kreditorių naudai ir pagal
Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įstaigos neteikia,
suma.

R0350/C0050

Akredityvai ir garantijos,
išskyrus akredityvus ir
garantijas pagal Direkty
vos 2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – 3 ly
gis

3 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių nepriklausomas
patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kreditorių naudai ir pagal
Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įstaigos neteikia,
suma.

R0360/C0010

Reikalavimai sumokėti
papildomus narių įnašus
pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – iš
viso

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos tipo
laivų savininkų asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai, draudžiančios
tik I priedo A dalies 6, 12 ir 17 grupėse išvardytų rūšių riziką, gali pateikti
savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių reikia sumokėti
papildomus įnašus, bendra suma.

R0360/C0040

Reikalavimai sumokėti
papildomus narių įnašus
pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – 2 ly
gis

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos tipo
laivų savininkų asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai, draudžiančios
tik I priedo A dalies 6, 12 ir 17 grupėse išvardytų rūšių riziką, gali pateikti
savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių reikia sumokėti
papildomus įnašus, suma.

R0370/C0010

Reikalavimai sumokėti
papildomus narių įna
šus, išskyrus reikalavi
mus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos tipo
asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai, gali pateikti savo nariams ir
pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių reikia sumokėti papildomus įna
šus, išskyrus Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalies pirmoje pa
straipoje aprašytus būsimuosius reikalavimus, bendra suma.

R0370/C0040

Reikalavimai sumokėti
papildomus narių įna
šus, išskyrus reikalavi
mus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – 2 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savi
draudos ar savidraudos tipo asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai,
gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių rei
kia sumokėti papildomus įnašus, išskyrus Direktyvos 2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje aprašytus būsimuosius reikalavimus,
suma.
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R0370/C0050

Reikalavimai sumokėti
papildomus narių įna
šus, išskyrus reikalavi
mus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – 3 ly
gis

3 lygio kriterijus atitinkančių bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savi
draudos ar savidraudos tipo asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai,
gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių rei
kia sumokėti papildomus įnašus, išskyrus Pagrindų direktyvos
2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje aprašytus būsimuo
sius reikalavimus, suma.

R0390/C0010

Kitos papildomos nuo
savos lėšos – iš viso

Kitų papildomų nuosavų lėšų bendra suma.

R0390/C0040

Kitos papildomos nuo
savos lėšos – 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių kitų papildomų nuosavų lėšų suma.

R0390/C0050

Kitos papildomos nuo
savos lėšos – 3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių kitų papildomų nuosavų lėšų suma.

R0400/C0010

Iš viso papildomų nuo
savų lėšų

Papildomų nuosavų lėšų elementų bendra suma.

R0400/C0040

Iš viso papildomų nuo
savų lėšų – 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų elementų suma.

R0400/C0050

Iš viso papildomų nuo
savų lėšų – 3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų elementų suma.

Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos
R0500/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų mokumo kapitalo
reikalavimui padengti

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų ir papildomų nuosavų lėšų ele
mentų, kurie atitinka 1, 2 ir 3 lygių kriterijus ir todėl gali būti naudojami
mokumo kapitalo reikalavimui padengti, suma.

R0500/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų mokumo kapitalo
reikalavimui padengti –
1 lygio neapriboti ele
mentai

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka kriterijus, kad galėtų
būti įtraukti į 1 lygio neapribotus elementus, ir todėl gali būti naudojami
mokumo kapitalo reikalavimui padengti, suma.

R0500/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų mokumo kapitalo
reikalavimui padengti –
1 lygio apriboti elemen
tai

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie atitinka kriterijus, kad galėtų
būti įtraukti į 1 lygio apribotus elementus, ir todėl gali būti naudojami mo
kumo kapitalo reikalavimui padengti, suma.

R0500/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų mokumo kapitalo
reikalavimui padengti –
2 lygis

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų ir papildomų nuosavų
lėšų elementų, kurie atitinka kriterijus, kad galėtų būti įtraukti į 2 lygio ele
mentus, ir todėl gali būti naudojami mokumo kapitalo reikalavimui pa
dengti, suma.

R0500/C0050

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų mokumo kapitalo
reikalavimui padengti –
3 lygis

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų ir papildomų nuosavų
lėšų elementų, kurie atitinka kriterijus, kad galėtų būti įtraukti į 3 lygio ele
mentus, ir todėl gali būti naudojami mokumo kapitalo reikalavimui pa
dengti, suma.

R0510/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų minimalaus kapi
talo reikalavimui pa
dengti

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, kurie atitinka 1 ir 2
lygių kriterijus ir todėl gali būti naudojami minimalaus kapitalo reikalavi
mui padengti, suma.
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R0510/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų minimalaus kapi
talo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio neapri
boti elementai

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, kurie atitinka kriteri
jus, kad galėtų būti įtraukti į 1 lygio neapribotus elementus, ir todėl gali
būti naudojami minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, suma.

R0510/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, tu Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, kurie atitinka kriteri
rimų minimalaus kapi
jus, kad galėtų būti įtraukti į 1 lygio apribotus elementus, ir todėl gali būti
naudojami minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, suma.
talo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio apriboti
elementai

R0510/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, tu
rimų minimalaus kapi
talo reikalavimui pa
dengti – 2 lygis

Visų pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, kurie atitinka kriteri
jus, kad galėtų būti įtraukti į 2 lygio elementus, ir todėl gali būti naudojami
minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, suma.

R0540/C0010

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų mokumo kapi
talo reikalavimui pa
dengti

Turimų nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti,
bendra suma.

R0540/C0020

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų mokumo kapi
talo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio neapri
boti elementai

1 lygio neapribotų nuosavų lėšų elementų, tinkamų mokumo kapitalo rei
kalavimui padengti, suma.

R0540/C0030

1 lygio apribotų nuosavų lėšų elementų, tinkamų mokumo kapitalo reikala
Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų mokumo kapi vimui padengti, suma.
talo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio apriboti
elementai

R0540/C0040

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų mokumo kapi
talo reikalavimui pa
dengti – 2 lygis

2 lygio nuosavų lėšų elementų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui pa
dengti, suma.

R0540/C0050

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų mokumo kapi
talo reikalavimui pa
dengti – 3 lygis

3 lygio nuosavų lėšų elementų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui pa
dengti, suma.

R0550/C0010

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų minimalaus ka
pitalo reikalavimui pa
dengti

Nuosavų lėšų elementų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui pa
dengti, bendra suma.

R0550/C0020

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų minimalaus ka
pitalo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio neapri
boti elementai

1 lygio neapribotų nuosavų lėšų elementų, tinkamų minimalaus kapitalo
reikalavimui padengti, suma.

R0550/C0030

1 lygio apribotų nuosavų lėšų elementų, tinkamų minimalaus kapitalo rei
Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų minimalaus ka kalavimui padengti, suma.
pitalo reikalavimui pa
dengti – 1 lygio apriboti
elementai
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R0550/C0040

Iš viso nuosavų lėšų,
tinkamų minimalaus ka
pitalo reikalavimui pa
dengti – 2 lygis

2 lygio pagrindinių nuosavų lėšų elementų, tinkamų minimalaus kapitalo
reikalavimui padengti, suma.

R0580/C0010

SCR

Visos įmonės bendro mokumo kapitalo reikalavimas, atitinkantis mokumo
kapitalo reikalavimą, nurodytą atitinkamoje mokumo kapitalo reikalavimo
formoje.

R0600/C0010

Minimalaus kapitalo rei
kalavimas (MCR)

Įmonės minimalaus kapitalo reikalavimo suma, atitinkanti bendrą minima
laus kapitalo reikalavimo sumą, nurodytą atitinkamoje minimalaus kapitalo
reikalavimo formoje.

R0620/C0010

Tinkamų nuosavų lėšų
ir SCR santykis

Mokumo koeficientas, apskaičiuotas nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapi
talo reikalavimui padengti, bendrą sumą padalinus iš mokumo kapitalo rei
kalavimo sumos.

R0640/C0060

Tinkamų nuosavų lėšų
ir MCR santykis

Minimalaus kapitalo reikalavimo koeficientas, apskaičiuotas nuosavų lėšų,
tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti, bendrą sumą padalinus
iš minimalaus kapitalo reikalavimo sumos.

Suderinimo rezervas
R0700/C0060

Įsipareigojimus viršijan
tis turtas

Įsipareigojimus viršijantis turtas, nurodytas „Mokumo II“ balanse.

R0710/C0060

Savos akcijos (tiesiogiai
arba netiesiogiai turi
mos)

Tiesiogiai ir netiesiogiai įmonės valdomų savų akcijų suma.

R0720/C0060

Numatomi dividendai,
paskirstomos sumos ir
mokesčiai

Įmonės numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai.

R0730/C0060

Kiti pagrindinių nuo
savų lėšų elementai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementai, įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 69 straipsnio a punkto i–v papunkčius, 72 straipsnio a punktą ir
76 straipsnio a punktą, taip pat tie pagrindinių nuosavų lėšų elementai, ku
riuos priežiūros institucija patvirtino pagal 79 straipsnį.

R0740/C0060

Patikslinimas dėl apri
botų nuosavų lėšų ele
mentų suderinimo ko
rekcijos portfelių ir tiks
linių fondų atžvilgiu

Suderinimo rezervo patikslinimo dėl apribotų nuosavų lėšų elementų sude
rinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu bendra suma.

R0760/C0060

Suderinimo rezervas –
iš viso

Įmonės suderinimo rezervas, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sekto
riuje vertės, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68
straipsnyje

R0770/C0060

Į būsimas įmokas
įtraukta prognozuojamo
pelno suma – gyvybės
draudimas

Suderinimo rezervas apima įsipareigojimus viršijančio turto sumą, atitin
kančią tikėtiną pelną iš būsimų draudimo įmokų. Šiame laukelyje nuro
doma įmonės gyvybės draudimo veiklos suma.
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R0780/C0060

Į būsimas įmokas
įtraukta prognozuojamo
pelno suma – ne gyvy
bės draudimas

Suderinimo rezervas apima įsipareigojimus viršijančio turto sumą, atitin
kančią tikėtiną pelną iš būsimų draudimo įmokų. Šiame laukelyje nuro
doma įmonės ne gyvybės draudimo veiklos suma.

R0790/C0060

Bendra į būsimas įmo
kas įtraukta prognozuo
jamo pelno suma

Bendra suma, apskaičiuota kaip į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo
pelno suma.

S.25.01. Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

R0010–R0050/
C0110

PUNKTAS

NURODYMAI

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas

Kiekvieno rizikos modulio bruto kapitalo poreikio suma, apskaičiuota nau
dojant standartinę formulę.
Neto ir bruto SCR skirtumas yra būsimų savo nuožiūra planuojamų išmo
kėti išmokų įvertinimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
205 straipsnį.
Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį, kai taikytina.
Į šiuos laukelius įtraukiamas patikslinimo dėl tikslinio fondo arba suderi
nimo korekcijos portfelio nSCR agregavimo subjektų lygmeniu paskirsty
mas.

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – diversifi
kacija

Bruto rizikos modulių pagrindinio SCR diversifikacijos efektų dėl koreliaci
nės matricos, apibrėžtos Direktyvos 2009/138/EB IV priede, taikymo suma.

R0070/C0110

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – nemate
rialiojo turto rizika

Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 205 straipsnį dėl nematerialiojo turto rizikos yra
nulis pagal standartinę formulę.

R0100/C0110

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – pagrindi
nio mokumo kapitalo
reikalavimas

Pagrindinių kapitalo reikalavimų suma, prieš atsižvelgiant į būsimas savo
nuožiūra planuojamas išmokėti išmokas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 205 straipsnį, apskaičiuota naudojant standartinę formulę.

R0060/C0110

Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį.
Į šį laukelį įtraukiamas patikslinimo dėl tikslinio fondo arba suderinimo ko
rekcijos portfelio nSCR agregavimo subjektų lygmeniu paskirstymas.
Ši suma apskaičiuojama kaip kiekvieno rizikos modulio bruto kapitalo po
reikių suma, apskaičiuota taikant standartinę formulę, įskaitant patikslinimą
dėl diversifikacijos efekto standartinėje formulėje.

R0030/C0080

Įmonei būdingi para
metrai – gyvybės drau
dimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Turėtų būti naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše
pateiktų parinkčių:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
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Įmonei būdingi para
metrai – sveikatos drau
dimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Naudojama bent viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų
parinkčių:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai, nurodytas
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V skyriaus 12
skirsnyje;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, bruto įmokų rizikai, nu
rodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V sky
riaus 12 skirsnyje;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai, nurody
tas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V skyriaus
12 skirsnyje;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Jei naudojami keli įmonei būdingi parametrai, jie nurodomi atskiriant kable
liu.

R0050/C0080

Įmonei būdingi para
metrai – ne gyvybės
draudimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Turėtų būti naudojama bent viena iš šiame baigtiniame są
raše pateiktų parinkčių:
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo bruto įmokų ri
zikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.

R0010, R0030, Supaprastinimai
R0040, R0050/
C0090

Nurodomi kiekvieno rizikos modulio rizikos submoduliai, kuriems taikytas
supaprastinto skaičiavimo metodas.
Jei supaprastinto skaičiavimo metodai buvo taikyti keliems vieno rizikos
modulio rizikos submoduliams, šie submoduliai nurodomi atskiriant kable
liu.

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

R0130/C0100

Operacinė rizika

Operacinės rizikos modulio kapitalo reikalavimų suma, apskaičiuota naudo
jant standartinę formulę.

R0140/C0100

Galimybė padengti nuo
stolius techniniais atidė
jiniais

Koregavimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais suma,
apskaičiuota naudojant standartinę formulę. Ši suma turėtų būti pateikiama
neigiama verte.

R0150/C0100

Galimybė padengti nuo
stolius atidėtaisiais mo
kesčiais

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, apskaičiuota pagal standartinę formulę.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.
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R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Jau nustatytas papildo
mas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.

R0220/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Mokumo kapitalo reikalavimo suma.

Kita informacija apie SCR
R0400/C0100

Kapitalo reikalavimas
pagal nuosavybės verty
binių popierių rizikos
submodulį, pagrįstą įsi
pareigojimų trukme

Kapitalo reikalavimo, taikomo įsipareigojimų trukme pagrįstam nuosavybės
vertybinių popierių rizikos submoduliui, suma.

R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi TF.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai įmonė turi tikslinių
fondų (kitokių, nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos
2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Patikslinimo dėl tikslinių fondų pagal Direktyvos 2009/138/EB 304 straipsnį
ir likusios dalies diversifikacijos efekto suma.
Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir bendro SCR skirtumui.

S.25.02. Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.
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Nacionalinės priežiūros institucijos ir draudimo bei perdraudimo įmonės turi susitarti dėl komponentų, kuriuos reikia
atskleisti.

PUNKTAS

C0010

Unikalus komponento
numeris

NURODYMAI

Unikalus kiekvieno komponento numeris, dėl kurio susitarta su nacionaline
priežiūros institucija, kuriuo išskirtinai identifikuojami modelio komponen
tai. Šis numeris visada turi būti naudojamas su kiekviename punkte patei
kiamu atitinkamu komponento aprašu. Kai pagal dalinį vidaus modelį gali
mas toks pat padalijimas pagal rizikos modulį, kaip taikant standartinę for
mulę, naudojami šie komponentų numeriai:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 – rinkos rizika;
2 – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika;
3 – gyvybės draudimo veiklos rizika;
4 – sveikatos draudimo veiklos rizika;
5 – ne gyvybės draudimo veiklos rizika;
6 – nematerialiojo turto rizika;
7 – operacinė rizika;
8 – galimybė padengti nuostolius (LAC) techniniais atidėjiniais (ne
igiama suma);
— 9 – galimybė padengti nuostolius (LAC) atidėtaisiais mokesčiais (ne
igiama suma).
Jei negalima pateikti standartinių formulių rizikos modulių, įmonė kiekvie
nam komponentui turi priskirti numerį, kitokį nei nuo 1 iki 7.

Šis numeris visada turi būti naudojamas su kiekviename C0030 punkte pa
teikiamu atitinkamu komponento aprašu. Komponentų numeriai visada turi
būti tie patys.

C0020

Komponentų aprašymas

Kiekvieno komponento, kurį gali nurodyti įmonė, identifikavimas, naudo
jant laisvos formos tekstą. Šie komponentai turi būti suderinti su standarti
nės formulės rizikos moduliais, jei įmanoma, pagal dalinį vidaus modelį.
Kiekvienas komponentas turi būti nurodytas atskiru įrašu. Įmonės turi nu
rodyti komponentus ir nuosekliai apie juos pranešti įvairiais ataskaitiniais
laikotarpiais, nebent pasikeitė vidaus modelis ir tai turėjo įtakos kategori
joms.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kurie neįterpti į komponentus, turi būti nurodyta kaip atskiri
komponentai.

C0030

Mokumo kapitalo reika
lavimo apskaičiavimas

Kiekvieno komponento kapitalo poreikio suma, nepaisant apskaičiavimo
metodo (standartinės formulės ar dalinio vidaus modelio), patikslinus dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kai jie įterpti į komponento apskaičiavimą.
Kai galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtai
siais mokesčiais nurodoma kaip atskiras komponentas, tai turėtų būti gali
mybės padengti nuostolius suma (šios sumos turėtų būti nurodytos kaip ne
igiamos vertės).
Komponentų, apskaičiuotų taikant standartinę formulę, atveju šiame lauke
lyje nurodomas bruto nSCR. Komponentų, apskaičiuotų taikant dalinį vi
daus modelį, atveju šiame langelyje nurodoma vertė, atsižvelgiant į būsimus
vadovybės veiksmus, įterptus į apskaičiavimą, tačiau ne tuos, kurie mode
liuojami kaip atskiras komponentas.
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Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį, kai taikytina.
Kai taikytina, į šį laukelį neįtraukiamas patikslinimo dėl tikslinio fondo arba
suderinimo korekcijos portfelio nSCR agregavimo subjektų lygmeniu pa
skirstymas.

C0060

Būsimų vadovybės
veiksmų dėl techninių
atidėjinių ir (arba) atidė
tųjų mokesčių įvertini
mas

Siekiant nustatyti, ar būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais mokesčiais,
yra įterpti į apskaičiavimą, naudojamas šis baigtinis parinkčių sąrašas:
1 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais;
2 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais;
3 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais;
4 – būsimų vadovybės veiksmų įvertinimas neįterptas.

C0070

Sumodeliuota suma

Kiekvieno komponento atveju šiame laukelyje pateikiama suma, apskai
čiuota pagal dalinį vidaus modelį. Todėl pagal standartinę formulę apskai
čiuojama suma turėtų būti C0040 ir C0060 laukeliuose nurodytų sumų
skirtumas.

C0080

Įmonei būdingi para
metrai

Jei apskaičiuojant komponentus pagal standartinę formulę buvo naudoti
įmonei būdingi parametrai, naudojama viena iš šių parinkčių:
Gyvybės draudimo veiklos rizikos atveju:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Sveikatos draudimo veiklos rizikos atveju:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, bruto įmokų rizikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Ne gyvybės draudimo veiklos rizikos atveju:
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo bruto įmokų ri
zikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Bet kokiu atveju, jei naudojami keli įmonei būdingi parametrai, jie nuro
domi atskiriant kableliu.
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NURODYMAI

Jei apskaičiuojant komponentus pagal standartinę formulę buvo taikyti su
paprastinimai, turėtų būti nurodomi kiekvieno rizikos modulio rizikos su
bmoduliai, kuriems taikytas supaprastinto skaičiavimo metodas.
Jei supaprastinto skaičiavimo metodai buvo taikyti keliems vieno rizikos
modulio rizikos submoduliams, šie submoduliai nurodomi atskiriant kable
liu.

R0110/C0100

Iš viso nediversifikuotų
komponentų

Visų komponentų suma.

R0060/C0100

Diversifikacija

C0030 punkte nurodyta komponentų diversifikavimo bendra suma.
Ši suma neapima kiekvieno komponento diversifikacijos efekto, kuris turi
būti įterptas į C0030 nurodytas vertes.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Papildomas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.

R0220/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendras kapitalo reikalavimas, įskaitant papildomą kapitalą.

Kita informacija apie SCR
R0300/C0100

Galimybės padengti
nuostolius techniniais
atidėjiniais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais
bendra suma / įvertis, įskaitant į komponentus įterptą dalį ir kaip vieną
komponentą nurodytą dalį. Ši suma pateikiama neigiama verte.

R0310/C0100

Galimybės padengti
nuostolius atidėtaisiais
mokesčiais suma / įver
tis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
bendra suma / įvertis, įskaitant į komponentus įterptą dalį ir kaip vieną
komponentą nurodytą dalį. Ši suma pateikiama neigiama verte.

R0400/C0100

Kapitalo reikalavimas
pagal nuosavybės verty
binių popierių rizikos
submodulį, pagrįstą įsi
pareigojimų trukme

Kapitalo reikalavimo, taikomo įsipareigojimų trukme pagrįstam nuosavybės
vertybinių popierių rizikos submoduliui, suma.
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R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi TF.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai įmonė turi tikslinių
fondų (kitokių, nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos
2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.
Informacijos šiame punkte nereikia atskleisti, kai teikiama informacija apie
SCR apskaičiavimą tikslinio fondo arba suderinimo portfelio lygmeniu.

Patikslinimo dėl tikslinių fondų pagal „Mokumo II“ direktyvos 304 straipsnį
ir likusios dalies diversifikacijos efekto suma.
Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir R0200/C0100 nurodyto SCR skirtumui.

S.25.03. Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusišką vidaus modelį

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Nacionalinės priežiūros institucijos ir draudimo bei perdraudimo įmonės turi susitarti dėl komponentų, kuriuos reikia
atskleisti.

PUNKTAS

C0010

Unikalus komponento
numeris

NURODYMAI

Visapusiško vidaus modelio kiekvieno komponento unikalus numeris, dėl
kurio susitarta su nacionaline priežiūros institucija, kuriuo išskirtinai identi
fikuojami modelio komponentai. Šis numeris visada turi būti naudojamas
su kiekviename C0020 punkte pateikiamu atitinkamu komponento aprašu.
Komponentų numeriai visada turi būti tie patys.

C0020

Komponentų aprašymas

Kiekvieno komponento, kurį gali nurodyti įmonė, taikydama visapusišką vi
daus modelį, identifikavimas, naudojant laisvos formos tekstą. Šių kompo
nentų negalima tiksliai suderinti su apibrėžta standartinės formulės rizika.
Kiekvienas komponentas turi būti nurodytas atskiru įrašu. Įmonės turi nu
rodyti komponentus ir nuosekliai apie juos pranešti įvairiais ataskaitiniais
laikotarpiais, nebent pasikeitė vidaus modelis ir tai turėjo įtakos kategori
joms.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kuri modeliuojama ne komponentuose, turi būti nurodyta kaip
atskiri komponentai.
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Mokumo kapitalo reika
lavimo apskaičiavimas

Kiekvieno komponento neto kapitalo poreikio suma, atlikus patikslinimus
dėl būsimų vadovybės veiksmų, susijusių su techniniais atidėjiniais ir (arba)
atidėtaisiais mokesčiais, kai taikytina, apskaičiuota pagal visapusišką vidaus
modelį nediversifikuotu pagrindu tokiu mastu, kai šie patikslinimai mode
liuojami komponentuose.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kuri modeliuojama ne komponentuose, turi būti nurodyta kaip
neigiamos vertės.

R0110/C0100

Iš viso nediversifikuotų
komponentų

Visų komponentų suma.

R0060/C0100

Diversifikacija

C0030 nurodyto komponentų diversifikavimo bendra suma, apskaičiuota
taikant visapusišką vidaus modelį.
Ši suma neapima kiekvieno komponento diversifikacijos efekto, kuris turi
būti įterptas į C0030 nurodytas vertes.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Papildomas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.

R0220/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendro SCR suma, apskaičiuota taikant visapusišką vidaus modelį.

Kita informacija apie SCR

R0300/C0100

Galimybės padengti
nuostolius techniniais
atidėjiniais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais
bendra suma / įvertis, įskaitant į kiekvieną komponentą įterptą dalį ir kaip
vieną komponentą nurodytą dalį.

R0310/C0100

Galimybės padengti
nuostolius atidėtaisiais
mokesčiais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
bendra suma / įvertis, įskaitant į kiekvieną komponentą įterptą dalį ir kaip
vieną komponentą nurodytą dalį.
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R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi TF.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai įmonė turi tikslinių
fondų (kitokių, nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos
2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Patikslinimo dėl tikslinių fondų pagal „Mokumo II“ direktyvos 304 straipsnį
ir likusios dalies diversifikacijos efekto suma.
Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir bendro SCR skirtumui.

S.28.01. Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar
perdraudimo veikla
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.
Visų pirma S.28.01 formą turi teikti draudimo ir perdraudimo įmonės, išskyrus draudimo įmones, kurios vykdo ir
gyvybės, ir ne gyvybės draudimo veiklą. Pastarosios įmonės teikia S.28.02 formą.
Ši forma yra pildoma remiantis „Mokumo II“ vertinimu, t. y. pasirašytos įmokos apibrėžiamos kaip įmokos, įmonei
mokėtinos nurodytu laikotarpiu (kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 11 dalyje).
Visos nuorodos į techninius atidėjinius nurodo techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir
pereinamojo laikotarpio priemones.
Apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą taikoma tiesinė formulė, taip pat mokumo kapitalo 25 % žemiausia riba
ir 45 % aukščiausia riba. Minimalaus kapitalo reikalavimui taikoma absoliuti žemiausia riba, priklausomai nuo įmonės
pobūdžio (apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1 dalies d punkte).
PUNKTAS

NURODYMAI

C0010/R0010

Ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas – MCRNL
rezultatas

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės kom
ponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 250
straipsnį.

C0020/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai medicininių išlaidų draudimui ir proporciniam per
draudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nu
liui.
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C0030/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos medicininių
išlaidų draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo
sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0030

Techniniai atidėjiniai pajamų apsaugos draudimui ir proporciniam perdrau
Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
dimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specia
perdraudimas – neto
liosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

C0030/R0030

Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos pajamų ap
saugos draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo
sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0040

Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Techniniai atidėjiniai nelaimingų atsitikimų darbe draudimui ir proporci
niam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0040

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos nelaimingų
Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro atsitikimų darbe draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius per
porcinis perdraudimas – draudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn.

C0020/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės at
sakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos motorinių
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimui ir propor
ciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiau
sia riba lygi nuliui.
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C0020/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma

Techniniai atidėjiniai kitam transporto priemonių draudimui ir proporci
niam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos kitam trans
porto priemonių draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius per
draudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma

Techniniai atidėjiniai jūrų, oro ir sausumos transporto draudimui ir propor
ciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutar
tis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos jūrų, oro ir
sausumos transporto draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius
perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai draudimui nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui,
ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0030/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos draudimui
nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporciniam perdraudimui,
atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma

Techniniai atidėjiniai bendrosios civilinės atsakomybės draudimui ir propor
ciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutar
tis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.
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C0030/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos bendrosios
civilinės atsakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius
perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai kredito ir laidavimo draudimui ir proporciniam per
draudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nu
liui.

C0030/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos kredito ir lai
davimo draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo
sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai teisinių išlaidų draudimui ir proporciniam perdraudi
mui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialio
sios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos teisinių iš
laidų draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo su
tarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0120

Pagalba ir jos proporci Techniniai atidėjiniai pagalbai ir jos proporciniam perdraudimui be rizikos
nis perdraudimas – neto maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties
(atskaičius perdraudimą / įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

C0030/R0120

Pagalba ir jos proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos pagalbai ir
jos proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas,
kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0020/R0130

Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Techniniai atidėjiniai įvairių finansinių nuostolių draudimui ir proporciniam
perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nu
liui.

C0030/R0130

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos įvairių finan
Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro sinių nuostolių draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius per
porcinis perdraudimas – draudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn.

C0020/R0140

Neproporcinis sveikatos Techniniai atidėjiniai neproporciniam sveikatos perdraudimui be rizikos
maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą / įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

C0030/R0140

Neproporcinis sveikatos
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporci
niam sveikatos perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0150

Neproporcinis nukentė
jimo nuo nelaimingų at
sitikimų perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Techniniai atidėjiniai neproporciniam nukentėjimo nuo nelaimingų atsiti
kimų perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutar
tis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0150

Neproporcinis nukentė Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporci
jimo nuo nelaimingų at niam nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimui, atskaičius per
sitikimų perdraudimas – draudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn.

C0020/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai neproporciniam jūrų, oro ir sausumos transporto per
draudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nu
liui.
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C0030/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporci
niam jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimui, atskaičius perdrau
dimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0020/R0170

Techniniai atidėjiniai neproporciniam turto perdraudimui be rizikos mar
Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
žos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
(atskaičius perdraudimą / nių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

C0030/R0170

Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn.

Įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporci
niam turto perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0040/R0200

Gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas – MCRL
rezultatas

Gyvybės draudimo arba perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės kom
ponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 251
straipsnį.

C0050/R0210

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – garan
tuotos išmokos – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma

Techniniai atidėjiniai be rizikos maržos, susiję su gyvybės draudimo su teise
dalytis pelną įsipareigojimų garantuojamomis išmokomis, atskaičius sumas,
atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių,
kai žemiausia riba lygi nuliui, taip pat techniniai atidėjiniai be rizikos mar
žos, susiję su perdraudimo įsipareigojimais, kai pagrindiniai gyvybės drau
dimo įsipareigojimai apima teisę dalytis pelną, atskaičius sumas, atgautinas
pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, o žemiausia
riba lygi nuliui.

C0050/R0220

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – būsimos
savo nuožiūra planuoja
mos išmokėti išmokos –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma

Techniniai atidėjiniai be rizikos maržos, susiję su gyvybės draudimo su teise
dalytis pelną įsipareigojimų būsimomis savo nuožiūra planuojamomis iš
mokėti išmokomis, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0230

Su indeksu ir investici
niais vienetais susieto
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma

Techniniai atidėjiniai be rizikos maržos, susiję su gyvybės draudimo, kurio
išmokos susietos su indeksu ir investiciniais vienetais, įsipareigojimais ir
perdraudimo įsipareigojimais, kurie susiję su tokiais draudimo įsipareigoji
mais, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialio
sios paskirties įmonių, kai žemiausia riba lygi nuliui;
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Kiti gyvybės (per)drau
dimo ir sveikatos (per)
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma

Techniniai atidėjiniai be rizikos maržos, susiję su visais kitais gyvybės drau
dimo įsipareigojimais ir perdraudimo įsipareigojimais, kurie susiję su tokiais
draudimo įsipareigojimais, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo
sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0250

Visų gyvybės (per)drau
dimo įsipareigojimų ri
zikos kapitalas (iš viso)
– neto (atskaičius per
draudimą / SPĮ) rizikos
kapitalas (iš viso)

Tai yra bendras rizikos kapitalas, kuris yra visų sutarčių, dėl kurių atsiranda
gyvybės draudimo arba perdraudimo įsipareigojimai, rizikos kapitalo suma.

C0070/R0300

Bendro MCR apskaičia
vimas – tiesinis MCR

Tiesinis minimalaus kapitalo reikalavimas yra lygus ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigojimų tiesinės MCR formulės komponento ir gyvybės
draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės MCR formulės kompo
nento sumai, apskaičiuotai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
249 straipsnį.

C0070/R0310

Bendro MCR apskaičia
vimas – SCR

Paskutinis mokumo kapitalo reikalavimas, kuris turi būti apskaičiuotas ir
nurodytas pagal Direktyvos 2009/138/EB 103–127 straipsnius, t. y. arba
metinis, arba naujesnis mokumo kapitalo reikalavimas, jei buvo perskai
čiuotas (pvz., dėl rizikos pobūdžio pokyčio), įskaitant papildomą kapitalą.
Įmonės, kurios SCR apskaičiuoja pagal vidaus modelį arba dalinį vidaus
modelį, turėtų nurodyti atitinkamą SCR, išskyrus atvejus, kai pagal Direkty
vos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį nacionalinė priežiūros institucija
reikalauja remtis standartine formule.

C0070/R0320

Bendro MCR apskaičia
vimas – MCR aukščiau
sia riba

Apskaičiuota kaip 45 % mokumo kapitalo reikalavimo, įskaitant bet kokį
papildomą kapitalą, pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0070/R0330

Bendro MCR apskaičia
vimas – MCR žemiausia
riba

Apskaičiuota kaip 25 % mokumo kapitalo reikalavimo, įskaitant bet kokį
papildomą kapitalą, pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0070/R0340

Bendro MCR apskaičia
vimas – sudėtinis MCR

Formulės komponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 248 straipsnio 2 dalį.

C0070/R0350

Bendro MCR apskaičia
vimas

Apskaičiuojama, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1
dalyje.

C0070/R0400

Minimalaus kapitalo rei
kalavimas

Formulės komponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 248 straipsnio 1 dalį.

C0050/R0240

Čia turėtų būti atskleidžiama informacija apie su ne gyvybės draudimo su
tartimis susijusius anuitetus.
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S.28.02. Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Visų pirma S.28.02 formą turi teikti draudimo įmonės, vykdančios ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo veiklą. Draudimo
ir perdraudimo įmonės, kitos nei draudimo įmonės, vykdančios ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo veiklą, teikia S.28.01
formą.

Ši forma yra pildoma remiantis „Mokumo II“ vertinimu, t. y. pasirašytos įmokos apibrėžiamos kaip įmokos, įmonei
mokėtinos nurodytu laikotarpiu (kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 11 dalyje).

Visos nuorodos į techninius atidėjinius nurodo techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir
pereinamojo laikotarpio priemones.

Apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą taikoma tiesinė formulė, taip pat mokumo kapitalo 25 % žemiausia riba
ir 45 % aukščiausia riba. Minimalaus kapitalo reikalavimui taikoma absoliuti žemiausia riba, priklausomai nuo įmonės
pobūdžio (apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1 dalies d punkte).

PUNKTAS

NURODYMAI

C0010/R0010

Ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas – MCR(NL,
NL) rezultatas – ne gyvy
bės draudimo veikla

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų, susijusių su ne gyvy
bės draudimo arba perdraudimo veikla, tiesinės formulės komponentas, ap
skaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 4 ir
5 dalis.

C0020/R0010

Ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas – MCR(NL,
NL) rezultatas – gyvybės
draudimo veikla

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų, susijusių su gyvybės
draudimo arba perdraudimo veikla, tiesinės formulės komponentas, apskai
čiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 9 ir 10
dalis.

C0030/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai medicininių iš
laidų draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius
pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas
sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos medicininių išlaidų draudimui ir proporci
niam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.
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C0050/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai medicininių išlaidų
draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pa
gal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas su
mas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0020

Medicininių išlaidų
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos medicininių išlaidų draudimui ir proporciniam
perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0030

Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai pajamų apsaugos
draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pa
gal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas su
mas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0030

Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos pajamų apsaugos draudimui ir proporciniam
perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0050/R0030

Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai pajamų apsaugos
draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pa
gal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas su
mas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0030

Pajamų apsaugos drau
dimas ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos pajamų apsaugos draudimui ir proporciniam
perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.
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C0030/R0040

Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai nelaimingų atsiti
kimų darbe draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos,
atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0040

Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos nelaimingų atsitikimų darbe draudimui ir
proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0040

Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – gy
vybės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai nelaimingų atsiti
kimų darbe draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos,
atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0040

Nelaimingų atsitikimų
darbe draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – gyvybės
draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos nelaimingų atsitikimų darbe draudimui ir pro
porciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0030/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai motorinių trans
porto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimui ir proporci
niam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0040/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos motorinių transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius
perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0050/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai motorinių trans
porto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimui ir proporci
niam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0060/R0050

Motorinių transporto
priemonių valdytojų ci
vilinės atsakomybės
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos motorinių transporto priemonių valdytojų civili
nės atsakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui, atskaičius per
draudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai kitam transporto
priemonių draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos kitam transporto priemonių draudimui ir
proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai kitam transporto
priemonių draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0060

Kitas transporto prie
monių draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – gyvy
bės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos kitam transporto priemonių draudimui ir pro
porciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai že
miausia riba lygi nuliui.
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C0030/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai jūrų, oro ir sau
sumos transporto draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos mar
žos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
nių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos jūrų, oro ir sausumos transporto draudimui
ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai jūrų, oro ir sausu
mos transporto draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos mar
žos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
nių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0070

Jūrų, oro ir sausumos
transporto draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – gyvy
bės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos jūrų, oro ir sausumos transporto draudimui ir
proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai draudimui nuo
gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporciniam perdraudimui be rizi
kos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskir
ties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos draudimui nuo gaisro ir kitos žalos, padary
tos turtui, ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių
įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0050/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai draudimui nuo
gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporciniam perdraudimui be rizi
kos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskir
ties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0080

Draudimas nuo gaisro ir
kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporcinis
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos draudimui nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos
turtui, ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmo
kas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai bendrosios civili
nės atsakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos mar
žos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
nių atgautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos bendrosios civilinės atsakomybės draudimui
ir proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai bendrosios civilinės
atsakomybės draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos,
atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0090

Bendrosios civilinės at
sakomybės draudimas ir
proporcinis perdraudi
mas – neto (atskaičius
perdraudimą) pasirašy
tos įmokos per pasta
ruosius 12 mėn. – gyvy
bės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos bendrosios civilinės atsakomybės draudimui ir
proporciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai
žemiausia riba lygi nuliui.
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C0030/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai kredito ir laida
vimo draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskai
čius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgauti
nas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos kredito ir laidavimo draudimui ir proporci
niam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0050/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai kredito ir laidavimo
draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pa
gal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas su
mas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0100

Kredito ir laidavimo
draudimas ir proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos kredito ir laidavimo draudimui ir proporciniam
perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0030/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai teisinių išlaidų
draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pa
gal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas su
mas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos teisinių išlaidų draudimui ir proporciniam
perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.
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C0050/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai teisinių išlaidų drau
dimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal
perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas,
kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0110

Teisinių išlaidų draudi
mas ir proporcinis per
draudimas – neto (ats
kaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos teisinių išlaidų draudimui ir proporciniam per
draudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi
nuliui.

C0030/R0120

Pagalba ir jos proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai pagalbai ir jos
proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0040/R0120

Pagalba ir jos proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos pagalbai ir jos proporciniam perdraudimui,
atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0120

Pagalba ir jos proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai pagalbai ir jos pro
porciniam perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo
sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0060/R0120

Pagalba ir jos proporci
nis perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos pagalbai ir jos proporciniam perdraudimui, ats
kaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0030/R0130

Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai įvairių finansinių
nuostolių draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0130

Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos įvairių finansinių nuostolių draudimui ir pro
porciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0050/R0130

Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – gy
vybės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai įvairių finansinių
nuostolių draudimui ir proporciniam perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0130

Įvairių finansinių nuo
stolių draudimas ir pro
porcinis perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – gyvybės
draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos įvairių finansinių nuostolių draudimui ir propor
ciniam perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiau
sia riba lygi nuliui.

C0030/R0140

Neproporcinis sveikatos
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
sveikatos perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo su
tartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0040/R0140

Neproporcinis sveikatos
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam sveikatos perdraudimui, ats
kaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

L 347/1410

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2015 12 31

PUNKTAS

NURODYMAI

C0050/R0140

Neproporcinis sveikatos
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
sveikatos perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo su
tartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0060/R0140

Neproporcinis sveikatos
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam sveikatos perdraudimui, atskai
čius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0030/R0150

Neproporcinis nukentė
jimo nuo nelaimingų at
sitikimų perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimui be rizikos maržos,
atskaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0150

Neproporcinis nukentė
jimo nuo nelaimingų at
sitikimų perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam nukentėjimo nuo nelai
mingų atsitikimų perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas,
kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0050/R0150

Neproporcinis nukentė
jimo nuo nelaimingų at
sitikimų perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – gy
vybės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam nu
kentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimui be rizikos maržos, ats
kaičius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0150

Neproporcinis nukentė
jimo nuo nelaimingų at
sitikimų perdraudimas –
neto (atskaičius perdrau
dimą) pasirašytos įmo
kos per pastaruosius
12 mėn. – gyvybės
draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam nukentėjimo nuo nelaimingų
atsitikimų perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai že
miausia riba lygi nuliui.
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C0030/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimui be rizikos maržos, atskai
čius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgauti
nas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0040/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam jūrų, oro ir sausumos trans
porto perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0050/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimui be rizikos maržos, atskai
čius pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgauti
nas sumas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0060/R0160

Neproporcinis jūrų, oro
ir sausumos transporto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam jūrų, oro ir sausumos trans
porto perdraudimui, atskaičius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia
riba lygi nuliui.

C0030/R0170

Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
turto perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0040/R0170

Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
ne gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių
12 mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam turto perdraudimui, atskai
čius perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0050/R0170

Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai neproporciniam
turto perdraudimui be rizikos maržos, atskaičius pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinas sumas, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0060/R0170

Neproporcinis turto
perdraudimas – neto
(atskaičius perdraudimą)
pasirašytos įmokos per
pastaruosius 12 mėn. –
gyvybės draudimo
veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijusios įmokos, per (tęstinį) paskutinių 12
mėn. laikotarpį pasirašytos neproporciniam turto perdraudimui, atskaičius
perdraudimo sutarčių įmokas, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0070/R0200

Gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas MCR(L,NL)
rezultatas

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų, susijusių su ne gyvybės
draudimo arba perdraudimo veikla, tiesinės formulės komponentas, apskai
čiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 4 ir 5
dalis.

C0080/R0200

Gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigo
jimų tiesinės formulės
komponentas MCR(L,L)
rezultatas

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų, susijusių su gyvybės
draudimo arba perdraudimo veikla, tiesinės formulės komponentas, apskai
čiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 9 ir 10
dalis.

C0090/R0210

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – garan
tuotos išmokos – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos mar
žos, skirti gyvybės draudimo su teise dalytis pelną įsipareigojimų garantuo
jamoms išmokoms, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba lygi nuliui, taip pat
su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos
perdraudimo įsipareigojimams, kai pagrindiniai draudimo įsipareigojimai
apima teisę dalytis pelną, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo
sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, o žemiausia riba lygi nuliui.

C0110/R0210

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – garan
tuotos išmokos – neto
(atskaičius perdraudimą /
SPĮ) tiksliausias įvertis ir
TA, apskaičiuojami kaip
visuma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos,
skirti gyvybės draudimo su teise dalytis pelną įsipareigojimų garantuoja
moms išmokoms, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis
ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba lygi nuliui, taip pat
su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos
perdraudimo įsipareigojimams, kai pagrindiniai draudimo įsipareigojimai
apima teisę dalytis pelną, atskaičius sumas, atgautinas pagal perdraudimo
sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, o žemiausia riba lygi nuliui.
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C0090/R0220

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – būsimos
savo nuožiūra planuoja
mos išmokėti išmokos –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos mar
žos, skirti gyvybės draudimo su teise dalytis pelną įsipareigojimų būsimoms
savo nuožiūra planuojamoms išmokėti išmokoms, atskaičius sumas, atgau
tinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0110/R0220

Įsipareigojimai su teise
dalytis pelną – būsimos
savo nuožiūra planuoja
mos išmokėti išmokos –
neto (atskaičius perdrau
dimą / SPĮ) tiksliausias
įvertis ir TA, apskaičiuo
jami kaip visuma – gy
vybės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos,
skirti gyvybės draudimo su teise dalytis pelną įsipareigojimų būsimoms
savo nuožiūra planuojamoms išmokėti išmokoms, atskaičius sumas, atgau
tinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai že
miausia riba lygi nuliui.

C0090/R0230

Su indeksu ir investici
niais vienetais susieto
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos mar
žos, skirti gyvybės draudimo, kurio išmokos susietos su indeksu ir investici
niais vienetais, įsipareigojimams ir perdraudimo įsipareigojimams, kurie su
siję su tokiais draudimo įsipareigojimais, atskaičius sumas, atgautinas pagal
perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0110/R0230

Su indeksu ir investici
niais vienetais susieto
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos,
skirti gyvybės draudimo, kurio išmokos susietos su indeksu ir investiciniais
vienetais, įsipareigojimams ir perdraudimo įsipareigojimams, kurie susiję su
tokiais draudimo įsipareigojimais, atskaičius sumas, atgautinas pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių, kai žemiausia riba
lygi nuliui.

C0090/R0240

Kiti gyvybės (per)drau
dimo ir sveikatos (per)
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – ne gyvybės
draudimo veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos mar
žos, skirti kitiems gyvybės draudimo įsipareigojimams ir perdraudimo įsipa
reigojimams, kurie susiję su tokiais draudimo įsipareigojimais, atskaičius su
mas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
nių, kai žemiausia riba lygi nuliui.
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C0110/R0240

Kiti gyvybės (per)drau
dimo ir sveikatos (per)
draudimo įsipareigoji
mai – neto (atskaičius
perdraudimą / SPĮ) tiks
liausias įvertis ir TA, ap
skaičiuojami kaip vi
suma – gyvybės drau
dimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susiję techniniai atidėjiniai be rizikos maržos,
skirti kitiems gyvybės draudimo įsipareigojimams ir perdraudimo įsiparei
gojimams, kurie susiję su tokiais draudimo įsipareigojimais, atskaičius su
mas, atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmo
nių, kai žemiausia riba lygi nuliui.

C0100/R0250

Visų gyvybės (per)drau
dimo įsipareigojimų ri
zikos kapitalas (iš viso)
– neto (atskaičius per
draudimą / SPĮ) rizikos
kapitalas (iš viso) – ne
gyvybės draudimo
veikla

Su ne gyvybės draudimo veikla susijęs bendras rizikos kapitalas, kuris yra
visų sutarčių, dėl kurių atsiranda gyvybės draudimo arba perdraudimo įsipa
reigojimai, didžiausių sumų, kurias draudimo arba perdraudimo įmonė mo
kėtų pagal sutartį apdraustų asmenų mirties ar invalidumo atveju, atskaičius
sumas, tokio įvykio atveju atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių, ir anuitetų, mokėtinų mirties ar invalidumo at
veju, numatomos dabartinės vertės, suma, atėmus neto tiksliausią įvertį, kai
žemiausia riba yra lygi nuliui.

C0120/R0250

Visų gyvybės (per)drau
dimo įsipareigojimų ri
zikos kapitalas (iš viso)
– neto (atskaičius per
draudimą / SPĮ) rizikos
kapitalas (iš viso) – gy
vybės draudimo veikla

Su gyvybės draudimo veikla susijęs bendras rizikos kapitalas, kuris yra visų
sutarčių, dėl kurių atsiranda gyvybės draudimo arba perdraudimo įsiparei
gojimai, didžiausių sumų, kurias draudimo arba perdraudimo įmonė mo
kėtų pagal sutartį apdraustų asmenų mirties ar invalidumo atveju, atskaičius
sumas, tokio įvykio atveju atgautinas pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių, ir anuitetų, mokėtinų mirties ar invalidumo at
veju, numatomos dabartinės vertės, suma, atėmus neto tiksliausią įvertį, kai
žemiausia riba yra lygi nuliui.

C0130/R0300

Bendro MCR apskaičia
vimas – tiesinis MCR

Tiesinis minimalaus kapitalo reikalavimas yra lygus ne gyvybės draudimo ir
perdraudimo įsipareigojimų tiesinės MCR formulės komponento ir gyvybės
draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės MCR formulės kompo
nento sumai, apskaičiuotai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
249 straipsnį.

C0130/R0310

Bendro MCR apskaičia
vimas – SCR

Paskutinis mokumo kapitalo reikalavimas, kuris turi būti apskaičiuotas ir
nurodytas pagal Direktyvos 2009/138/EB 103–127 straipsnius, t. y. arba
metinis, arba naujesnis mokumo kapitalo reikalavimas, jei buvo perskai
čiuotas (pvz., dėl rizikos pobūdžio pokyčio), įskaitant papildomą kapitalą.
Įmonės, kurios SCR apskaičiuoja pagal vidaus modelį arba dalinį vidaus
modelį, turėtų nurodyti atitinkamą SCR, išskyrus atvejus, kai pagal Direkty
vos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį nacionalinė priežiūros institucija
reikalauja remtis standartine formule.

C0130/R0320

Bendro MCR apskaičia
vimas – MCR aukščiau
sia riba

Apskaičiuota kaip 45 % mokumo kapitalo reikalavimo, įskaitant bet kokį
papildomą kapitalą, pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.
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C0130/R0330

Bendro MCR apskaičia
vimas – MCR žemiausia
riba

Apskaičiuota kaip 25 % mokumo kapitalo reikalavimo, įskaitant bet kokį
papildomą kapitalą, pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0130/R0340

Bendro MCR apskaičia
vimas – sudėtinis MCR

Formulės komponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 248 straipsnio 2 dalį.

C0130/R0350

Bendro MCR apskaičia
vimas – MCR absoliuti
žemiausia riba

Apskaičiuojama, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1
dalies d punkte.

C0130/R0400

Minimalaus kapitalo rei
kalavimas

Formulės komponentas, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 248 straipsnio 1 dalį.

C0140/R0500

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis tiesinis MCR – ne
gyvybės draudimo
veikla

Apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 3
dalį.

C0150/R0500

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis tiesinis MCR – gyvy
bės draudimo veikla

Apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 9
dalį.

C0140/R0510

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis SCR, išskyrus papil
domą kapitalą (metinis
ar naujausias apskaičia
vimas) – ne gyvybės
draudimo veikla

Paskutinis sąlyginis mokumo kapitalo reikalavimas, kuris turi būti apskai
čiuotas ir nurodytas pagal Direktyvos 2009/138/EB 103–127 straipsnius,
t. y. arba metinis, arba naujesnis sąlyginis mokumo kapitalo reikalavimas,
jei buvo perskaičiuotas (pvz., dėl rizikos pobūdžio pokyčio), neįskaitant pa
pildomo kapitalo. Įmonės, kurios SCR apskaičiuoja pagal vidaus modelį
arba dalinį vidaus modelį, turėtų nurodyti atitinkamą SCR, išskyrus atvejus,
kai pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį nacionalinė prie
žiūros institucija reikalauja remtis standartine formule.

C0150/R0510

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis SCR, išskyrus papil
domą kapitalą (metinis
ar naujausias apskaičia
vimas) – gyvybės drau
dimo veikla

Paskutinis sąlyginis mokumo kapitalo reikalavimas, kuris turi būti apskai
čiuotas ir nurodytas pagal Direktyvos 2009/138/EB 103–127 straipsnius,
t. y. arba metinis, arba naujesnis sąlyginis mokumo kapitalo reikalavimas,
jei buvo perskaičiuotas (pvz., dėl rizikos pobūdžio pokyčio), neįskaitant pa
pildomo kapitalo. Įmonės, kurios SCR apskaičiuoja pagal vidaus modelį
arba dalinį vidaus modelį, turėtų nurodyti atitinkamą SCR, išskyrus atvejus,
kai pagal Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį nacionalinė prie
žiūros institucija reikalauja remtis standartine formule.
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C0140/R0520

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR aukščiausia
riba – ne gyvybės drau
dimo veikla

Apskaičiuotas kaip 45 % sąlyginio ne gyvybės draudimo mokumo kapitalo
reikalavimo, įskaitant ne gyvybės draudimo papildomą kapitalą, pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0150/R0520

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR aukščiausia
riba – gyvybės drau
dimo veikla

Apskaičiuotas kaip 45 % sąlyginio gyvybės draudimo mokumo kapitalo rei
kalavimo, įskaitant gyvybės draudimo papildomą kapitalą, pagal Direktyvos
2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0140/R0530

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR žemiausia riba
– ne gyvybės draudimo
veikla

Apskaičiuotas kaip 25 % sąlyginio ne gyvybės draudimo mokumo kapitalo
reikalavimo, įskaitant ne gyvybės draudimo papildomą kapitalą, pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0150/R0530

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR žemiausia riba
– gyvybės draudimo
veikla

Apskaičiuotas kaip 25 % sąlyginio gyvybės draudimo mokumo kapitalo rei
kalavimo, įskaitant gyvybės draudimo papildomą kapitalą, pagal Direktyvos
2009/138/EB 129 straipsnio 3 dalį.

C0140/R0540

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis sudėtinis MCR – ne
gyvybės draudimo
veikla

Apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 3
dalį.

C0150/R0540

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis sudėtinis MCR – gy
vybės draudimo veikla

Apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 8
dalį.

C0140/R0550

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR absoliuti že
miausia riba – ne gyvy
bės draudimo veikla

Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje nu
rodyta vertė.

C0150/R0560

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nio MCR absoliuti že
miausia riba – gyvybės
draudimo veikla

Direktyvos 2009/138/EB 129 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktyje
nurodyta vertė.
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C0140/R0560

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis MCR – ne gyvybės
draudimo veikla

Sąlyginis ne gyvybės draudimo minimalaus kapitalo reikalavimas, apskai
čiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 2 dalį.

C0150/R0560

Sąlyginio ne gyvybės ir
gyvybės draudimo MCR
apskaičiavimas – sąlygi
nis MCR – gyvybės
draudimo veikla

Sąlyginis gyvybės draudimo minimalaus kapitalo reikalavimas, apskaičiuo
tas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 252 straipsnio 7 dalį.
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III PRIEDAS

Grupių mokumo ir padėties ataskaitos formų pildymo nurodymai
Šiame priede pateikti papildomi nurodymai, susiję su formomis, įtrauktomis į šio reglamento I priedą. Pirmame šių
lentelių stulpelyje nurodyti atskleistini elementai, nurodant stulpelius ir eilutes, kaip parodyta I priede pateiktoje formoje.
Formos, kurias reikia užpildyti pagal įvairių šio priedo skirsnių nurodymus, visame šiame priede vadinamos „ši forma“.

S.02.01. Balansas
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Ši forma pildoma, kai taikomas tik 1 metodas (apskaitos konsolidavimu pagrįstas metodas) arba šio metodo ir 2 metodo
(atimties ir sudėties metodo) derinys. Akcijos susijusiose įmonėse, nekonsoliduojamos atskirose eilutėse pagal
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies a, b ar c punktus, įskaitant akcijas susijusiose įmonėse,
įskaitytas pagal 2 metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, turi būti įtrauktos į punktą „Akcijos, įskaitant
dalyvavimą, susijusiose įmonėse“.
„Mokumo II“ vertės stulpelį (C0010) reikia užpildyti, taikant vertinimo principus, išdėstytus Direktyvoje 2009/138/EB,
Deleguotajame reglamente (ES) 2015/35, „Mokumo II“ techniniuose standartuose ir gairėse.

PUNKTAS

NURODYMAI

Turtas
C0010/R0030

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą. Identifikuojamas nepiniginis turtas,
neturintis fizinio pavidalo.

C0010/R0040

Atidėtųjų mokesčių tur
tas

Atidėtųjų mokesčių turtas yra pelno mokesčių sumos, atgautinos vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais už:
a) atskaitomuosius laikinuosius skirtumus;
b) nepanaudotų mokesčių nuostolių perkėlimą ir (arba)
c) nepanaudotų mokesčių kreditų perkėlimą.

C0010/R0050

Pensijų išmokų perviršis

Grynojo perviršio, susijusio su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.

C0010/R0060

Nekilnojamasis turtas,
įranga ir įrengimai, lai
komi įmonės reikmėms

Materialusis turtas, kurį planuojama nuolatos naudoti, ir grupės reikmėms
laikomas nekilnojamasis turtas. Tai apima ir įmonės reikmėms statomą ne
kilnojamąjį turtą.

C0010/R0070

Investicijos (išskyrus
turtą, laikomą su in
deksu ir investiciniais
vienetais susietoms su
tartims)

Bendra investicijų suma, atėmus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais
vienetais susietoms sutartims.

C0010/R0080

Nekilnojamasis turtas
(išskyrus skirtą įmonės
reikmėms)

Kito nei įmonės reikmėms laikomo nekilnojamojo turto suma. Tai apima ir
kitą nei įmonės reikmėms statomą turtą.
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PUNKTAS

NURODYMAI

Akcijos, įskaitant daly
vavimą, susijusiose įmo
nėse

Dalyvavimas yra apibrėžtas Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 20 da
lyje ir 212 straipsnio 2 dalyje, o akcijos susijusiose įmonėse – 212 straips
nio 1 dalies b punkte.
Kai dalyvavimo ir susijusių įmonių turto dalis yra susijusi su sutartimis, su
sietomis su indeksais ir investiciniais vienetais, tos dalys nurodomos
C0010/R0220 punkte kaip „Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vie
netais susietoms sutartims“.
Dalyvavimas ir akcijos susijusiose grupės lygmens įmonėse apima:
— akcijas susijusiose įmonėse, kurios nėra patronuojamosios įmonės arba
perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar miš
rią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kaip apra
šyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies d
punkte;
— akcijas kitų finansų sektorių susijusiose įmonėse, kaip aprašyta Deleguo
tojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies e punkte;
— akcijas kitose susijusiose įmonėse, kaip aprašyta Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies f punkte;
— akcijas draudimo ar perdraudimo įmonėse, draudimo kontroliuojančio
siose bendrovėse ar mišrią veiklą vykdančiose finansų kontroliuojančio
siose bendrovėse, įskaitytas pagal atimties ir sudėties metodą (kai taiko
mas metodų derinys).

C0010/R0100

Nuosavybės vertybiniai
popieriai

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų ir neįtrauktų nuosavybės vertybinių po
pierių bendra suma.

C0010/R0110

Nuosavybės vertybiniai
popieriai – įtraukti į bir
žos sąrašus

Akcijos, kurios yra akcinės bendrovės kapitalas, t. y. akcinės bendrovės nuo
savybė, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje preky
bos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.
Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0120

Nuosavybės vertybiniai
popieriai – neįtraukti į
biržos sąrašus

Akcijos, kurios yra akcinės bendrovės kapitalas, t. y. akcinės bendrovės nuo
savybė, kuria neprekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje
prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.
Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0130

Obligacijos

Vyriausybės obligacijų, įmonių obligacijų, struktūrizuotų ir užtikrintų verty
binių popierių bendra suma.

C0010/R0140

Vyriausybės obligacijos

Obligacijos, kurias išleido valdžios institucijos, nesvarbu, ar tai centrinė val
džia, viršvalstybinės vyriausybės institucijos, regioninės arba vietos valdžios
institucijos, ir obligacijos, už kurias besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja
Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centrinė valdžia ir centriniai ban
kai, išreikštos ir finansuojamos tos centrinės valdžios ir centrinio banko,
daugiašalių plėtros bankų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117
straipsnio 2 dalyje, arba tarptautinių organizacijų, nurodytų Reglamento
(ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, vietos valiuta, kai garantija atitinka De
leguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 215 straipsnyje nurodytus reikalavi
mus.
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C0010/R0150

Įmonių obligacijos

Įmonių išleistos obligacijos.

C0010/R0160

Struktūrizuoti vertybi
niai popieriai

Mišrūs vertybiniai popieriai, apimantys fiksuotųjų pajamų (grąža gaunama
nustatyto dydžio mokėjimais) priemones su keliais išvestinių finansinių
priemonių komponentais. Šiai kategorijai nepriskiriami fiksuotųjų pajamų
vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybių vyriausybės. Jie susiję su ver
tybiniais popieriais, į kuriuos įterptos kurių nors kategorijų išvestinės finan
sinės priemonės, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandorius, pastovaus termino apsikeitimo sandorius ir kredito įsipareigo
jimų neįvykdymo pasirinkimo sandorius. Šios kategorijos turtui netaikomas
skaidymas.

C0010/R0170

Užtikrinti vertybiniai
popieriai

Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir išmokos už juos priklauso nuo pagrin
dinio turto portfelio. Šiai kategorijai priskiriami turtu užtikrinti vertybiniai
popieriai, hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, komerciniai hipoteka už
tikrinti vertybiniai popieriai, užstatu užtikrinti skolos įsipareigojimai, už
statu užtikrinti paskolos įsipareigojimai ir užstatu užtikrinti hipotekos įsipa
reigojimai.

C0010/R0180

Kolektyvinio investa
vimo subjektai

Kolektyvinio investavimo subjektas yra kolektyvinio investavimo į perlei
džiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba al
ternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

C0010/R0190

Išvestinės finansinės
priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:
a) jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės
kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų
indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefi
nansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pa
grindine priemone) pasikeitimo;
b) jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės
grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutar
tims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;
c) už ją atsiskaitoma būsimą datą.
Čia nurodoma išvestinės finansinės priemonės „Mokumo II“ vertė ataskai
tinę datą, bet tik tuo atveju, jei ji teigiama (jei vertė neigiama, žr. C0010/
R0790).

C0010/R0200

Indėliai, išskyrus pinigų
ekvivalentus

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus, kurių negalima panaudoti mokėji
mams atlikti iki konkrečios termino datos ir kurie gali būti keičiami į pini
gus arba pervedamuosius indėlius tik taikant didelį apribojimą arba nuo
baudą.

C0010/R0210

Kitos investicijos

Kitos investicijos, nepriskirtos pirmiau nurodytoms investicijoms.

C0010/R0220

Turtas, laikomas su in
deksu ir investiciniais
vienetais susietoms su
tartims

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims
(klasifikuojamas kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priedo 31
draudimo rūšis).
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C0010/R0230

Hipoteka užtikrintos ir
kitos paskolos

Hipoteka užtikrintų ir kitų paskolų bendra suma, t. y. finansinis turtas, su
kurtas įmonėms skolinant lėšas su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant
pinigų fondus.

C0010/R0240

Paskolos, užtikrintos
draudimo sutartimis

Draudėjams suteiktos paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis (pagrindi
niai techniniai atidėjiniai).

C0010/R0250

Hipoteka užtikrintos ir
kitos paskolos fiziniams
asmenims

Finansinis turtas, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas skolininkams – fizi
niams asmenims – su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant pinigų fon
dus.

C0010/R0260

Kitos hipoteka užtikrin
tos ir kitos paskolos

Finansinis turtas, nepriskiriamas R0240 ar R0250 punktams, sukurtas kre
ditoriams skolinant lėšas kitiems skolininkams su užtikrinimo priemone ir
be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0270

Pagal perdraudimo su
tartis atgautinos sumos
iš:

Pagal perdraudimo sutartis atgautinų sumų bendra suma. Ji atitinka per
draudikui priklausančią techninių atidėjinių (įskaitant iš specialiosios paskir
ties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis) dalies sumą.

C0010/R0280

ne gyvybės ir sveikatos
perdraudimo, apskai
čiuojamo pagal nepana
šius į gyvybės perdrau
dimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose ne gyvybės perdraudimui ir sveikatos perdraudimui, apskaičiuoja
mam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus.

C0010/R0290

ne gyvybės perdrau
dimo, išskyrus sveikatos
perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose ne gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos
perdraudimui, apskaičiuojamam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo
metodus.

C0010/R0300

sveikatos perdraudimo,
apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės
perdraudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose sveikatos perdraudimui, nepanašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0310

Gyvybės ir sveikatos
perdraudimo, apskai
čiuojamo pagal panašius
į gyvybės perdraudimo
metodus, išskyrus svei
katos ir su indeksu ir in
vesticiniais vienetais su
sietą perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose gyvybės perdraudimui ir į jį panašiam sveikatos perdraudimui, atė
mus techninius atidėjinius sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais
susietam perdraudimui.

C0010/R0320

sveikatos perdraudimo,
apskaičiuojamo pagal
panašius į gyvybės per
draudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose sveikatos perdraudimui, panašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0330

gyvybės perdraudimo,
išskyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą per
draudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
jiniuose gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos per
draudimui, apskaičiuojamam pagal panašius į gyvybės draudimo metodus,
ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietam perdraudimui.
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C0010/R0340

Gyvybės perdraudimas, Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidė
susietas su indeksu ir in jiniuose su indeksu ir investiciniais vienetais susietam gyvybės perdraudi
vesticiniais vienetais
mui.

C0010/R0350

Depozitai persidrau
džiančiosiose įmonėse

Su prisiimtu perdraudimu susiję depozitai.

C0010/R0360

Iš draudimo veiklos ir
tarpininkų gautinos su
mos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti draudėjai, draudikai, ir kitos su draudimo
veikla susijusios sumos, neįtrauktos į techninių atidėjinių pinigų įplaukas.
Jos apima iš prisiimto perdraudimo gautinas sumas.

Pagal perdraudimo su
tartis gautinos sumos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti perdraudikai ir kurios yra susijusios su
perdraudimo veikla ir neįtrauktos į perdraudimo atgautinas sumas.

C0010/R0370

Jos gali apimti pradelstas iš perdraudikų gautinas sumas, susijusias su drau
dėjų arba naudos gavėjų sureguliuotomis žalomis; iš perdraudikų gautinas
sumas, susijusias su kitais nei draudimo įvykiais arba sureguliuotomis drau
dimo žalomis, pavyzdžiui, komisinius mokesčius.

C0010/R0380

Gautinos sumos (pre
kyba, ne draudimas)

Apima iš darbuotojų ar įvairių verslo partnerių (nesusijusių su draudimu),
įskaitant viešąsias institucijas, gautinas sumas.

C0010/R0390

Savos akcijos (tiesiogiai
turimos)

Tiesiogiai grupės valdomų savų akcijų bendra suma.

C0010/R0400

Gautinos sumos už
nuosavų lėšų elementus
arba pareikalautas, bet
dar neįmokėtas pradines
lėšas

Gautinų sumų už nuosavų lėšų elementus arba pradines pareikalautas, bet
dar neįmokėtas lėšas, vertė.

C0010/R0410

Pinigai ir pinigų ekviva
lentai

Apyvartoje esantys banknotai ir monetos, kuriais paprastai atsiskaitoma, ir
indėliai, kuriuos pagal pareikalavimą galima iškeisti į valiutą nominaliąja
verte ir kuriuos be nuobaudų ar apribojimų galima tiesiogiai naudoti mokė
jimams čekiais, vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu ir (arba) kreditu
arba kitais tiesioginio mokėjimo būdais.
Banko sąskaitos negali būti tarpusavyje užskaitomos, todėl šiame punkte
nurodomos tik teigiamos sąskaitos, o sąskaitos kredito perviršis įtraukiamas
į įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai esama tiek juridinės kompensavimo
teisės, tiek akivaizdaus ketinimo taikyti grynąjį atsiskaitymą.

C0010/R0420

Bet koks kitas kitur ne
nurodytas turtas

Kito turto, kuris dar nėra įtrauktas į balanso straipsnius, suma.

C0010/R0500

Iš viso turto

Bendra viso turto suma.
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Įsipareigojimai

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

C0010/R0550

C0010/R0560

C0010/R0570

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas

Ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių suma.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą)

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių
bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – techniniai atidė
jiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių, ap
skaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – tiksliausias įver
tis

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
liausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
ne gyvybės draudimas
(išskyrus sveikatos drau
dimą) – rizikos marža

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizi
kos maržos bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus)

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – techni
niai atidėjiniai, apskai
čiuojami kaip visuma

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių, apskaičiuo
jamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.
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Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – tiks
liausias įvertis

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
liausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal ne
panašius į gyvybės drau
dimo metodus) – rizikos
marža

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizi
kos maržos bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus su indeksu ir in
vesticiniais vienetais su
sietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą
draudimą) techninių atidėjinių suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus)

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – techni
niai atidėjiniai, apskai
čiuojami kaip visuma

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių, ap
skaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra
suma.

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – tiks
liausias įvertis

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiks
liausių įverčių bendra suma.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

C0010/R0680

C0010/R0690

L 347/1425

PUNKTAS

NURODYMAI

Techniniai atidėjiniai –
sveikatos draudimas (ap
skaičiuojamas pagal pa
našius į gyvybės drau
dimo metodus) – rizikos
marža

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos
maržos bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – techniniai atidė
jiniai, apskaičiuojami
kaip visuma

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuo
jamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – tiksliausias įver
tis

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įver
čių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
gyvybės draudimas (iš
skyrus sveikatos ir su
indeksu ir investiciniais
vienetais susietą drau
dimą) – rizikos marža

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investici
niais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos
bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių bendra suma.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo.
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Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – techniniai
atidėjiniai, apskaičiuo
jami kaip visuma

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis),
bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – tiksliausias
įvertis

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Techniniai atidėjiniai –
su indeksu ir investici
niais vienetais susietas
draudimas – rizikos
marža

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių ati
dėjinių rizikos maržos bendra suma.

Neapibrėžtieji įsiparei
gojimai

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.
Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių
atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Pagal papildymo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo rei
kalavimą, į šią sumą įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

Neapibrėžtasis įsipareigojimas yra:
(a) dėl praeities įvykių galinti atsirasti prievolė, kurios buvimą patvirtins tik
vienas arba daugiau įvyksiančių (arba neįvyksiančių) ne visiškai ūkio su
bjekto kontroliuojamų neapibrėžtų būsimųjų įvykių, arba
(b) dėl praeities įvykių atsiradusi dabartinė prievolė, net jei:
i) nėra tikėtina, kad šiai prievolei įvykdyti bus reikalingi ekonominę
naudą teikiantys ištekliai, arba
ii) prievolės suma negali būti pakankamai patikimai nustatyta.
Neapibrėžtųjų nuostolių sumą balanse reikėtų nurodyti laikantis Deleguo
tojo reglamento (ES) 2015/35 11 straipsnyje nustatytų kriterijų.

C0010/R0750

Atidėjiniai, išskyrus
techninius atidėjinius

Nežinomo termino ar dydžio įsipareigojimai, išskyrus nurodytuosius kaip
„Pensijų išmokų įsipareigojimai“.
Atidėjiniai yra pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima
patikimai juos įvertinti), kai tai yra prievolės ir tikėtina, kad reikės ekono
minę naudą teikiančių išteklių joms įvykdyti.

C0010/R0760

Pensijų išmokų įsiparei
gojimai

Grynųjų prievolių, susijusių su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.
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C0010/R0770

Perdraudikų depozitai

Sumos (pvz., pinigais), gautos iš perdraudiko arba perdraudiko atskaitytos
pagal perdraudimo sutartį.

C0010/R0780

Atidėtųjų mokesčių įsi
pareigojimai

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai – pelno mokesčių sumos, mokėtinos vė
lesniais ataskaitiniais laikotarpiais nuo apmokestinamųjų laikinųjų skir
tumų.

C0010/R0790

Išvestinės finansinės
priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:
a) jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės
kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų
indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefi
nansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pa
grindine priemone) pasikeitimo;
b) jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės
grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutar
tims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;
c) už ją atsiskaitoma būsimą datą.
Šioje eilutėje nurodomi tik išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai
(t. y. išvestinės finansinės priemonės, kurių vertė ataskaitinę datą yra ne
igiama). Išvestinių finansinių priemonių turtas nurodomas C0010/R0190
punkte.
Įmonėms, kurios išvestines finansines priemones vertina ne pagal savo vie
tos bendruosius apskaitos principus (BAP), finansinių ataskaitų vertės nuro
dyti nereikia.

C0010/R0800

Skolos kredito įstaigoms

Skolos, kaip antaihipoteka užtikrintos ir kitos paskolos, kurias reikia grą
žinti kredito įstaigoms, išskyrus kredito įstaigų turimas obligacijas (grupė
negali nustatyti savo leidžiamų obligacijų visų savininkų) ir subordinuotus
įsipareigojimus. Tai apima ir sąskaitos kredito perviršį.

C0010/R0810

Finansiniai įsipareigoji
mai, išskyrus skolas kre
dito įstaigoms

Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant grupės išleistas obligacijas (priklausan
čias kredito įstaigoms arba ne), pačios grupės išleistus struktūrizuotus ver
tybinius popierius ir kitiems nei kredito įstaigos subjektams grąžintinas hi
poteka užtikrintas ir kitas paskolas.
Ši kategorija subordinuotų įsipareigojimų neapima.

C0010/R0820

Pagal draudimo sutartis
ir tarpininkams mokėti
nos sumos

Sumos, pradelstos sumokėti draudėjams, draudikams ir kitos su draudimo
veikla susijusios sumos, kurios nėra techniniai atidėjiniai.
Ši kategorija apima pradelstas sumokėti sumas (per)draudimo tarpininkams
(pvz., tarpininkams mokėtinus, tačiau dar grupės neišmokėtus komisinius).
Ši kategorija neapima kitoms draudimo bendrovėms grąžintinų hipoteka
užtikrintų ir kitų paskolų, jei jos susijusios tik su finansavimu, bet ne su
draudimo veikla (tokios hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos nurodomos
kaip finansiniai įsipareigojimai).
Jos apima prisiimto perdraudimo mokėtinas sumas.
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Pagal perdraudimo su
tartis mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos, pradelstos sumokėti perdraudikams (visų pirma einamo
sios sąskaitos), kurios nėra su perdraudimo veikla susiję depozitai ir kurios
neįtrauktos į pagal perdraudimo sutartis atgautinas sumas.
Ši kategorija apima perdraudikams mokėtinas sumas, susijusias su perdrau
dimo įmokomis.

C0010/R0840

Mokėtinos sumos (pre
kyba, ne draudimas)

Mokėtinų prekybos sumų bendra suma, kuri apima darbuotojams, tiekė
jams ir pan. mokėtinas sumas, nesusijusias su draudimu, ir yra analogiška
turto pusėje nurodomoms gautinoms sumoms (prekybos, ne draudimo); ši
suma taip pat apima viešosioms institucijoms mokėtinas sumas.

C0010/R0850

Subordinuoti įsipareigo
jimai

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant emitentą eina
po kitų nurodytų skolų. Subordinuotų įsipareigojimų, tiek priskiriamų prie
pagrindinių nuosavų lėšų, tiek į jas neįtrauktų, bendra suma.

C0010/R0860

Subordinuoti įsipareigo
jimai, neįtraukti į pa
grindines nuosavas lėšas

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant emitentą eina
po kitų nurodytų skolų. Kitos skolos gali būti dar labiau subordinuotos. Čia
turėtų būti pateikiami tik subordinuoti įsipareigojimai, nepriskiriami pa
grindinių nuosavų lėšų klasei.

C0010/R0870

Subordinuoti įsipareigo Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas
jimai, įtraukti į pagrindi
nes nuosavas lėšas

C0010/R0880

Bet kokie kiti kitur ne
nurodyti įsipareigojimai

Kitų įsipareigojimų, kurie dar nėra įtraukti į kitus balanso straipsnius,
bendra suma.

C0010/R0900

Iš viso įsipareigojimų

Visų įsipareigojimų bendra suma.

C0010/R1000

Įsipareigojimus viršijan
tis turtas

Grupės įsipareigojimus viršijančio turto bendra suma, apskaičiuota taikant
„Mokumo II“ vertinimo pagrindą. Turto vertė atėmus įsipareigojimus.

S.05.01. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.

Informacija šioje formoje atskleidžiama apskaitos požiūriu, t. y. pagal vietos BAP arba tarptautinius finansinės atskai
tomybės standartus (TFAS), jei jie priimti kaip vietos BAP, tačiau pagal „Mokumo II“ (MII) draudimo rūšis, kaip apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede. Įmonės naudoja tokį patį vertinimo ir pripažinimo pagrindą kaip ir
paskelbtose finansinėse ataskaitose; naudoti naują vertinimo ir pripažinimo pagrindą neprivaloma.

Ši forma skirta tik draudimo ir perdraudimo veiklai, dėl kurios rengiamos konsoliduotosios finansinės ataskaitos.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

PUNKTAS

L 347/1429

NURODYMAI

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0010–C0120/
R0110

Pasirašytos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su tiesioginiu
draudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais
finansiniais metais.

C0010–C0120/
R0120

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
proporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0130–C0160/
R0130

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
neproporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/
R0140

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/
R0200

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0010–C0120/
R0210

Uždirbtos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo veikla, pokytį.

C0010–C0120/
R0220

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu proporciniu perdraudimu,
pokytį.

C0130–C0160/
R0230

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu neproporciniu perdraudimu,
pokytį.

C0010–C0160/
R0240

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalies
suma atėmus perdraudikui priklausančios atidėjinių neuždirbtoms įmokoms
dalies pokytį.
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C0010–C0160/
R0300

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0010–C0120/
R0310

Išmokų sąnaudos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su tiesioginio
draudimo sutartimis, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/
R0320

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėta išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su prisiimtu bruto proporciniu perdraudimu, atidėji
nių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0130–C0160/
R0330

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėta išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susiję su
draudimo sutartimis, susijusiomis su prisiimtu bruto neproporciniu per
draudimu.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0160/
R0340

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius
metus išmokėtų išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0160/
R0400

Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/
R0410

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto tiesioginiam drau
dimui pokyčiai.

C0010–C0120/
R0420

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas proporcinis per
draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto prisiimtam pro
porciniam perdraudimui pokyčiai.
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C0130–C0160/
R0430

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas neproporcinis
perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto prisiimtam nepro
porciniam perdraudimui pokyčiai.

C0010–C0160/
R0440

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčiai, susiję su per
draudikams perduotomis sumomis.

C0010–C0160/
R0500

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – neto

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: neto kitų techninių atidėjinių pokyčių suma – tiesio
ginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmo
nėms perduotą sumą.

C0010–C0160/
R0550

Patirtos sąnaudos

Visos grupės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0200/R0110–
R0550

Iš viso

Visų draudimo rūšių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
I priede, skirtingų punktų bendra suma.

C0200/R1200

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms sąnaudoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0200/R1300

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0210–C0280/
R1410

Pasirašytos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su bendra draudimo veikla, per finansinius metus priklau
sančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėles
niais finansiniais metais.
Tai apima tiek tiesioginį draudimą, tiek perdraudimą.

C0210–C0280/
R1420

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0210–C0280/
R1500

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0210–C0280/
R1510

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas tie
sioginis draudimas ir
perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu ir prisiimtu per
draudimu, pokytį.
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C0210–C0280/
R1520

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios atidėjinių neuždirbtoms įmokoms da
lies pokytį.

C0210–C0280/
R1600

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0210–C0280/
R1610

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas tie
sioginis draudimas ir
perdraudimas

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direkty
voje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų iš
mokų suma ir įvykęs numatomų išmokų, susijusių su draudimo sutartimis,
susijusiomis su tiesioginiu draudimu ir perdraudimu, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/
R1620

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direkty
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius metus išmokėtų
išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/
R1700

Išmokų sąnaudos – neto

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direkty
voje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų iš
mokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su tiesioginio drau
dimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms per
duotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/
R1710

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su
draudimo sutartimis, susijusiomis su bruto tiesioginio draudimo ir perdrau
dimo veikla, pokyčiai.

C0210–C0280/
R1720

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčių per
draudikų dalis.

C0210–C0280/
R1800

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – neto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: kitų techninių atidėjinių neto pokyčiai,
susiję su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus per
draudimo įmonėms perduotą sumą.

C0210–C0280/
R1900

Patirtos sąnaudos

Visos grupės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.
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C0300/R1410–
R1900

Iš viso

Visų gyvybės draudimo rūšių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 I priede, skirtingų punktų bendra suma.

C0300/R2500

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms sąnaudoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių,
palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0300/R2600

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.

C0210–C0280/
R2700

Bendra atsisakymų
suma

Ši suma atitinka bendrą per metus išmokėtų išperkamųjų sumų sumą.
Ši suma taip pat nurodoma kaip išmokų sąnaudos (R1610 punktas).

S.05.02. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Informacija šioje formoje atskleidžiama apskaitos požiūriu, t. y. pagal vietos BAP arba TFAS, jei jie priimti kaip vietos
BAP. Įmonės naudoja tokį patį vertinimo ir pripažinimo pagrindą kaip ir paskelbtose finansinėse ataskaitose; naudoti
naują vertinimo ir pripažinimo pagrindą neprivaloma.
Ši forma skirta tik draudimo ir perdraudimo veiklai, dėl kurios rengiamos konsoliduotosios finansinės ataskaitos.
Klasifikuojant pagal šalis taikytini šie kriterijai:
— pateikiama penkių šalių, be buveinės šalies, kurių bruto pasirašytų įmokų sumos yra didžiausios, arba šalių, kurių
bruto pasirašytų įmokų suma sudaro 90 % bruto pasirašytų įmokų bendros sumos, išsami informacija pagal šalis:
— nurodant tiesioginio draudimo rūšių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, informaciją,
medicininių išlaidų, pajamų apsaugos, nelaimingų atsitikimų darbe, turto draudimo nuo gaisro ir kitos žalos, kredito
ir laidavimo draudimo rūšių atveju informacija pateikiama pagal šalį, kurioje yra draudimo rizika, kaip apibrėžta
Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 13 dalyje;
— atskleidžiant tiesioginio draudimo veiklos informaciją, susijusią su visomis kitomis draudimo rūšimis, ji atskleidžiama
pagal šalį, kurioje sudaryta sutartis;
— proporcinio ir neproporcinio perdraudimo informacija atskleidžiama pagal persidraudžiančiosios įmonės buvimo
šalį.
Šioje formoje šalis, kurioje sudaryta sutartis, yra:
a. šalis, kurioje yra įsisteigusi draudimo įmonė (buveinės šalis), kai sutartis pasirašyta ne per filialą arba naudojantis
laisve teikti paslaugas;
b. šalis, kurioje yra filialas (priimančioji šalis), kai sutartis pasirašyta per filialą;
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c. šalis, kurioje pranešta apie ketinimą naudotis laisve teikti paslaugas (priimančioji šalis), kai sutartis pasirašyta
naudojantis laisve teikti paslaugas.
d. Jei naudojamasi tarpininko paslaugomis arba yra kita situacija, taikomas a, b arba c punktas priklausomai nuo to, kas
sutartį pardavė.

PUNKTAS

NURODYMAI

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0020–C0060/
R0010

5 svarbiausios šalys (pa
gal bruto pasirašytų
įmokų sumą) – ne gyvy
bės draudimo įsiparei
gojimai

Nurodyti šalių, kurių ne gyvybės draudimo įsipareigojimų informacija ats
kleidžiama, ISO 3166–1 dviraidį kodą.

C0080–C0140/
R0110

Pasirašytos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su tiesioginiu
draudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais
finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0120

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
proporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0130

Pasirašytos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu
neproporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susiju
sios su vėlesniais finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0140

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0080–C0140/
R0200

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0080–C0140/
R0210

Uždirbtos įmokos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo veikla, pokytį.

C0080–C0140/
R0220

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu proporciniu perdraudimu,
pokytį.
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C0080–C0140/
R0230

Uždirbtos įmokos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu neproporciniu perdraudimu,
pokytį.

C0080–C0140/
R0240

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios atidėjinių neuždirbtoms įmokoms da
lies pokytį.

C0080–C0140/
R0300

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0080–C0140/
R0310

Išmokų sąnaudos –
bruto – tiesioginis drau
dimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su tiesioginio
draudimo sutartimis, atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0320

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas pro
porcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su prisiimtu proporciniu perdraudimu, atidėjinių po
kytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0330

Išmokų sąnaudos –
bruto – prisiimtas ne
proporcinis perdraudi
mas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su prisiimtu neproporciniu perdraudimu, atidėjinių
pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0340

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai perdraudikui pri
klausanti per finansinius metus išmokėtų išmokų sumos dalis ir įvykęs iš
mokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.
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Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0080–C0140/
R0410

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto tiesioginiam drau
dimui pokyčiai.

C0080–C0140/
R0420

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas proporcinis per
draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto prisiimtam pro
porciniam perdraudimui pokyčiai.

C0080–C0140/
R0430

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – pri
siimtas neproporcinis
perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto prisiimtam nepro
porciniam perdraudimui pokyčiai.

C0080–C0140/
R0440

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčiai, susiję su per
draudikams perduotomis sumomis.

C0080–C0140/
R0500

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – neto

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Di
rektyvoje 91/674/EEB: neto kitų techninių atidėjinių pokyčių suma – tiesio
ginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmo
nėms perduotą sumą.

C0080–C0140/
R0550

Patirtos sąnaudos

Visos grupės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0140/R1200

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms sąnaudoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neįtraukiamos netechninės išlaidos, kaip antai mokesčių, palūkanų iš
laidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0140/R1300

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų, patirtų šalyse, kurių informacija teikiama šioje for
moje, suma.

Gyvybės draudimo įsipareigojimai

C0160–C0200/
R1400

5 svarbiausios šalys (pa
gal bruto pasirašytų
įmokų sumą) – gyvybės
draudimo įsipareigoji
mai

Nurodyti šalių, kurių gyvybės draudimo įsipareigojimų informacija atsklei
džiama, ISO 3166–1 dviraidį kodą.
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C0220–C0280/
R1410

Pasirašytos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis, susijusias su bendra draudimo veikla, per finansinius metus priklau
sančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėles
niais finansiniais metais.

C0220–C0280/
R1420

Pasirašytos įmokos –
perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo su
tartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar
jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0220–C0280/
R1500

Pasirašytos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir pri
siimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0220–C0280/
R1510

Uždirbtos įmokos –
bruto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu ir prisiimtu
bruto perdraudimu, pokytį.

C0220–C0280/
R1520

Uždirbtos įmokos – per Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
draudikų dalis
voje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis
atėmus perdraudikui priklausančios atidėjinių neuždirbtoms įmokoms da
lies pokytį.

C0220–C0280/
R1600

Uždirbtos įmokos –
neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direkty
voje 91/674/EEB: bruto pasirašytų įmokų suma atėmus bruto atidėjinių ne
uždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto per
draudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0220–C0280/
R1610

Išmokų sąnaudos –
bruto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo su
tartimis, susijusiomis su bruto tiesioginiu draudimu ir perdraudimu, atidėji
nių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0220–C0280/
R1620

Išmokų sąnaudos – per
draudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius
metus išmokėtų išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.
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Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius
metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su
tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo
įmonėms perduotą sumą.
Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administra
vimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0220–C0280/
R1710

Kitų techninių atidėjinių
pokyčiai – bruto – tie
sioginis draudimas ir
prisiimtas perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su
draudimo sutartimis, susijusiomis su bruto tiesioginio draudimo ir perdrau
dimo veikla, pokyčiai.

C0220–C0280/
R1720

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – perdraudikų
dalis

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčių per
draudikų dalis.

C0220–C0280/
R1800

Kitų techninių atidėjinių
pokytis – neto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis,
pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: kitų techninių atidėjinių pokyčiai, susiję
su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdrau
dimo įmonėms perduotą sumą.

C0220–C0280/
R1900

Patirtos sąnaudos

Visos grupės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskai
čiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0280/R2500

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms sąnaudoms ir
neskirstomos pagal draudimo rūšis.
Į jas neįtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių, palūkanų
sąnaudos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0280/R2600

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų, patirtų šalyse, kurių informacija teikiama šioje for
moje, suma.

S.22.01. Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.

Šią formą reikia pildyti, kai bent vieną ilgalaikių garantijų priemonę ar pereinamojo laikotarpio priemonę naudoja
įmonė, kuriai taikoma grupės priežiūra.

Ši forma parodo poveikį finansinei būklei, kai jokia pereinamojo laikotarpio priemonė netaikoma ir kiekviena ilgalaikių
garantijų priemonė arba pereinamojo laikotarpio priemonė žymima nuliu. Tuo tikslu paeiliui po vieną vertinama
kiekviena pereinamojo laikotarpio priemonė ir ilgalaikių garantijų priemonė, po kiekvieno etapo neperskaičiuojant
likusių priemonių poveikio.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 347/1439

Jeigu dėl poveikio elemento, kurio informacija teikiama, suma padidėja, poveikis nurodomas teigiama suma, o jeigu
elemento suma sumažėja – neigiama suma (pvz., jeigu mokumo kapitalo reikalavimo suma padidėja arba jeigu nuosavų
lėšų suma padidėja, reikėtų nurodyti teigiamas vertes).

Šioje formoje pateikiamos sumos atėmus grupės vidaus sandorius.
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C0010/R0010

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – techni
niai atidėjiniai

Techninių atidėjinių bendra suma, įskaitant ilgalaikes garantijų priemones ir
pereinamojo laikotarpio priemones.

C0030/R0010

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo
laikotarpio atskaitymą suma.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – techniniai atidėji
niai

Techninių atidėjinių patikslinimo suma patikslinus atitinkamą nerizikingų
palūkanų normų struktūrą pagal terminą.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją suma. Ši
suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – tech
niniai atidėjiniai

Techninių atidėjinių patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją suma. Ši
suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo korekcijos
poveikį.

Techniniai atidėjiniai

C0050/R0010

C0070/R0010

C0090/R0100

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių per
einamojo laikotarpio atskaitymo, ir techninių atidėjinių pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius pereinamojo laikotarpio
korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal ter
miną, ir techninių atidėjinių pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir per
einamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius svyravimų korekcijos
bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios techninių atidėji
nių, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones, techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo, ir techninių atidėjinių, nepritaikius pereina
mojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struk
tūrai pagal terminą, sumos.

Tai skirtumas tarp techninių atidėjinių, nepritaikius suderinimo korekcijos
bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios techninių atidėji
nių, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones, techninių atidėjinių, nepritaikius techninių atidėjinių pereina
mojo laikotarpio atskaitymo, techninių atidėjinių, nepritaikius pereinamojo
laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai
pagal terminą, ir techninių atidėjinių, nepritaikius svyravimų korekcijos bei
kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, sumos.
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C0010/R0020

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – pagrin
dinės nuosavos lėšos

Pagrindinių nuosavų lėšų bendra suma, apskaičiuota atsižvelgus į techninius
atidėjinius, įskaitant patikslinimus dėl ilgalaikių garantijų priemonių ir per
einamojo laikotarpio priemonių.

C0030/R0020

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių perei
namojo laikotarpio atskaitymą suma.

C0050/R0020

C0070/R0020

C0090/R0020

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – pagrindinės nuosa
vos lėšos

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – pa
grindinės nuosavos lė
šos

Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotar
pio atskaitymo, ir į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų prie
mones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius pereinamojo laikotarpio
korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą
suma.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir į techninius
atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotar
pio priemones.

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją suma.
Ši suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios pagrindinių nuosavų lėšų sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Pagrindinių nuosavų lėšų patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją
suma. Ši suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo
korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp pagrindinių nuosavų lėšų, apskaičiuotų atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius suderinimo korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios pagrindinių nuosavų lėšų sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, techni
nius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai
nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius atidėji
nius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio
priemonių.
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PUNKTAS

NURODYMAI

C0010/R0050

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – nuosa
vos lėšos, tinkamos mo
kumo kapitalo reikalavi
mui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendra
suma, apskaičiuota atsižvelgus į techninius atidėjinius, įskaitant patikslini
mus dėl ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemo
nių.

C0030/R0050

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymą
suma.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – nuosavos lėšos,
tinkamos mokumo ka
pitalo reikalavimui pa
dengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius pereinamojo laikotarpio korekciją atitinkamai nerizikingų
palūkanų normų struktūrai pagal terminą suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius svyravimų korekciją suma. Ši suma parodo nulinės svyra
vimų korekcijos poveikį.

C0050/R0050

C0070/R0050

C0090/R0050

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – nuo
savos lėšos, tinkamos
mokumo kapitalo reika
lavimui padengti

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius tech
ninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir į techninius atidėji
nius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio
priemones.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius per
einamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizikingų palūkanų normų
struktūrai pagal terminą, ir apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius,
pritaikius ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemo
nes.

Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius svy
ravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir didžiau
sios nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, sumos,
apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garan
tijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius,
nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, ir
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, patiksli
nimo pritaikius suderinimo korekciją suma. Ši suma apima nulinės svyra
vimų korekcijos ir nulinės suderinimo korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui
padengti, apskaičiuotų atsižvelgus į techninius atidėjinius, nepritaikius sude
rinimo korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemonių, ir nuosavų
lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti, sumos, apskaičiuo
tos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų priemo
nes ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidėjinius, nepritai
kius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo, techninius ati
dėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitinkamai nerizi
kingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius atidėjinius,
nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotarpio priemo
nių.
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PUNKTAS

NURODYMAI

C0010/R0090

Suma su ilgalaikių ga
rantijų priemonėmis ir
pereinamojo laikotarpio
priemonėmis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Mokumo kapitalo reikalavimo bendra suma, apskaičiuota atsižvelgus į tech
ninius atidėjinius, įskaitant patikslinimus dėl ilgalaikių garantijų priemonių
ir pereinamojo laikotarpio priemonių.

C0030/R0090

Techniniams atidėji
niams taikomos pereina
mojo laikotarpio prie
monės poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius techninių atidėjinių
pereinamojo laikotarpio atskaitymą suma.

C0050/R0090

C0070/R0090

C0090/R0090

Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotar
pio atskaitymo, ir apskaičiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius
ilgalaikių garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Palūkanų normai taiko
mos pereinamojo laiko
tarpio priemonės povei
kis – mokumo kapitalo
reikalavimas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius pereinamojo laikotar
pio korekciją atitinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal ter
miną suma.

Nulinės svyravimų ko
rekcijos poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius svyravimų korekciją
suma. Ši suma parodo nulinės svyravimų korekcijos poveikį.

Nulinės suderinimo ko
rekcijos poveikis – mo
kumo kapitalo reikalavi
mas

Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir apskai
čiuoto atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių garantijų prie
mones ir pereinamojo laikotarpio priemones.

Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios mokumo kapitalo reikalavimo
sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidė
jinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo,
ir techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos ati
tinkamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą.

Mokumo kapitalo reikalavimo patikslinimo pritaikius suderinimo korekciją
suma. Ši suma apima nulinės svyravimų korekcijos ir nulinės suderinimo
korekcijos poveikį.
Tai skirtumas tarp mokumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto atsižvelgus į
techninius atidėjinius, nepritaikius suderinimo korekcijos bei kitų pereina
mojo laikotarpio priemonių, ir didžiausios mokumo kapitalo reikalavimo
sumos, apskaičiuotos atsižvelgus į techninius atidėjinius, pritaikius ilgalaikių
garantijų priemones ir pereinamojo laikotarpio priemones, techninius atidė
jinius, nepritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo,
techninius atidėjinius, nepritaikius pereinamojo laikotarpio korekcijos atitin
kamai nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą, ir techninius
atidėjinius, nepritaikius svyravimų korekcijos bei kitų pereinamojo laikotar
pio priemonių.

S.23.01. Nuosavos lėšos
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su pirmą sykį, kas ketvirtį ir kas metus teikiama grupių informacija.
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Ši forma pildoma, kai taikomi visi trys grupės mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodai. Kadangi dauguma
punktų yra skirti grupės daliai, kuriai taikomas 1 metodas, punktai, skirti atvejams, kai taikomas tik atimties ir sudėties
metodas arba šis metodas kartu su 1 metodu, yra aiškiai nurodyti nurodymuose.

PUNKTAS

NURODYMAI

R0010/C0010

Paprastasis akcinis kapitalas
(neatskaičius savų akcijų) – iš
viso

Bendras paprastasis akcinis kapitalas, valdomas tiek tiesiogiai, tiek
netiesiogiai (neatskaičius savų akcijų). Tai bendras grupės paprastasis
akcinis kapitalas, visiškai atitinkantis 1 arba 2 lygio kapitalo ele
mentų kriterijus. Paprastasis akcinis kapitalas, kuris nevisiškai ati
tinka kriterijus, vertinamas kaip privilegijuotasis akcinis kapitalas ir
atitinkamai klasifikuojamas nepriklausomai nuo jo aprašymo ar pa
skirties.

R0010/C0020

Paprastasis akcinis kapitalas
(neatskaičius savų akcijų) – 1
lygio neapriboti elementai

Apmokėto paprastojo akcinio kapitalo, atitinkančio 1 lygio neapri
botų elementų kriterijus, suma.

R0010/C0040

Paprastasis akcinis kapitalas
(neatskaičius savų akcijų) – 2
lygis

Pareikalauto paprastojo akcinio kapitalo, atitinkančio 2 lygio kriteri
jus, suma.

R0020/C0010

Negalimas panaudoti pareika
lautas, bet dar neįmokėtas pa
prastasis akcinis kapitalas gru
pės lygmeniu – iš viso

Pareikalauto, bet neapmokėto paprastojo akcinio kapitalo, kuris lai
komas negalimu panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB
222 straipsnio 2–5 dalyse, bendra suma.

R0020/C0020

Negalimas panaudoti pareika
lautas, bet dar neįmokėtas pa
prastasis akcinis kapitalas gru
pės lygmeniu – 1 lygio neapri
boti elementai

Pareikalauto, bet neapmokėto paprastojo akcinio kapitalo, kuris ati
tinka 1 lygio neapribotų elementų kriterijus ir yra laikomas negalimu
panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio
2–5 dalyse, bendra suma.

R0020/C0040

Negalimas panaudoti pareika
lautas, bet dar neįmokėtas pa
prastasis akcinis kapitalas gru
pės lygmeniu – 2 lygis

Pareikalauto, bet neapmokėto paprastojo akcinio kapitalo, kuris ati
tinka 2 lygio kriterijus ir yra laikomas negalimu panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0030/C0010

Su paprastuoju akciniu kapi
talu susiję akcijų priedai – iš
viso

Akcijų priedų, susijusių su paprastuoju akciniu kapitalu, visiškai ati
tinkančiu 1 arba 2 lygio kapitalo elementų kriterijus, bendra suma.

R0030/C0020

Su paprastuoju akciniu kapi
Akcijų priedų, susijusių su paprastosiomis akcijomis, atitinkančiomis
talu susiję akcijų priedai – 1 ly 1 lygio neapribotų elementų kriterijus, nes jie susiję su paprastuoju
akciniu kapitalu, laikomu 1 lygio neapribotais elementais, suma.
gio neapriboti elementai

R0030/C0040

Akcijų priedų, susijusių su paprastosiomis akcijomis, atitinkančiomis
Su paprastuoju akciniu kapi
talu susiję akcijų priedai – 2 ly 2 lygio kriterijus, nes jie susiję su paprastuoju akciniu kapitalu, lai
gis
komu 2 lygio elementu, suma.

R0040/C0010

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmo
Savidraudos arba savidraudos
tipo įmonių pradinės lėšos, na kos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, visiškai ati
rių įmokos arba lygiavertis pa tinkantis 1 arba 2 lygio kapitalo elementų kriterijus.
grindinių nuosavų lėšų elemen
tas – iš viso
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R0040/C0020

Savidraudos arba savidraudos
1 lygio neapribotų elementų kriterijus atitinkančių savidraudos arba
tipo įmonių pradinės lėšos, na savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčių
rių įmokos arba lygiavertis pa pagrindinių nuosavų lėšų elemento suma.
grindinių nuosavų lėšų elemen
tas – 1 lygio neapriboti ele
mentai

R0040/C0040

Savidraudos arba savidraudos
Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų
tipo įmonių pradinės lėšos, na arba lygiaverčių pagrindinių nuosavų lėšų elementų, atitinkančių 2
rių įmokos arba lygiavertis pa lygio kriterijus, suma.
grindinių nuosavų lėšų elemen
tas – 2 lygis

R0050/C0010

Subordinuotos savidraudos na
rių sąskaitos – iš viso

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, visiškai atitinkančių 1 lygio
apribotų elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kriterijus, bendra suma.

R0050/C0030

Subordinuotos savidraudos na
rių sąskaitos – 1 lygio apriboti
elementai

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 1 lygio apri
botų elementų kriterijus, suma.

R0050/C0040

Subordinuotos savidraudos na
rių sąskaitos – 2 lygis

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 2 lygio kriteri
jus, suma.

R0050/C0050

Subordinuotos savidraudos na
rių sąskaitos – 3 lygis

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, atitinkančių 3 lygio kriteri
jus, suma.
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R0060/C0010

Negalimos panaudoti subordi
nuotos savidraudos narių sąs
kaitos grupės lygmeniu – iš
viso

Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų, kurios laikomos negalimo
mis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straips
nio 2–5 dalyse, bendra suma.

R0060/C0030

Negalimos panaudoti subordi
nuotos savidraudos narių sąs
kaitos grupės lygmeniu – 1 ly
gio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių subordinuotų savi
draudos narių sąskaitų, kurios laikomos negalimomis panaudoti,
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse,
suma.

R0060/C0040

Negalimos panaudoti subordi
nuotos savidraudos narių sąs
kaitos grupės lygmeniu – 2 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų savidraudos narių sąs
kaitų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direk
tyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0060/C0050

Negalimos panaudoti subordi
nuotos savidraudos narių sąs
kaitos grupės lygmeniu – 3 ly
gis

2 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų savidraudos narių sąs
kaitų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direk
tyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 3–5 dalyse, suma.

R0070/C0010

Perteklinės lėšos – iš viso

Perteklinių lėšų, kurioms taikoma Direktyvos 2009/138/EB 91
straipsnio 2 dalis, bendra suma.

R0070/C0020

Perteklinės lėšos – 1 lygio ne
apriboti elementai

Perteklinės lėšos, kurioms taikoma Direktyvos 2009/138/EB 91
straipsnio 2 dalis ir kurios atitinka 1 lygio neapribotų elementų kri
terijus.

R0080/C0010

Negalimos panaudoti pertekli
nės lėšos grupės lygmeniu – iš
viso

Perteklinių lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, bendra
suma.

R0080/C0020

Negalimos panaudoti pertekli
nės lėšos grupės lygmeniu – 1
lygio neapriboti elementai

1 lygio neapribotų elementų kriterijus atitinkančių perteklinių lėšų,
kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.
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R0090/C0010

Privilegijuotosios akcijos – iš
viso

Išleistų privilegijuotųjų akcijų, visiškai atitinkančių 1 lygio apribotų
elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kriterijus, bendra suma.

R0090/C0030

Privilegijuotosios akcijos – 1
lygio apriboti elementai

Išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 1 lygio apribotų elementų
kriterijus, suma.

R0090/C0040

Privilegijuotosios akcijos – 2
lygis

Išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 2 lygio kriterijus, suma.

R0090/C0050

Privilegijuotosios akcijos – 3
lygis

Išleistų privilegijuotųjų akcijų, atitinkančių 3 lygio kriterijus, suma.

R0100/C0010

Negalimos panaudoti privilegi Privilegijuotųjų akcijų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip
juotosios akcijos grupės lygme apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse,
bendra suma.
niu – iš viso

R0100/C0030

Negalimos panaudoti privilegi 1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų ak
juotosios akcijos grupės lygme cijų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direkty
niu – 1 lygio apriboti elemen vos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.
tai

R0100/C0040

Negalimos panaudoti privilegi 2 lygio elementų kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios
juotosios akcijos grupės lygme laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.
niu – 2 lygis

R0100/C0050

Negalimos panaudoti privilegi 2 lygio elementų kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios
juotosios akcijos grupės lygme laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 3–5 dalyse, suma.
niu – 3 lygis

R0110/C0010

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję akcijų priedai – iš
viso

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotuoju akciniu kapitalu, visiškai
atitinkančiu 1 lygio apribotų elementų kriterijus, 2 arba 3 lygio kri
terijus, bendra suma.

R0110/C0030

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję akcijų priedai – 1 ly
gio apriboti elementai

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkan
čiomis 1 lygio apribotų elementų kriterijus, nes jie susiję su privilegi
juotosiomis akcijomis, laikomomis 1 lygio apribotais elementais,
suma.

R0110/C0040

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję akcijų priedai – 2 ly
gis

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkan
čiomis 2 lygio kriterijus, nes jie susiję su privilegijuotosiomis akcijo
mis, laikomomis 2 lygio kapitalo elementais, suma.

R0110/C0050

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję akcijų priedai – 3 ly
gis

Akcijų priedų, susijusių su privilegijuotosiomis akcijomis, atitinkan
čiomis 3 lygio kriterijus, nes jie susiję su privilegijuotosiomis akcijo
mis, laikomomis 3 lygio kapitalo elementais, suma.

R0120/C0010

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję negalimi panaudoti
akcijų priedai grupės lygmeniu
– iš viso

Su privilegijuotosiomis akcijomis susijusių akcijų priedų, kurie lai
komi negalimais panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB
222 straipsnio 2–5 dalyse, bendra suma.
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R0120/C0030

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję negalimi panaudoti
akcijų priedai grupės lygmeniu
– 1 lygio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių su privilegijuotosio
mis akcijomis susijusių akcijų priedų, kurie laikomi negalimais pa
naudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5
dalyse, suma.

R0120/C0040

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję negalimi panaudoti
akcijų priedai grupės lygmeniu
– 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių su privilegijuotosiomis akcijomis susi
jusių akcijų priedų, kurie laikomi negalimais panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0120/C0050

Su privilegijuotosiomis akcijo
mis susiję negalimi panaudoti
akcijų priedai grupės lygmeniu
– 3 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių su privilegijuotosiomis akcijomis susi
jusių akcijų priedų, kurie laikomi negalimais panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 3–5 dalyse, suma.

R0130/C0010

Suderinimo rezervas – iš viso

Bendras suderinimo rezervas atitinka rezervus (pvz., nepaskirstytąsias
pajamas), atėmus korekcijas (pvz., tikslinius fondus). Šią sumą iš es
mės sudaro skirtumai tarp apskaitos vertinimo ir vertinimo pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 75 straipsnį.

R0130/C0020

Suderinimo rezervas – 1 lygio
neapriboti elementai

Suderinimo rezervas atitinka rezervus (pvz., nepaskirstytąsias paja
mas), atėmus korekcijas (pvz., tikslinius fondus). Šią sumą iš esmės
sudaro skirtumai tarp apskaitos vertinimo ir vertinimo pagal Direk
tyvą 2009/138/EB.

R0140/C0010

Subordinuoti įsipareigojimai –
iš viso

Subordinuotų įsipareigojimų bendra suma.

R0140/C0030

Subordinuoti įsipareigojimai –
1 lygio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipa
reigojimų suma.

R0140/C0040

Subordinuoti įsipareigojimai –
2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipareigojimų suma.

R0140/C0050

Subordinuoti įsipareigojimai –
3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipareigojimų suma.

R0150/C0010

Negalimi panaudoti subordi
nuoti įsipareigojimai grupės
lygmeniu – iš viso

Subordinuotų įsipareigojimų, kurie laikomi negalimais panaudoti,
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse,
bendra suma.

R0150/C0030

Negalimi panaudoti subordi
nuoti įsipareigojimai grupės
lygmeniu – 1 lygio apriboti

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipa
reigojimų, kurie laikomi negalimais panaudoti, kaip apibrėžta Direk
tyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0150/C0040

Negalimi panaudoti subordi
nuoti įsipareigojimai grupės
lygmeniu – 2 lygio

2 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipareigojimų, kurie lai
komi negalimais panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB
222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.
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R0150/C0050

Negalimi panaudoti subordi
nuoti įsipareigojimai grupės
lygmeniu – 3 lygio

2 lygio kriterijus atitinkančių subordinuotų įsipareigojimų, kurie lai
komi negalimais panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB
222 straipsnio 3–5 dalyse, suma.

R0160/C0010

Suma, lygi grynojo atidėtųjų
mokesčių turto vertei – iš viso

Grynojo atidėtųjų mokesčių turto bendra suma.

R0160/C0050

Suma, lygi grynojo atidėtųjų
mokesčių turto vertei – 3 lygis

Grynojo atidėtųjų mokesčių turto, atitinkančio 3 lygio klasifikavimo
kriterijus, suma.

R0170/C0010

Suma, lygi negalimo panaudoti
grynojo atidėtųjų mokesčių
turto grupės lygmeniu vertei –
iš viso

Grynojo atidėtųjų mokesčių turto, kuris laikomas negalimu panau
doti, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 da
lyse, bendra suma.

R0170/C0050

Suma, lygi negalimo panaudoti
grynojo atidėtųjų mokesčių
turto grupės lygmeniu vertei –
3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančio grynojo atidėtųjų mokesčių turto, kuris
laikomas negalimu panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0180/C0010

Kiti pirmiau nenurodyti nuo
savų lėšų elementai, kuriuos
priežiūros institucija patvirtino
kaip pagrindines nuosavas lė
šas

Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kuriuos pa
tvirtino priežiūros institucijos, bendra suma.

R0180/C0020

Kiti pirmiau nenurodyti nuo
savų lėšų elementai, kuriuos
priežiūros institucija patvirtino
kaip pagrindines nuosavas lė
šas – 1 lygio neapriboti ele
mentai

Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie ati
tinka 1 lygio neapribotų elementų kriterijus ir kuriuos patvirtino
priežiūros institucijos, suma.

R0180/C0030

Kiti pirmiau nenurodyti nuo
savų lėšų elementai, kuriuos
priežiūros institucija patvirtino
kaip pagrindines nuosavas lė
šas – 1 lygio apriboti elemen
tai

Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie ati
tinka 1 lygio apribotų elementų kriterijus ir kuriuos patvirtino prie
žiūros institucijos, suma.

R0180/C0040

Kiti pirmiau nenurodyti nuo
savų lėšų elementai, kuriuos
priežiūros institucija patvirtino
kaip pagrindines nuosavas lė
šas – 2 lygis

Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie ati
tinka 2 lygio kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros institucijos,
suma.

R0180/C0050

Kiti pirmiau nenurodyti nuo
savų lėšų elementai, kuriuos
priežiūros institucija patvirtino
kaip pagrindines nuosavas lė
šas – 3 lygis

Pirmiau nenurodytų pagrindinių nuosavų lėšų elementų, kurie ati
tinka 3 lygio kriterijus ir kuriuos patvirtino priežiūros institucijos,
suma.
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R0190/C0010

Negalimos panaudoti nuosavos
lėšos, susijusios su kitais pir
miau nenurodytais elementais,
kuriuos priežiūros institucija
patvirtino kaip pagrindines
nuosavas lėšas – iš viso

Nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, elementų,
susijusių su kitais pirmiau nenurodytais elementais, kuriuos priežiū
ros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas, bendra
suma.

R0190/C0020

Negalimos panaudoti nuosavos
lėšos, susijusios su kitais pir
miau nenurodytais elementais,
kuriuos priežiūros institucija
patvirtino kaip pagrindines
nuosavas lėšas – 1 lygio neap
riboti elementai

Nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, elementų,
susijusių su kitais pirmiau nenurodytais elementai, kuriuos priežiūros
institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas, ir atitinkančių
1 lygio neapribotų elementų kriterijus, suma.

R0190/C0030

Negalimos panaudoti nuosavos
lėšos, susijusios su kitais pir
miau nenurodytais elementais,
kuriuos priežiūros institucija
patvirtino kaip pagrindines
nuosavas lėšas – 1 lygio apri
boti elementai

Nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, elementų,
susijusių su kitais pirmiau nenurodytais elementais, kuriuos priežiū
ros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas, ir atitinkan
čių 1 lygio apribotų elementų kriterijus, suma.

R0190/C0040

Negalimos panaudoti nuosavos
lėšos, susijusios su kitais pir
miau nenurodytais elementais,
kuriuos priežiūros institucija
patvirtino kaip pagrindines
nuosavas lėšas – 2 lygis

Nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, elementų,
susijusių su kitais pirmiau nenurodytais elementais, kuriuos priežiū
ros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas, ir atitinkan
čių 2 lygio elementų kriterijus, suma.

R0190/C0050

Negalimos panaudoti nuosavos
lėšos, susijusios su kitais pir
miau nenurodytais elementais,
kuriuos priežiūros institucija
patvirtino kaip pagrindines
nuosavas lėšas – 3 lygis

Nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, elementų,
susijusių su kitais pirmiau nenurodytais elementais, kuriuos priežiū
ros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas, ir atitinkan
čių 3 lygio elementų kriterijus, suma.

R0200/C0010

Mažumos dalių (jei jos nėra
įtrauktos į kitą nuosavų lėšų
elementą) grupės lygmeniu
bendra suma

Mažumos dalių grupėje, apie kurią teikiama informacija, bendra
suma. Ši eilutė turėtų būti pildoma, jei mažumos dalys dar nėra
įtrauktos į kitus pagrindinių nuosavų lėšų elementus (t. y. mažumos
dalys neturėtų būti įskaičiuojamos du kartus).

R0200/C0020

Mažumos dalys (jei jos nėra
įtrauktos į kitą nuosavų lėšų
elementą) grupės lygmeniu – 1
lygio neapriboti elementai

1 lygio neapribotų elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių
grupėje, apie kurią teikiama informacija, suma.

R0200/C0030

Mažumos dalys (jei jos nėra
įtrauktos į kitą nuosavų lėšų
elementą) grupės lygmeniu – 1
lygio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių gru
pėje, apie kurią teikiama informacija, suma.

R0200/C0040

Mažumos dalys (jei jos nėra
įtrauktos į kitą nuosavų lėšų
elementą) grupės lygmeniu – 2
lygis

2 lygio elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių grupėje, apie
kurią teikiama informacija, suma.
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R0200/C0050

Mažumos dalys (jei jos nėra
įtrauktos į kitą nuosavų lėšų
elementą) grupės lygmeniu – 3
lygis

3 lygio elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių grupėje, apie
kurią teikiama informacija, suma.

R0210/C0010

Negalimos panaudoti mažu
mos dalys grupės lygmeniu –
iš viso

Mažumos dalių, kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip api
brėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, bendra
suma.

R0210/C0020

Negalimos panaudoti mažu
mos dalys grupės lygmeniu –
1 lygio neapriboti elementai

1 lygio neapribotų elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių,
kurios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0210/C0030

Negalimos panaudoti mažu
mos dalys grupės lygmeniu –
1 lygio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių, ku
rios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0210/C0040

Negalimos panaudoti mažu
mos dalys grupės lygmeniu –
2 lygio elementai

2 lygio elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių, kurios laiko
mos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0210/C0050

Negalimos panaudoti mažu
mos dalys grupės lygmeniu –
3 lygio elementai

3 lygio elementų kriterijus atitinkančių mažumos dalių, kurios laiko
mos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka prisky
rimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

R0220/C0010

Nuosavos lėšos iš finansinių
ataskaitų, kurios neturi būti
laikomos suderinimo rezervu
ir neatitinka priskyrimo prie
„Mokumo II“ nuosavų lėšų kri
terijų – iš viso

Nuosavų lėšų iš finansinių ataskaitų, kurios nelaikomos suderinimo
rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kri
terijų, elementų bendra suma.
Šie nuosavų lėšų elementai yra arba:
i) elementai, kurie yra įtraukti į nuosavų lėšų elementų sąrašą, ta
čiau neatitinka klasifikavimo kriterijų arba
ii) elementai, kurių paskirtis – atlikti nuosavų lėšų funkciją, ne
įtraukti į nuosavų lėšų elementų sąrašą, nepatvirtinti priežiūros
institucijos ir neįtraukti į balansą kaip įsipareigojimai.
Subordinuoti įsipareigojimai, kurie nėra laikomi pagrindinėmis nuo
savomis lėšomis, nurodomi ne čia, o balanse (S.02.01 forma) kaip
subordinuoti įsipareigojimai, kurie nėra laikomi pagrindinėmis nuo
savomis lėšomis.

Atskaitymai

R0230/C0010

Dalyvavimo kitose finansų
įmonėse, įskaitant finansinę
veiklą vykdančias nereguliuoja
mas įmones, atskaitymai – iš
viso

Dalyvavimokredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstaigose,
alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo įmo
nėse, įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą, finansinę
veiklą vykdančiose nereguliuojamose įmonėse, įskaitant dalyvavimą,
kuris atskaitomas pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio
antrą pastraipą, atskaitymų bendra suma.
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Šis dalyvavimas atimamas iš pagrindinių nuosavų lėšų ir pagal atitin
kamas sektoriaus taisykles vėl pridedamas prie nuosavų lėšų R0410–
R0440 eilutėse, taip palengvinant mokumo kapitalo reikalavimo san
tykio apskaičiavimą ir neįskaitant kitų finansų sektoriaus subjektų, ir
juos įskaitant.

R0230/C0020

Dalyvavimo kitose finansų
įmonėse, įskaitant finansinę
veiklą vykdančias nereguliuoja
mas įmones, atskaitymai – 1
lygio neapriboti elementai

Dalyvavimo kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą, finan
sinę veiklą vykdančiose nereguliuojamose įmonėse, įskaitant dalyva
vimą, kuris atskaitomas pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straips
nio antrą pastraipą (nurodoma atskirai R0240 eilutėje), atskaitymas.
Šis dalyvavimas atimamas iš pagrindinių nuosavų lėšų ir pagal atitin
kamas sektoriaus taisykles vėl pridedamas prie nuosavų lėšų R0410–
R0440 eilutėse, taip palengvinant mokumo kapitalo reikalavimo san
tykių apskaičiavimą ir neįskaitant kitų finansų sektoriaus subjektų, ir
juos įskaitant – 1 lygio neapriboti elementai.

R0230/C0030

Dalyvavimo kitose finansų
įmonėse, įskaitant finansinę
veiklą vykdančias nereguliuoja
mas įmones, atskaitymai – 1
lygio apriboti elementai

Dalyvavimo kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą, finan
sinę veiklą vykdančiose nereguliuojamose įmonėse, įskaitant dalyva
vimą, kuris atskaitomas pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straips
nio antrą pastraipą, atskaitymas.
Šis dalyvavimas atimamas iš pagrindinių nuosavų lėšų ir pagal atitin
kamas sektoriaus taisykles vėl pridedamas prie nuosavų lėšų R0410–
R0440 eilutėse, taip palengvinant mokumo kapitalo reikalavimo san
tykių apskaičiavimą ir neįskaitant kitų finansų sektoriaus subjektų, ir
juos įskaitant – 1 lygio apriboti elementai.

R0230/C0040

Dalyvavimo kitose finansų
įmonėse, įskaitant finansinę
veiklą vykdančias nereguliuoja
mas įmones, atskaitymai – 2
lygio elementai

Dalyvavimo kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą, finan
sinę veiklą vykdančiose nereguliuojamose įmonėse, įskaitant dalyva
vimą, kuris atskaitomas pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straips
nio antrą pastraipą, atskaitymas.
Šis dalyvavimas atimamas iš pagrindinių nuosavų lėšų ir pagal atitin
kamas sektoriaus taisykles vėl pridedamas prie nuosavų lėšų R0410–
R0440 eilutėse, taip palengvinant mokumo kapitalo reikalavimo san
tykių apskaičiavimą ir neįskaitant kitų finansų sektoriaus subjektų, ir
juos įskaitant – 2 lygis.

R0240/C0010

iš jų – atskaitymų pagal Direk
tyvos 2009/138/EB 228
straipsnį – iš viso

R0230 eilutėje nurodytos vertės dalį sudaranti dalyvavimo atskai
tymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą
bendra vertė.

R0240/C0020

iš jų – atskaitymų pagal Direk
tyvos 2009/138/EB 228
straipsnį – 1 lygio neapriboti
elementai

R0230 eilutėje nurodytos vertės dalį sudaranti dalyvavimo atskai
tymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą
vertė – 1 lygio neapriboti elementai.
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R0240/C0030

iš jų – atskaitymų pagal Direk
tyvos 2009/138/EB 228
straipsnį – 1 lygio apriboti ele
mentai

R0230 eilutėje nurodytos vertės dalį sudaranti dalyvavimo atskai
tymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą
vertė – 1 lygio apriboti elementai.

R0240/C0040

iš jų – atskaitymų pagal Direk
tyvos 2009/138/EB 228
straipsnį – 2 lygio elementai

R0230 eilutėje nurodytos vertės dalį sudaranti dalyvavimo atskai
tymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą
vertė – 2 lygis.

R0250/C0010

Dalyvavimo atskaitymai tuo at Dalyvavimo susijusiose įmonėse atskaitymų tuo atveju, kai neturima
veju, kai neturima informacijos informacijos, būtinos grupės mokumui apskaičiuoti, kaip numatyta
Direktyvos 2009/138/EB 229 straipsnyje, bendra suma.
(229 straipsnis) – iš viso

R0250/C0020

Dalyvavimo atskaitymai tuo at
veju, kai neturima informacijos
(229 straipsnis) – 1 lygio neap
riboti elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse atskaitymas tuo atveju, kai neturima
informacijos, būtinos grupės mokumui apskaičiuoti, kaip numatyta
Direktyvos 2009/138/EB 229 straipsnyje – 1 lygio neapriboti ele
mentai.

R0250/C0030

Dalyvavimo atskaitymai tuo at
veju, kai neturima informacijos
(229 straipsnis) – 1 lygio apri
boti elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse atskaitymas tuo atveju, kai neturima
informacijos, būtinos grupės mokumui apskaičiuoti, kaip numatyta
Direktyvos 2009/138/EB 229 straipsnyje (1 lygio apriboti elemen
tai).

R0250/C0040

Dalyvavimo atskaitymai tuo at Dalyvavimo susijusiose įmonėse atskaitymas tuo atveju, kai neturima
veju, kai neturima informacijos informacijos, būtinos grupės mokumui apskaičiuoti, kaip numatyta
Direktyvos 2009/138/EB 229 straipsnyje (2 lygio elementai).
(229 straipsnis) – 2 lygio ele
mentai

R0250/C0050

Dalyvavimo atskaitymai tuo at Dalyvavimo susijusiose įmonėse atskaitymas tuo atveju, kai neturima
veju, kai neturima informacijos informacijos, būtinos grupės mokumui apskaičiuoti, kaip numatyta
Direktyvos 2009/138/EB 229 straipsnyje (3 lygio elementai).
(229 straipsnis) – 3 lygio ele
mentai

R0260/C0010

Dalyvavimo, įskaityto pagal
atimties ir sudėties metodą tuo
atveju, kai taikomas metodų
derinys, atskaitymų bendra
suma

Dalyvavimo susijusiose įmonėse, įskaityto pagal atimties ir sudėties
metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymų bendra
suma.

R0260/C0020

Dalyvavimo, įskaityto pagal
atimties ir sudėties metodą tuo
atveju, kai taikomas metodų
derinys, atskaitymas – 1 lygio
neapriboti elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse, įskaityto pagal atimties ir sudėties
metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas (1 ly
gio neapriboti elementai).

R0260/C0030

Dalyvavimo, įskaityto pagal
atimties ir sudėties metodą tuo
atveju, kai taikomas metodų
derinys, atskaitymas – 1 lygio
apriboti elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse, įskaityto pagal atimties ir sudėties
metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas (1 ly
gio apriboti elementai).
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R0260/C0040

Dalyvavimo, įskaityto pagal
atimties ir sudėties metodą tuo
atveju, kai taikomas metodų
derinys, atskaitymas – 2 lygio
elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse, įskaityto pagal atimties ir sudėties
metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas (2 ly
gio elementai).

R0260/C0050

Dalyvavimo, įskaityto pagal
atimties ir sudėties metodą tuo
atveju, kai taikomas metodų
derinys, atskaitymas – 3 lygio
elementai

Dalyvavimo susijusiose įmonėse, įskaityto pagal atimties ir sudėties
metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas (3 ly
gio elementai).

R0270/C0010

Iš viso negalimų panaudoti
nuosavų lėšų elementų – iš
viso

Negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementų bendra suma.

R0270/C0020

Iš viso negalimų panaudoti
nuosavų lėšų elementų – 1 ly
gio neapriboti elementai

Negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementai (1 lygio neapriboti ele
mentai).

R0270/C0030

Iš viso negalimų panaudoti
nuosavų lėšų elementų – 1 ly
gio apriboti elementai

Negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementai (1 lygio apriboti ele
mentai).

R0270/C0040

Iš viso negalimų panaudoti
nuosavų lėšų elementų – 2 ly
gio elementai

Negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementai (2 lygio elementai).

R0270/C0050

Iš viso negalimų panaudoti
nuosavų lėšų elementų – 3 ly
gio elementai

Negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementai (3 lygio elementai).

R0280/C0010

Iš viso atskaitymų – iš viso

Į suderinimo rezervą neįtrauktų atskaitymų bendra suma.

R0280/C0020

Iš viso atskaitymų – 1 lygio
neapriboti elementai

Į suderinimo rezervą neįtrauktų atskaitymų iš 1 lygio neapribotų ele
mentų suma.

R0280/C0030

Iš viso atskaitymų – 1 lygio
apriboti elementai

Į suderinimo rezervą neįtrauktų atskaitymų iš 1 lygio apribotų ele
mentų suma.

R0280/C0040

Iš viso atskaitymų – 2 lygio
elementai

Į suderinimo rezervą neįtrauktų atskaitymų iš 2 lygio elementų
suma.

R0280/C0050

Iš viso atskaitymų – 3 lygio
elementai

Į suderinimo rezervą neįtrauktų atskaitymų iš 3 lygio elementų
suma.

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų
R0290/C0010

Iš viso pagrindinių nuosavų
lėšų po atskaitymų – iš viso

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų bendra suma po atskaitymo.

R0290/C0020

Iš viso pagrindinių nuosavų
lėšų po atskaitymų – 1 lygio
neapriboti elementai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po atskaitymo, atitinkančių 1 ly
gio neapribotų elementų kriterijus, suma.
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R0290/C0030

Iš viso pagrindinių nuosavų
lėšų po atskaitymų – 1 lygio
apriboti elementai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 1 lygio
apribotų elementų kriterijus, suma.

R0290/C0040

Iš viso pagrindinių nuosavų
lėšų po atskaitymų – 2 lygis

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 2 lygio
kriterijus, suma.

R0290/C0050

Iš viso pagrindinių nuosavų
lėšų po atskaitymų – 3 lygis

Pagrindinių nuosavų lėšų elementų po korekcijų, atitinkančių 3 lygio
kriterijus, suma.

Papildomos nuosavos lėšos

R0300/C0010

Neapmokėtas ir nepareikalau
tas paprastasis akcinis kapita
las, kurio gali būti pareikalauta
– iš viso

Išleisto paprastojo akcinio kapitalo, kuris nepareikalautas ir neapmo
kėtas, tačiau gali būti pareikalautas, bendra suma.

R0300/C0040

Neapmokėtas ir nepareikalau
tas paprastasis akcinis kapita
las, kurio gali būti pareikalauta
– 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančio išleisto paprastojo akcinio kapitalo, ku
ris nepareikalautas ir neapmokėtas, tačiau gali būti pareikalautas,
suma.

R0310/C0010

Savidraudos arba savidraudos
Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų
tipo įmonių neįmokėtos ir ne arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento, kurie nepareika
pareikalautos pradinės lėšos,
lauti ir neapmokėti, tačiau gali būti pareikalauti, bendra suma.
narių įmokos arba lygiavertis
pagrindinių nuosavų lėšų ele
mentas, kurių gali būti pareika
lauta – iš viso

R0310/C0040

Savidraudos arba savidraudos
tipo įmonių neįmokėtos ir ne
pareikalautos pradinės lėšos,
narių įmokos arba lygiavertis
pagrindinių nuosavų lėšų ele
mentas, kurių gali būti pareika
lauta – 2 lygis

R0320/C0010

Neapmokėtos ir nepareikalau Privilegijuotųjų akcijų, kurios nepareikalautos ir neapmokėtos, tačiau
gali būti pareikalautos, bendra suma.
tos privilegijuotosios akcijos,
kurių gali būti pareikalauta – iš
viso

Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių 2 lygio kriterijus atitinkančių
pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų
elemento, kurie nepareikalauti ir neapmokėti, tačiau gali būti parei
kalauti, suma.
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R0320/C0040

Neapmokėtos ir nepareikalau
tos privilegijuotosios akcijos,
kurių gali būti pareikalauta – 2
lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios neparei
kalautos ir neapmokėtos, tačiau gali būti pareikalautos, suma.

R0320/C0050

Neapmokėtos ir nepareikalau
tos privilegijuotosios akcijos,
kurių gali būti pareikalauta – 3
lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių privilegijuotųjų akcijų, kurios neparei
kalautos ir neapmokėtos, tačiau gali būti pareikalautos, suma.

R0330/C0010

Teisiškai įpareigojantis įsiparei
gojimas pasirašyti ir apmokėti
subordinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – iš viso

Teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų pasirašyti ir apmokėti subordi
nuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą bendra suma.

R0330/C0040

Teisiškai įpareigojantis įsiparei
gojimas pasirašyti ir apmokėti
subordinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų
pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikala
vimą suma.

R0330/C0050

Teisiškai įpareigojantis įsiparei
gojimas pasirašyti ir apmokėti
subordinuotus įsipareigojimus
pagal pareikalavimą – 3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų
pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikala
vimą suma.

R0340/C0010

Akredityvai ir garantijos pagal
Direktyvos 2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – iš viso

Akredityvų ir garantijų, kuriuos nepriklausomas patikėtinis valdo pa
tikos pagrindu draudimo kreditorių naudai ir kuriuos teikia pagal Di
rektyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito įstaigos, bendra
suma.

R0340/C0040

Akredityvai ir garantijos pagal
Direktyvos 2009/138/EB 96
straipsnio 2 dalį – 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kuriuos neprik
lausomas patikėtinis valdo patikos pagrindu draudimo kreditorių
naudai ir kuriuos teikia pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą
gavusios kredito įstaigos, suma.

R0350/C0010

Akredityvai ir garantijos, išsky
rus akredityvus ir garantijas
pagal Direktyvos 2009/138/EB
96 straipsnio 2 dalį – iš viso

2 arba 3 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių ne
priklausomas patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kredito
rių naudai ir pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios
kredito įstaigos neteikia, bendra suma.

R0350/C0040

Akredityvai ir garantijos, išsky
rus akredityvus ir garantijas
pagal Direktyvos 2009/138/EB
96 straipsnio 2 dalį – 2 lygis

2 lygiokriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių nepriklau
somas patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kreditorių nau
dai ir pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito
įstaigos neteikia, suma.

R0350/C0050

Akredityvai ir garantijos, išsky
rus akredityvus ir garantijas
pagal Direktyvos 2009/138/EB
96 straipsnio 2 dalį – 3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių akredityvų ir garantijų, kurių nepriklau
somas patikėtinis nevaldo patikos pagrindu draudimo kreditorių nau
dai ir pagal Direktyvą 2006/48/EB veiklos leidimą gavusios kredito
įstaigos neteikia, suma.
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R0360/C0010

Reikalavimai sumokėti papil
domus narių įnašus pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – iš viso

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos
tipo laivų savininkų asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai,
draudžiančios tik I priedo A dalies 6, 12 ir 17 grupėse išvardytų rū
šių riziką, gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius
12 mėnesių reikia sumokėti papildomus įnašus, bendra suma.

R0360/C0040

Reikalavimai sumokėti papil
domus narių įnašus pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 96
straipsnio 3 dalį – 2 lygis

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos
tipo laivų savininkų asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai,
draudžiančios tik I priedo A dalies 6, 12 ir 17 grupėse išvardytų rū
šių riziką, gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per ateinančius
12 mėnesių reikia sumokėti papildomus įnašus, suma.

R0370/C0010

Reikalavimai sumokėti papil
domus narių įnašus, išskyrus
reikalavimus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96 straipsnio 3
dalį

Bet kokių būsimųjų reikalavimų, kuriuos savidraudos ar savidraudos
tipo asociacijos, kuriose mokami kintamieji įnašai, gali pateikti savo
nariams ir pagal kuriuos per ateinančius 12 mėnesių reikia sumokėti
papildomus įnašus, išskyrus Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio
3 dalies pirmoje pastraipoje aprašytus būsimuosius reikalavimus,
bendra suma.

R0370/C0040

Reikalavimai sumokėti papil
domus narių įnašus, išskyrus
reikalavimus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96 straipsnio 3
dalį – 2 lygis

2 lygio kriterijus atitinkančių bet kokių būsimųjų reikalavimų, ku
riuos savidraudos ar savidraudos tipo asociacijos, kuriose mokami
kintamieji įnašai, gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per atei
nančius 12 mėnesių reikia sumokėti papildomus įnašus, išskyrus Di
rektyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ap
rašytus būsimuosius reikalavimus, suma.

R0370/C0050

Reikalavimai sumokėti papil
domus narių įnašus, išskyrus
reikalavimus pagal Direktyvos
2009/138/EB 96 straipsnio 3
dalį – 3 lygis

3 lygio kriterijus atitinkančių bet kokių būsimųjų reikalavimų, ku
riuos savidraudos ar savidraudos tipo asociacijos, kuriose mokami
kintamieji įnašai, gali pateikti savo nariams ir pagal kuriuos per atei
nančius 12 mėnesių reikia sumokėti papildomus įnašus, išskyrus Pa
grindų direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalies pirmoje pa
straipoje aprašytus būsimuosius reikalavimus, suma.

R0380/C0010

Negalimos panaudoti papildo
mos nuosavos lėšos grupės
lygmeniu – iš viso

Papildomų nuosavų lėšų, kurios laikomos negalimomis panaudoti,
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse,
bendra suma.

R0380/C0040

Negalimos panaudoti papildo
mos nuosavos lėšos grupės
lygmeniu – 2 lygio elementai

2 lygio elementų kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų, ku
rios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0380/C0050

Negalimos panaudoti papildo
mos nuosavos lėšos grupės
lygmeniu – 3 lygio elementai

3 lygio elementų kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų, ku
rios laikomos negalimomis panaudoti, kaip apibrėžta Direktyvos
2009/138/EB 222 straipsnio 2–5 dalyse, suma.

R0390/C0010

Kitos papildomos nuosavos lė
šos – iš viso

Kitų papildomų nuosavų lėšų bendra suma.

R0390/C0040

Kitos papildomos nuosavos lė
šos – 2 lygio elementai

2 lygio elementų kriterijus atitinkančių kitų papildomų nuosavų lėšų
suma.
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R0390/C0050

Kitos papildomos nuosavos lė
šos – 3 lygio elementai

3 lygio elementų kriterijus atitinkančių kitų papildomų nuosavų lėšų
suma.

R0400/C0010

Iš viso papildomų nuosavų
lėšų

Papildomų nuosavų lėšų elementų bendra suma.

R0400/C0040

Iš viso papildomų nuosavų
lėšų – 2 lygio elementai

2 lygio elementų kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų ele
mentų suma.

R0400/C0050

Iš viso papildomų nuosavų
lėšų – 3 lygio elementai

3 lygio elementų kriterijus atitinkančių papildomų nuosavų lėšų ele
mentų suma.

Nuosavos lėšos kituose finansų sektoriuoseTolesni punktai taip pat taikomi atimties ir sudėties metodo bei me
todų derinio atvejais.

R0410/C0010

Kredito įstaigos, investicinės
įmonės, finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų
valdytojai, KIPVPS valdymo
įmonės – iš viso

Nuosavų lėšų kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius,
bendra suma. Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos nega
limos panaudoti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisyk
les ir nuosavos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio
antrą pastraipą.

R0410/C0020

Kredito įstaigos, investicinės
įmonės, finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų
valdytojai, KIPVPS valdymo
įmonės – 1 lygio neapriboti
elementai

Nuosavos lėšos kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (1
lygio neapriboti elementai).

Kredito įstaigos, investicinės
įmonės, finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų
valdytojai, KIPVPS valdymo
įmonės – 1 lygio apriboti ele
mentai

Nuosavos lėšos kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (1
lygio apriboti elementai).

Kredito įstaigos, investicinės
įmonės, finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų
valdytojai, KIPVPS valdymo
įmonės – 2 lygio elementai

Nuosavos lėšos kredito įstaigose, investicinėse įmonėse, finansų įstai
gose, alternatyvaus investavimo fondų valdytojuose, KIPVPS valdymo
įmonėse, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (2
lygio elementai).

R0410/C0030

R0410/C0040

Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.
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R0420/C0010

Įstaigos, atsakingos už profesi
nių pensijų skyrimą – iš viso

Nuosavų lėšų įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą,
jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius, bendra
suma. Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir
nuosavos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą
pastraipą.

R0420/C0020

Įstaigos, atsakingos už profesi
nių pensijų skyrimą – 1 lygio
neapriboti elementai

Nuosavos lėšos įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą,
jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (1 lygio ne
apriboti elementai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0420/C0030

Įstaigos, atsakingos už profesi
nių pensijų skyrimą – 1 lygio
apriboti elementai

Nuosavos lėšos įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą,
jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (1 lygio ap
riboti elementai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0420/C0040

Įstaigos, atsakingos už profesi
nių pensijų skyrimą – 2 lygio
elementai

Nuosavos lėšos įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą,
jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (2 lygio ele
mentai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0420/C0050

Įstaigos, atsakingos už profesi
nių pensijų skyrimą – 3 lygio
elementai

Nuosavos lėšos įstaigose, atsakingose už profesinių pensijų skyrimą,
jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius (3 lygio ele
mentai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0430/C0010

Finansinę veiklą vykdantys ne
reguliuojami subjektai – iš viso

Nuosavų lėšų finansinę veiklą vykdančiuose nereguliuojamuose su
bjektuose, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius,
bendra suma. Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos nega
limos panaudoti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisyk
les ir nuosavos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio
antrą pastraipą.

R0430/C0020

Finansinę veiklą vykdantys ne
reguliuojami subjektai – 1 ly
gio neapriboti elementai

Nuosavos lėšos finansinę veiklą vykdančiuose nereguliuojamuose su
bjektuose, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius
(1 lygio neapriboti elementai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.
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Finansinę veiklą vykdantys ne
reguliuojami subjektai – 1 ly
gio apriboti elementai

Nuosavos lėšos finansinę veiklą vykdančiuose nereguliuojamuose su
bjektuose, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius
(1 lygio apriboti elementai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0430/C0040

Finansinę veiklą vykdantys ne
reguliuojami subjektai – 2 ly
gio elementai

Nuosavos lėšos finansinę veiklą vykdančiuose nereguliuojamuose su
bjektuose, jau atskaičius visus atitinkamus grupės vidaus sandorius
(2 lygio elementai).
Iš šių elementų taip pat turėtų būti atimtos visos negalimos panau
doti nuosavos lėšos pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir nuosa
vos lėšos pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pa
straipą.

R0440/C0010

R0440/C0020

R0440/C0030

R0440/C0040

Iš viso nuosavų lėšų kituose fi
nansų sektoriuose

Nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose bendra suma.
Iš R0240/C0010 laukelyje nurodytos sumos atimta nuosavų lėšų
bendra suma pridedama prie šiame laukelyje nurodytos sumos, bet
atskaičius grupės vidaus sandorius ir atlikus su negalimomis panau
doti nuosavomis lėšomis susijusį koregavimą pagal atitinkamas sek
toriaus taisykles ir atskaitymą pagal Direktyvos 2009/138/EB 228
straipsnio antrą pastraipą.

Iš viso nuosavų lėšų kituose fi
nansų sektoriuose – 1 lygio
neapriboti elementai

Nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose bendra suma (1 lygio neap
riboti elementai).

Iš viso nuosavų lėšų kituose fi
nansų sektoriuose – 1 lygio
apriboti elementai

Nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose bendra suma (1 lygio apri
boti elementai).

Iš viso nuosavų lėšų kituose fi
nansų sektoriuose – 2 lygio
elementai

Nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose bendra suma (2 lygio ele
mentai).

Iš R0230/C0010 laukelyje nurodytos sumos atimta nuosavų lėšų
bendra suma pridedama prie šiame laukelyje nurodytos sumos, prieš
tai atlikus su negalimomis panaudoti nuosavomis lėšomis susijusį ko
regavimą pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir atskaitymą pagal
Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą.

Iš R0230/C0010 laukelyje nurodytos sumos atimta nuosavų lėšų
bendra suma pridedama prie šiame laukelyje nurodytos sumos, prieš
tai atlikus su negalimomis panaudoti nuosavomis lėšomis susijusį ko
regavimą pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir atskaitymą pagal
Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą.

Iš R0230/C0010 laukelyje nurodytos sumos atimta nuosavų lėšų
bendra suma pridedama prie šiame laukelyje nurodytos sumos, prieš
tai atlikus su negalimomis panaudoti nuosavomis lėšomis susijusį ko
regavimą pagal atitinkamas sektoriaus taisykles ir atskaitymą pagal
Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnio antrą pastraipą.

Nuosavos lėšos taikant vien atimties ir sudėties metodą arba kartu su 1 metodu
R0450/C0010

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos – iš viso

Susijusių įmonių tinkamų nuosavų lėšų, kurios turi būti sudėtos sie
kiant apskaičiuoti agreguotas nuosavas lėšas taikant atimties ir sudė
ties metodą arba metodų derinį, bendra suma, atėmus negalimas pa
naudoti nuosavas lėšas grupės lygmeniu.

R0450/C0020

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos – 1 lygio
neapriboti elementai

Prie 1 lygio neapribotų elementų priskiriamos susijusių įmonių tin
kamos nuosavos lėšos, kurios turi būti sudėtos siekiant apskaičiuoti
agreguotas nuosavas lėšas taikant atimties ir sudėties metodą arba
metodų derinį, atėmus negalimas panaudoti nuosavas lėšas grupės
lygmeniu.

L 347/1460

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2015 12 31

PUNKTAS

NURODYMAI

R0450/C0030

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos – 1 lygio
apriboti elementai

Prie lygio atribotų elementų priskiriamos susijusių įmonių tinkamos
nuosavos lėšos, kurios turi būti sudėtos siekiant apskaičiuoti agre
guotas nuosavas lėšas taikant atimties ir sudėties metodą arba me
todų derinį, atėmus negalimas panaudoti nuosavas lėšas grupės lyg
meniu.

R0450/C0040

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos – 2 lygio
elementai

Prie 2 lygio elementų priskiriamos susijusių įmonių tinkamos nuosa
vos lėšos, kurios turi būti sudėtos siekiant apskaičiuoti agreguotas
nuosavas lėšas taikant atimties ir sudėties metodą arba metodų de
rinį, atėmus negalimas panaudoti nuosavas lėšas grupės lygmeniu.

R0450/C0050

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos – 3 lygio
elementai

Prie 3 lygio elementų priskiriamos susijusių įmonių tinkamos nuosa
vos lėšos, kurios turi būti sudėtos siekiant apskaičiuoti agreguotas
nuosavas lėšas taikant atimties ir sudėties metodą arba metodų de
rinį, atėmus negalimas panaudoti nuosavas lėšas grupės lygmeniu.

R0460/C0010

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos, atskaičius
grupės vidaus sandorius – iš
viso

Tinkamų nuosavų lėšų, iš kurių atimti grupės vidaus sandoriai sie
kiant apskaičiuoti agreguotas grupės tinkamas nuosavas lėšas, bendra
suma.

R0460/C0020

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos, atskaičius
grupės vidaus sandorius – 1 ly
gio neapriboti elementai

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos, atskaičius
grupės vidaus sandorius – 1 ly
gio apriboti elementai

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos, atskaičius
grupės vidaus sandorius – 2 ly
gio elementai

Taikant atimties ir sudėties me
todą ir metodų derinį agreguo
tos nuosavos lėšos, atskaičius
grupės vidaus sandorius – 3 ly
gio elementai

Iš nurodomos nuosavų lėšų sumos turėtų būti atskaitytos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos ir grupės vidaus sandoriai.

Prie 1 lygio neapribotų elementų priskiriamos tinkamos nuosavos lė
šos, iš kurių atimti grupės vidaus sandoriai siekiant apskaičiuoti agre
guotas grupės tinkamas nuosavas lėšas.
Iš nurodomos nuosavų lėšų sumos turėtų būti atskaitytos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos ir grupės vidaus sandoriai.

Prie 1 lygio apribotų elementų priskiriamos tinkamos nuosavos lė
šos, iš kurių atimti grupės vidaus sandoriai siekiant apskaičiuoti agre
guotas grupės tinkamas nuosavas lėšas.
Iš nurodomos nuosavų lėšų sumos turėtų būti atskaitytos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos ir grupės vidaus sandoriai.

Prie 2 lygio elementų priskiriamos tinkamos nuosavos lėšos, iš kurių
atimti grupės vidaus sandoriai siekiant apskaičiuoti agreguotas gru
pės tinkamas nuosavas lėšas.
Iš nurodomos nuosavų lėšų sumos turėtų būti atskaitytos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos ir grupės vidaus sandoriai.

Prie 3 lygio elementų priskiriamos tinkamos nuosavos lėšos, iš kurių
atimti grupės vidaus sandoriai siekiant apskaičiuoti agreguotas gru
pės tinkamas nuosavas lėšas.
Iš nurodomos nuosavų lėšų sumos turėtų būti atskaitytos negalimos
panaudoti nuosavos lėšos ir grupės vidaus sandoriai.
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R0520/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti konsoliduotam
grupės SCR padengti (neįskai
tant kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
iš viso

Grupės nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti konsoliduotam grupės
mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendra suma, kurią sudaro
pagrindinės nuosavos lėšos po korekcijų ir papildomos nuosavos lė
šos, neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių,
įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0520/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti konsoliduotam
SCR padengti (neįskaitant kitų
finansų sektorių ir įmonių,
įtrauktų remiantis atimties ir
sudėties metodu) – 1 lygio ne
apriboti elementai

Konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti gali
mos panaudoti grupės bendros nuosavos lėšos, kurios atitinka įtrau
kimo į 1 lygio neapribotus elementus kriterijus ir kurias sudaro pa
grindinės nuosavos lėšos po korekcijų, neįskaitant nuosavų lėšų iš
kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties
metodu.

R0520/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti konsoliduotam
grupės SCR padengti (neįskai
tant kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
1 lygio apriboti elementai

Konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti gali
mos panaudoti įmonės nuosavos lėšos, kurios atitinka įtraukimo į 1
lygio apribotus elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės
nuosavos lėšos po korekcijų, neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0520/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti konsoliduotam
grupės SCR padengti (neįskai
tant kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
2 lygio elementai

Konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti gali
mos panaudoti grupės bendros nuosavos lėšos, kurios atitinka įtrau
kimo į 2 lygio elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės nuo
savos lėšos po korekcijų ir papildomos nuosavos lėšos, neįskaitant
nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu.

R0520/C0050

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti konsoliduotam
grupės SCR padengti (neįskai
tant kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
3 lygio elementai

Konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti gali
mos panaudoti įmonės nuosavos lėšos, kurios atitinka įtraukimo į 3
lygio elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės nuosavos lėšos
po korekcijų ir papildomos nuosavos lėšos, neįskaitant nuosavų lėšų
iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudė
ties metodu.

R0530/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti minimaliam
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti – iš viso

Grupės nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti minimaliam konsoli
duotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendra
suma, kurią sudaro pagrindinės nuosavos lėšos po korekcijų, neįskai
tant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remian
tis atimties ir sudėties metodu.

R0530/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti minimaliam
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti – 1 lygio neapriboti ele
mentai

Minimaliam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti galimos
panaudoti grupės nuosavos lėšos, kurios atitinka įtraukimo į 1 lygio
neapribotus elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės nuosa
vos lėšos po korekcijų.
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R0530/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti minimaliam
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti – 1 lygio apriboti ele
mentai

Minimaliam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti galimos
panaudoti grupės nuosavos lėšos, kurios atitinka įtraukimo į 1 lygio
apribotus elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės nuosavos
lėšos po korekcijų.

R0530/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, kurias ga
lima panaudoti minimaliam
konsoliduotam grupės SCR
(grupės) padengti – 2 lygis

Minimaliam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti galimos
panaudoti grupės nuosavos lėšos, kurios atitinka įtraukimo į 2 lygio
elementus kriterijus ir kurias sudaro pagrindinės nuosavos lėšos po
korekcijų.

R0560/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti (neįskaitant nuosavų
lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
iš viso

Grupės nuosavų lėšų, kurios neviršijant nustatytų ribų yra tinkamos
konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti,
bendra suma (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu).
Šių nuosavų lėšų elementų tinkamumo tikslais į konsoliduotą grupės
mokumo kapitalo reikalavimą turėtų būti metodiškai neįtraukiami ki
tiems finansų sektoriams taikomi kapitalo reikalavimai (Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 336 straipsnio c punktas).

R0560/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti (neįskaitant nuosavų
lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
1 lygio neapriboti elementai

Grupės nuosavos lėšos, kurios neviršijant nustatytų ribų yra tinka
mos konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti
(neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų
remiantis atimties ir sudėties metodu) ir kurios atitinka 1 lygio neap
ribotų elementų kriterijus.

R0560/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti (neįskaitant nuosavų
lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
1 lygio apriboti elementai

1 lygio apribotų elementų kriterijus atitinkančios nuosavos lėšos, ku
rios neviršijant nustatytų ribų yra tinkamos konsoliduotam grupės
mokumo kapitalo reikalavimui padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš
kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties
metodu).

R0560/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti (neįskaitant nuosavų
lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
2 lygis

2 lygio elementų kriterijus atitinkančios nuosavos lėšos, kurios nevir
šijant nustatytų ribų yra tinkamos konsoliduotam grupės mokumo
kapitalo reikalavimui padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų fi
nansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties me
todu).

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 347/1463

PUNKTAS

NURODYMAI

R0560/C0050

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti (neįskaitant nuosavų
lėšų iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis
atimties ir sudėties metodu) –
3 lygis

3 lygio elementų kriterijus atitinkančios nuosavos lėšos, kurios nevir
šijant nustatytų ribų yra tinkamos konsoliduotam grupės mokumo
kapitalo reikalavimui padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų fi
nansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties me
todu).

R0570/C0010

Iš viso galimų panaudoti nuo Galimų panaudoti nuosavų lėšų, tinkamų minimaliam konsoliduo
savų lėšų, tinkamų minimaliam tam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendra suma.
konsoliduotam grupės SCR pa
dengti – iš viso

R0570/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
minimaliam konsoliduotam
grupės SCR padengti – 1 lygio
neapriboti elementai

Grupės nuosavos lėšos, kurias galima panaudoti minimaliam konsoli
duotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti ir kurios ati
tinka įtraukimo į 1 lygio neapribotus elementus kriterijus.

R0570/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
minimaliam konsoliduotam
grupės SCR padengti – 1 lygio
apriboti elementai

Grupės nuosavos lėšos, kurias galima panaudoti minimaliam konsoli
duotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti ir kurios ati
tinka įtraukimo į 1 lygio apribotus elementus kriterijus.

R0570/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
minimaliam konsoliduotam
grupės SCR padengti – 2 lygio
elementai

Grupės nuosavos lėšos, kurias galima panaudoti minimaliam konsoli
duotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti ir kurios ati
tinka įtraukimo į 2 lygio elementus kriterijus.

R0610/C0010

Minimalus konsoliduotas gru
pės SCR

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas, ap
skaičiuotas remiantis konsoliduotais duomenimis (taikant 1 metodą)
pagal Direktyvos 2009/138/EB („Mokumas II“) 230 arba 231
straipsnį (tik tai grupės daliai, kuriai taikomas 1 metodas).

R0650/C0010

Tinkamų nuosavų lėšų ir mini
malaus konsoliduoto grupės
SCR santykis

Minimalus mokumo koeficientas, apskaičiuotas padalijus nuosavų
lėšų, tinkamų minimaliam konsoliduotam grupės mokumo kapitalo
reikalavimui padengti, bendrą sumą iš minimalaus konsoliduoto gru
pės mokumo kapitalo reikalavimo (neįskaitant kitų finansų sektorių
ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu).

R0660/C0010

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
Nuosavų lėšų, tinkamų bendram grupės mokumo kapitalo reikalavi
grupės SCR padengti (įskaitant mui padengti, bendra suma, įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.
nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų re
miantis atimties ir sudėties me
todu)
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R0660/C0020

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
grupės SCR padengti (įskaitant
nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų re
miantis atimties ir sudėties me
todu) – 1 lygio neapriboti ele
mentai

Įtraukimo į 1 lygio neapribotus elementus kriterijus atitinkančios
nuosavos lėšos, tinkamos bendram grupės mokumo kapitalo reikala
vimui padengti, įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sektorių ir
įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0660/C0030

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
grupės SCR padengti (įskaitant
nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų re
miantis atimties ir sudėties me
todu) – 1 lygio apriboti ele
mentai

Įtraukimo į 1 lygio apribotus elementus kriterijus atitinkančios nuo
savos lėšos, tinkamos bendram grupės mokumo kapitalo reikalavi
mui padengti, įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sektorių ir įmo
nių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0660/C0040

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
grupės SCR padengti (įskaitant
nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų re
miantis atimties ir sudėties me
todu) – 2 lygio elementai

Įtraukimo į 2 lygio elementus kriterijus atitinkančios nuosavos lėšos,
tinkamos bendram grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti,
įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų
remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0660/C0050

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų
grupės SCR padengti (įskaitant
nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų re
miantis atimties ir sudėties me
todu) – 3 lygio elementai

Įtraukimo į 3 lygio elementus kriterijus atitinkančios tinkamos nuo
savos lėšos, kurias galima panaudoti bendram grupės mokumo kapi
talo reikalavimui padengti, įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų
sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu.

R0680/C0010

Grupės SCR

Grupės mokumo kapitalo reikalavimas yra konsoliduoto grupės mo
kumo kapitalo reikalavimo, apskaičiuoto pagal Deleguotojo regla
mento (ES) 2015/35 336 straipsnio a, b, c ir d punktus (R0590/
C0010), ir mokumo kapitalo reikalavimų subjektams, įtrauktiems re
miantis atimties ir sudėties metodu (R0660/C0010), suma.

R0690/C0010

Tinkamų nuosavų lėšų ir gru
pės SCR santykis (įskaitant ki
tus finansų sektorius ir įmones,
įtrauktas remiantis atimties ir
sudėties metodu)

Mokumo koeficientas, apskaičiuotas padalijus nuosavų lėšų, tinkamų
grupės mokumo kapitalo reikalavimui padengti, bendrą sumą iš gru
pės mokumo kapitalo reikalavimo (įskaitant kitus finansų sektorius
ir įmones, įtrauktas remiantis atimties ir sudėties metodu).
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Suderinimo rezervas
R0700/C0060

Įsipareigojimus viršijantis tur
tas

Įsipareigojimus viršijantis turtas, nurodytas „Mokumo II“ balanse.

R0710/C0060

Savos akcijos (tiesiogiai arba
netiesiogiai turimos)

Dalyvaujančios draudimo ar perdraudimo įmonės, draudimo kontro
liuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kont
roliuojančiosios bendrovės ir susijusių įmonių tiesiogiai ir netiesiogiai
turimų savų akcijų suma.

R0720/C0060

Numatomi dividendai, paskirs
tomos sumos ir mokesčiai

Grupės numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai.

R0730/C0060

Kiti pagrindinių nuosavų lėšų
elementai

Pagrindinių nuosavų lėšų elementai, įtraukti į Deleguotojo regla
mento (ES) 2015/35 69 straipsnio a punkto i–v papunkčius, 72
straipsnio a punktą ir 76 straipsnio a punktą, taip pat tie pagrindinių
nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino pa
gal 79 straipsnį.

R0740/C0060

Patikslinimas dėl apribotų nuo Suderinimo rezervo patikslinimo grupės lygmeniu dėl apribotų nuo
savų lėšų elementų suderinimo savų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų
korekcijos portfelių ir tikslinių atžvilgiu bendra suma.
fondų atžvilgiu

R0750/C0060

Kitos negalimos panaudoti
nuosavos lėšos

Kitos negalimos panaudoti susijusių įmonių nuosavos lėšos pagal De
leguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies d ir f
punktus.

R0760/C0060

Suderinimo rezervas – iš viso

Grupės suderinimo rezervas, neatskaičius dalyvavimo vertės.

R0770/C0060

Į būsimas įmokas įtraukta
prognozuojamo pelno suma –
gyvybės draudimas

Suderinimo rezervas apima įsipareigojimus viršijančio turto sumą,
atitinkančią tikėtiną pelną iš būsimų draudimo įmokų. Šiame lauke
lyje nurodoma grupės gyvybės draudimo veiklos suma.

R0780/C0060

Į būsimas įmokas įtraukta
prognozuojamo pelno suma –
ne gyvybės draudimas

Suderinimo rezervas apima įsipareigojimus viršijančio turto sumą,
atitinkančią tikėtiną pelną iš būsimų draudimo įmokų. Šiame lauke
lyje nurodoma grupės ne gyvybės draudimo veiklos suma.

R0790/C00160 Bendra į būsimas įmokas
įtraukta prognozuojamo pelno
suma

Bendra suma, apskaičiuota kaip į būsimas įmokas įtraukta progno
zuojamo pelno suma.

S.25.01. Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Teikiant grupių informaciją, laikomasi šių konkrečių reikalavimų:
a) iki R0460 punkto informacija teikiama, jei taikomas tik Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje nustatytas 1
metodas arba šio metodo ir „Mokumo II“ direktyvos 233 straipsnyje nustatyto 2 metodo derinys;
b) jei taikomas metodų derinys, informacija iki R0460 punkto teikiama tik apie grupės dalį, apskaičiuotą taikant
„Mokumo II“ direktyvos 230 straipsnyje nustatytą 1 metodą.

L 347/1466

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

R0010–R0050/
C0110

2015 12 31

PUNKTAS

NURODYMAI

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas

Kiekvieno rizikos modulio bruto kapitalo poreikio suma, apskaičiuota nau
dojant standartinę formulę.
Neto ir bruto SCR skirtumas yra būsimų savo nuožiūra planuojamų išmo
kėti išmokų įvertinimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35
205 straipsnį.
Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį, kai taikytina.
Į šiuos laukelius įtraukiamas patikslinimo dėl tikslinių fondų arba suderi
nimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo subjektų lygmeniu paskirsty
mas.

R0060/C0110

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – diversifi
kacija

Bruto rizikos modulių pagrindinio SCR diversifikacijos efektų dėl koreliaci
nės matricos, apibrėžtos Direktyvos 2009/138/EB IV priede, taikymo suma.

R0070/C0110

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – nemate
rialiojo turto rizika

Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 205 straipsnį dėl nematerialiojo turto rizikos yra
nulis pagal standartinę formulę.

R0100/C0110

Bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – pagrindi
nio mokumo kapitalo
reikalavimas

Pagrindinių kapitalo reikalavimų suma, prieš atsižvelgiant į būsimas savo
nuožiūra planuojamas išmokėti išmokas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 205 straipsnį, apskaičiuota naudojant standartinę formulę.
Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį.
Į šį laukelį įtraukiamas patikslinimo dėl tikslinio fondo arba suderinimo ko
rekcijos portfelio nSCR agregavimo subjektų lygmeniu paskirstymas.
Ši suma apskaičiuojama kaip kiekvieno rizikos modulio bruto kapitalo po
reikių suma, apskaičiuota taikant standartinę formulę, įskaitant patikslinimą
dėl diversifikacijos efekto standartinėje formulėje.

R0030/C0080

Įmonei būdingi para
metrai – gyvybės drau
dimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Turėtų būti naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše
pateiktų parinkčių:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.

R0040/C0080

Įmonei būdingi para
metrai – sveikatos drau
dimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Naudojama bent viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų
parinkčių:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai, nurodytas
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V skyriaus 12
skirsnyje;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, bruto įmokų rizikai, nu
rodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V sky
riaus 12 skirsnyje;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai, nurody
tas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I antraštinės dalies V skyriaus
12 skirsnyje;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Jei naudojami keli įmonei būdingi parametrai, jie nurodomi atskiriant kable
liu.
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Įmonei būdingi para
metrai – ne gyvybės
draudimo veiklos rizika

Nurodoma, kokie įmonei būdingi parametrai buvo naudoti kiekviename ri
zikos modulyje. Turėtų būti naudojama bent viena iš šiame baigtiniame są
raše pateiktų parinkčių:
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo bruto įmokų ri
zikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.

R0010, R0030, Supaprastinimai
R0040, R0050/
C0090

Nurodomi kiekvieno rizikos modulio rizikos submoduliai, kuriems taikytas
supaprastinto skaičiavimo metodas.
Jei supaprastinto skaičiavimo metodai buvo taikyti keliems vieno rizikos
modulio rizikos submoduliams, šie submoduliai nurodomi atskiriant kable
liu.

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

R0130/C0100

Operacinė rizika

Operacinės rizikos modulio kapitalo reikalavimų suma, apskaičiuota naudo
jant standartinę formulę.

R0140/C0100

Galimybė padengti nuo
stolius techniniais atidė
jiniais

Koregavimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais suma,
apskaičiuota naudojant standartinę formulę. Ši suma turėtų būti pateikiama
neigiama verte.

R0150/C0100

Galimybė padengti nuo
stolius atidėtaisiais mo
kesčiais

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, apskaičiuota pagal standartinę formulę.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Jau nustatytas papildo
mas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.
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Mokumo kapitalo reikalavimo suma.

Kita informacija apie SCR
R0400/C0100

Kapitalo reikalavimas
pagal nuosavybės verty
binių popierių rizikos
submodulį, pagrįstą įsi
pareigojimų trukme

Kapitalo reikalavimo, taikomo įsipareigojimų trukme pagrįstam nuosavybės
vertybinių popierių rizikos submoduliui, suma.

R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi TF.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai įmonė turi TF (kitokių,
nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį
(pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Patikslinimo dėl diversifikacijos efekto tarp tikslinių fondų pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį ir likusios dalies suma.
Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir bendro SCR skirtumui.

Minimalus konsoliduo
tas grupės mokumo ka
pitalo reikalavimas

Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje nurodyto minimalaus konsoli
duoto grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma. Šis punktas pildomas
tik teikiant grupių informaciją.

R0470/C0100

Informacija apie kitus subjektus
R0500/C0100

R0510/C0100

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai)

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kredito įstaigoms, inves
ticinėms įmonėms ir fi
nansų įstaigoms, alter
natyvaus investavimo
fondų valdytojams,
KIPVPS valdymo įmo
nėms

Kapitalo reikalavimo kitiems finansų sektoriams suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuriai taikomi ne draudimo kapitalo reikalavimai, pavyzdžiui, ban
kas, ir kapitalo reikalavimas yra apskaičiuojamas laikantis atitinkamų reika
lavimų.
Kapitalo reikalavimo kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų
įstaigoms suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra kredito įstaigos, investicinės įmonės ir finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų valdytojai, KIPVPS valdymo įmonės ir kurioms
taikomi kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas sektoriaus
taisykles.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

R0520/C0100

R0530/C0100

R0540/C0100

L 347/1469

PUNKTAS

NURODYMAI

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) – įs
taigoms, atsakingoms
už profesinių pensijų
skyrimą

Kapitalo reikalavimo įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą,
suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuri yra įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą ir kuriai tai
komi ne draudimo kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas
sektoriaus taisykles.

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kapitalo reikalavimas fi
nansinę veiklą vykdan
čioms nereguliuoja
moms įmonėms

Kapitalo reikalavimo finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmo
nėms suma. Šis skaičius rodo sąlyginį mokumo kapitalo reikalavimą, ap
skaičiuotą, jei turėjo būti taikomos atitinkamos sektoriaus taisyklės.

Kapitalo reikalavimas
nekontroliuojamam da
lyvavimui

Susijusių draudimo ir perdraudimo įmonių ir draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių, kurios nėra patronuojamosios įmonės, mokumo kapitalo reika
lavimų proporcingos dalies suma.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra finansinę veiklą vykdančios nereguliuojamos įmonės.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, ir subjektų, kurie nėra
patronuojamosios įmonės, atveju jame nurodomas kapitalo reikalavimas,
apskaičiuotas pagal „Mokumo II“ nuostatas.
R0550/C0100

Kapitalo reikalavimas li
kusioms įmonėms

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 336 straipsnio 1 dalies d
punktą nustatyta suma.

R0560/C0100

SCR įmonėms, įtrauk
toms remiantis atimties
ir sudėties metodu

Mokumo kapitalo reikalavimo įmonėms, įtrauktoms remiantis Direktyvos
2009/138/EB 233 straipsnyje nustatytu 2 metodu tuo atveju, kai taikomas
metodų derinys, suma.

R0570/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendras mokumo kapitalo reikalavimas visoms įmonėms, neatsižvelgiant į
taikomą metodą.

Bendras SCR

S.25.02. Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Nacionalinės priežiūros institucijos ir draudimo bei perdraudimo įmonės turi susitarti dėl komponentų, kuriuos reikia
atskleisti.
Teikiant grupių informaciją, laikomasi šių konkrečių reikalavimų:
c) informacija iki R0460 teikiama, kai taikomas tik „Mokumo II“ direktyvos 230 straipsnyje nustatytas 1 metodas arba
šio metodo ir „Mokumo II“ direktyvos 233 straipsnyje nustatyto 2 metodo derinys;
d) jei taikomas metodų derinys, informacija iki R0460 punkto teikiama tik apie grupės dalį, apskaičiuotą taikant
„Mokumo II“ direktyvos 230 straipsnyje nustatytą 1 metodą.
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NURODYMAI

Unikalus kiekvieno komponento numeris, dėl kurio susitarta su nacionaline
priežiūros institucija, kuriuo išskirtinai identifikuojami modelio komponen
tai. Šis numeris visada turi būti naudojamas su kiekviename punkte patei
kiamu atitinkamu komponento aprašu. Kai pagal dalinį vidaus modelį gali
mas toks pat padalijimas pagal rizikos modulį, kaip taikant standartinę for
mulę, naudojami šie komponentų numeriai:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 – rinkos rizika;
2 – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika;
3 – gyvybės draudimo veiklos rizika;
4 – sveikatos draudimo veiklos rizika;
5 – ne gyvybės draudimo veiklos rizika;
6 – nematerialiojo turto rizika;
7 – operacinė rizika;
8 – galimybė padengti nuostolius (LAC) techniniais atidėjiniais (ne
igiama suma);
— 9 – galimybė padengti nuostolius (LAC) atidėtaisiais mokesčiais (ne
igiama suma).
Jei negalima pateikti standartinių formulių rizikos modulių, grupė kiekvie
nam komponentui turi priskirti numerį, kitokį nei nuo 1 iki 7.

Šis numeris visada turi būti naudojamas su kiekviename C0020 punkte pa
teikiamu atitinkamu komponento aprašu. Komponentų numeriai visada turi
būti tie patys.

C0020

Komponentų aprašymas

Kiekvieno komponento, kurį gali nurodyti grupė, identifikavimas, naudojant
laisvos formos tekstą. Šie komponentai turi būti suderinti su standartinės
formulės rizikos moduliais, jei įmanoma, pagal dalinį vidaus modelį. Kiek
vienas komponentas turi būti nurodytas atskiru įrašu. Įmonės turi nurodyti
komponentus ir nuosekliai apie juos pranešti įvairiais ataskaitiniais laikotar
piais, nebent pasikeitė vidaus modelis ir tai turėjo įtakos kategorijoms.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kurie neįterpti į komponentus, turi būti nurodyta kaip atskiri
komponentai.

C0030

Mokumo kapitalo reika
lavimo apskaičiavimas

Kiekvieno komponento kapitalo poreikio suma, nepaisant apskaičiavimo
metodo (standartinės formulės ar dalinio vidaus modelio), patikslinus dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kai jie įterpti į komponento apskaičiavimą.
Kai galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtai
siais mokesčiais nurodoma kaip atskiras komponentas, tai turėtų būti gali
mybės padengti nuostolius suma (šios sumos turėtų būti nurodytos kaip ne
igiamos vertės).
Komponentų, apskaičiuotų taikant standartinę formulę, atveju šiame lauke
lyje nurodomas bruto nSCR. Komponentų, apskaičiuotų taikant dalinį vi
daus modelį, atveju šiame langelyje nurodoma vertė, atsižvelgiant į būsimus
vadovybės veiksmus, įterptus į apskaičiavimą, tačiau ne tuos, kurie mode
liuojami kaip atskiras komponentas.
Ši suma visapusiškai atspindi diversifikacijos efektą pagal Direktyvos
2009/138/EB 304 straipsnį, kai taikytina.
Kai taikytina, į šį laukelį neįtraukiamas patikslinimo dėl tikslinio fondo arba
suderinimo korekcijos portfelio nSCR agregavimo subjektų lygmeniu pa
skirstymas.
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Būsimų vadovybės
veiksmų dėl techninių
atidėjinių ir (arba) atidė
tųjų mokesčių įvertini
mas

Siekiant nustatyti, ar būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais mokesčiais,
yra įterpti į apskaičiavimą, naudojamas šis baigtinis parinkčių sąrašas:
1 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais;
2 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais;
3 – į komponentą įterpti būsimi vadovybės veiksmai, susiję su galimybe pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais;
4 – būsimų vadovybės veiksmų įvertinimas neįterptas.

C0070

Sumodeliuota suma

Kiekvieno komponento atveju šiame laukelyje pateikiama suma, apskai
čiuota pagal dalinį vidaus modelį. Todėl pagal standartinę formulę apskai
čiuojama suma turėtų būti C0040 ir C0060 laukeliuose nurodytų sumų
skirtumas.

C0080

Įmonei būdingi para
metrai

Jei apskaičiuojant komponentus pagal standartinę formulę buvo naudoti
įmonei būdingi parametrai, naudojama viena iš šių parinkčių:
Gyvybės draudimo veiklos rizikos atveju:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Sveikatos draudimo veiklos rizikos atveju:
— anuitetų išmokų sumos padidėjimas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, bruto įmokų rizikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas sveikatos draudimo, apskaičiuojamo
pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Ne gyvybės draudimo veiklos rizikos atveju:
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo įmokų rizikai;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo bruto įmokų ri
zikai;
— neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas;
— standartinis nuokrypis, taikomas ne gyvybės draudimo rezervų rizikai;
— įmonei būdingi parametrai nenaudoti.
Bet kokiu atveju, jei naudojami keli įmonei būdingi parametrai, jie nuro
domi atskiriant kableliu.

L 347/1472

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

PUNKTAS

C0090

Supaprastinimai

2015 12 31
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Jei apskaičiuojant komponentus pagal standartinę formulę buvo taikyti su
paprastinimai, turėtų būti nurodomi kiekvieno rizikos modulio rizikos su
bmoduliai, kuriems taikytas supaprastinto skaičiavimo metodas.
Jei supaprastinto skaičiavimo metodai buvo taikyti keliems vieno rizikos
modulio rizikos submoduliams, šie submoduliai nurodomi atskiriant kable
liu.

R0110/C0100

Iš viso nediversifikuotų
komponentų

Visų komponentų suma.

R0060/C0100

Diversifikacija

C0030 punkte nurodyta komponentų diversifikavimo bendra suma.
Ši suma neapima kiekvieno komponento diversifikacijos efekto, kuris turi
būti įterptas į C0030 nurodytas vertes.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Jau nustatytas papildo
mas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.

R0220/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendras kapitalo reikalavimas, įskaitant papildomą kapitalą.

Kita informacija apie SCR

R0300/C0100

Galimybės padengti
nuostolius techniniais
atidėjiniais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais
bendra suma / įvertis, įskaitant į komponentus įterptą dalį ir kaip vieną
komponentą nurodytą dalį. Ši suma pateikiama neigiama verte.

R0310/C0100

Galimybės padengti
nuostolius atidėtaisiais
mokesčiais suma / įver
tis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
bendra suma / įvertis, įskaitant į komponentus įterptą dalį ir kaip vieną
komponentą nurodytą dalį. Ši suma pateikiama neigiama verte.
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R0400/C0100

Kapitalo reikalavimas
pagal nuosavybės verty
binių popierių rizikos
submodulį, pagrįstą įsi
pareigojimų trukme

Kapitalo reikalavimo, taikomo įsipareigojimų trukme pagrįstam nuosavybės
vertybinių popierių rizikos submoduliui, suma.

R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi tikslinių fondų.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai grupė turi TF (kitokių,
nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį
(pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Informacijos šiame punkte nereikia atskleisti, kai teikiama informacija apie
SCR apskaičiavimą TF arba suderinimo portfelio lygmeniu.

Patikslinimo dėl diversifikacijos efekto tarp tikslinių fondų pagal „Mokumo
II“ direktyvos 304 straipsnį ir likusios dalies suma.
Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir R0200/C0100 nurodyto bendro SCR skirtu
mui.

R0470/C0100

Minimalus konsoliduo
tas grupės mokumo ka
pitalo reikalavimas

Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje nurodyto minimalaus konsoli
duoto grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma. Šis punktas pildomas
tik teikiant grupių informaciją.

R0500/C0100

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai)

Kapitalo reikalavimo kitiems finansų sektoriams suma.

R0510/C0100

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kredito įstaigoms, inves
ticinėms įmonėms ir fi
nansų įstaigoms, alter
natyvaus investavimo
fondų valdytojams,
KIPVPS valdymo įmo
nėms

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuriai taikomi ne draudimo kapitalo reikalavimai, pavyzdžiui, ban
kas, ir kapitalo reikalavimas yra apskaičiuojamas laikantis atitinkamų reika
lavimų.

Kapitalo reikalavimo kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų
įstaigoms suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra kredito įstaigos, investicinės įmonės ir finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų valdytojai, KIPVPS valdymo įmonės ir kurioms
taikomi kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas sektoriaus
taisykles.
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Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) – įs
taigoms, atsakingoms
už profesinių pensijų
skyrimą

Kapitalo reikalavimo įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą,
suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuri yra įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą ir kuriai tai
komi ne draudimo kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas
sektoriaus taisykles.

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kapitalo reikalavimas fi
nansinę veiklą vykdan
čioms nereguliuoja
moms įmonėms

Kapitalo reikalavimo finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmo
nėms suma. Šis skaičius rodo sąlyginį mokumo kapitalo reikalavimą, ap
skaičiuotą, jei turėjo būti taikomos atitinkamos sektoriaus taisyklės.

Kapitalo reikalavimas
nekontroliuojamam da
lyvavimui

Susijusių draudimo ir perdraudimo įmonių ir draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių, kurios nėra patronuojamosios įmonės, mokumo kapitalo reika
lavimų proporcingos dalies suma.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra finansinę veiklą vykdančios nereguliuojamos įmonės.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, ir subjektų, kurie nėra
patronuojamosios įmonės, atveju jame nurodomas kapitalo reikalavimas,
apskaičiuotas pagal „Mokumo II“ nuostatas.

R0550/C0100

Kapitalo reikalavimas li
kusioms įmonėms

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 336 straipsnio 1 dalies d
punktą nustatyta suma.

R0560/C0100

SCR įmonėms, įtrauk
toms remiantis atimties
ir sudėties metodu

Mokumo kapitalo reikalavimo įmonėms, įtrauktoms remiantis Direktyvos
2009/138/EB 233 straipsnyje nustatytu 2 metodu tuo atveju, kai taikomas
metodų derinys, suma.

R0570/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendrasmokumo kapitalo reikalavimas visoms įmonėms, neatsižvelgiant į
taikomą metodą.

S.25.03. Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusišką vidaus modelį

Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Nacionalinės priežiūros institucijos ir draudimo bei perdraudimo įmonės turi susitarti dėl komponentų, kuriuos reikia
atskleisti.
Teikiant grupių informaciją, laikomasi šių konkrečių reikalavimų:
e) informacija iki R0460 teikiama, kai taikomas tik „Mokumo II“ direktyvos 230 straipsnyje nustatytas 1 metodas arba
šio metodo ir „Mokumo II“ direktyvos 233 straipsnyje nustatyto 2 metodo derinys;
f) jei taikomas metodų derinys, informacija iki R0460 punkto teikiama tik apie grupės dalį, apskaičiuotą taikant
„Mokumo II“ direktyvos 230 straipsnyje nustatytą 1 metodą.

2015 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

PUNKTAS

C0010

Unikalus komponento
numeris
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NURODYMAI

Visapusiško vidaus modelio kiekvieno komponento unikalus numeris, dėl
kurio susitarta su nacionaline priežiūros institucija, kuriuo išskirtinai identi
fikuojami modelio komponentai. Šis numeris visada turi būti naudojamas
su kiekviename C0020 punkte pateikiamu atitinkamu komponento aprašu.
Komponentų numeriai visada turi būti tie patys.

C0020

Komponentų aprašymas

Kiekvieno komponento, kurį gali nurodyti grupė, taikydama visapusišką vi
daus modelį, identifikavimas, naudojant laisvos formos tekstą. Šių kompo
nentų negalima tiksliai suderinti su apibrėžta standartinės formulės rizika.
Kiekvienas komponentas turi būti nurodytas atskiru įrašu. Grupės turi nu
rodyti komponentus ir nuosekliai apie juos pranešti įvairiais ataskaitiniais
laikotarpiais, nebent pasikeitė vidaus modelis ir tai turėjo įtakos kategori
joms.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kuri modeliuojama ne komponentuose, turi būti nurodyta kaip
atskiri komponentai.

C0030

Mokumo kapitalo reika
lavimo apskaičiavimas

Kiekvieno komponento neto kapitalo poreikio suma, atlikus patikslinimus
dėl būsimų vadovybės veiksmų, susijusių su techniniais atidėjiniais ir (arba)
atidėtaisiais mokesčiais, kai taikytina, apskaičiuota pagal visapusišką vidaus
modelį nediversifikuotu pagrindu tokiu mastu, kai šie patikslinimai mode
liuojami komponentuose.
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir (arba) atidėtaisiais
mokesčiais, kuri modeliuojama ne komponentuose, turi būti nurodyta kaip
neigiamos vertės.

R0110/C0100

Iš viso nediversifikuotų
komponentų

Visų komponentų suma.

R0060/C0100

Diversifikacija

C0030 nurodyto komponentų diversifikavimo bendra suma, apskaičiuota
taikant visapusišką vidaus modelį.
Ši suma neapima kiekvieno komponento diversifikacijos efekto, kuris turi
būti įterptas į C0030 nurodytas vertes.
Ši suma turėtų būti pateikiama neigiama verte.

R0160/C0100

Kapitalo reikalavimas
veiklai, vykdomai pagal
Direktyvos 2003/41/EB
4 straipsnį

Kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal Direktyvos 2003/41/EB
17 straipsnyje nurodytas taisykles, skirta tiksliniams fondams, susijusiems
su pensijų veikla, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį ir
kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Šis elementas atsklei
džiamas tik pereinamuoju laikotarpiu.

R0200/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas, neįskaitant pa
pildomo kapitalo

Bendro diversifikuoto SCR suma iki bet kokio papildomo kapitalo.

R0210/C0100

Jau nustatytas papildo
mas kapitalas

Ataskaitinę datą nustatyta papildomo kapitalo suma. Ji neapims papildomo
kapitalo sumų, nustatytų tarp tos datos ir duomenų pateikimo priežiūros
institucijai dienos, taip pat jokių sumų, nustatytų po duomenų pateikimo.
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NURODYMAI

Pereinamuoju etapu šis elementas atskleidžiamas, tik jei valstybė narė nus
prendžia, kad tai privaloma pagal Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnio 2
dalį. Priešingu atveju papildomo kapitalo suma turėtų būti paskirstoma tarp
rizikos modulių nSCR. Dėl tikslios procedūros turėtų būti iš anksto susi
tarta su nacionaline priežiūros institucija.
R0220/C0100

Mokumo kapitalo reika
lavimas

Bendro SCR suma, apskaičiuota taikant visapusišką vidaus modelį.

Kita informacija apie SCR

R0300/C0100

Galimybės padengti
nuostolius techniniais
atidėjiniais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais
bendra suma / įvertis, įskaitant į kiekvieną komponentą įterptą dalį ir kaip
vieną komponentą nurodytą dalį.

R0310/C0100

Galimybės padengti
nuostolius atidėtaisiais
mokesčiais bendra
suma / įvertis

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
bendra suma / įvertis, įskaitant į kiekvieną komponentą įterptą dalį ir kaip
vieną komponentą nurodytą dalį.

R0410/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų likusiai daliai
suma

Likusios dalies sąlyginių SCR suma, kai įmonė turi tikslinių fondų.

R0420/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų tiksliniams fon
dams suma

Visų tikslinių fondų sąlyginių SCR sumos dydis, kai grupė turi TF (kitokių,
nei susijusių su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį
(pereinamojo laikotarpio priemonė)).

R0430/C0100

Bendra sąlyginių mo
kumo kapitalo reikala
vimų suderinimo korek
cijos portfeliams suma

Visų suderinimo korekcijos portfelių sąlyginių SCR sumos dydis.

R0440/C0100

Diversifikacijos efektai
dėl tikslinių fondų nSCR
agregavimo pagal 304
straipsnį

Patikslinimo dėl diversifikacijos efekto tarp tikslinių fondų pagal „Mokumo
II“ direktyvos 304 straipsnį ir likusios dalies suma.

Minimalus konsoliduo
tas grupės mokumo ka
pitalo reikalavimas

Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje nurodyto minimalaus konsoli
duoto grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma. Šis punktas pildomas
tik teikiant grupių informaciją.

R0470/C0100

Ji turi būti lygi kiekvieno tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio /
likusios dalies nSCR sumos ir bendro SCR skirtumui.
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R0500/C0100

R0510/C0100

R0520/C0100

R0530/C0100

R0540/C0100

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai)
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Kapitalo reikalavimo kitiems finansų sektoriams suma.
Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuriai taikomi ne draudimo kapitalo reikalavimai, pavyzdžiui, ban
kas, ir kapitalo reikalavimas yra apskaičiuojamas laikantis atitinkamų reika
lavimų.

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kredito įstaigoms, inves
ticinėms įmonėms ir fi
nansų įstaigoms, alter
natyvaus investavimo
fondų valdytojams,
KIPVPS valdymo įmo
nėms

Kapitalo reikalavimo kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų
įstaigoms suma.

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) – įs
taigoms, atsakingoms
už profesinių pensijų
skyrimą

Kapitalo reikalavimo įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą,
suma.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra kredito įstaigos, investicinės įmonės ir finansų įstaigos, alter
natyvaus investavimo fondų valdytojai, KIPVPS valdymo įmonės ir kurioms
taikomi kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas sektoriaus
taisykles.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina
įmonė, kuri yra įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą ir kuriai tai
komi ne draudimo kapitalo reikalavimai, apskaičiuojami pagal atitinkamas
sektoriaus taisykles.

Kapitalo reikalavimas ki
tiems finansų sekto
riams (ne draudimo ka
pitalo reikalavimai) –
kapitalo reikalavimas fi
nansinę veiklą vykdan
čioms nereguliuoja
moms įmonėms

Kapitalo reikalavimo finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmo
nėms suma. Šis skaičius rodo sąlyginį mokumo kapitalo reikalavimą, ap
skaičiuotą, jei turėjo būti taikomos atitinkamos sektoriaus taisyklės.

Kapitalo reikalavimas
nekontroliuojamam da
lyvavimui

Susijusių draudimo ir perdraudimo įmonių ir draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių, kurios nėra patronuojamosios įmonės, mokumo kapitalo reika
lavimų proporcingos dalies suma.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, jei į grupę įeina įmo
nės, kurios yra finansinę veiklą vykdančios nereguliuojamos įmonės.

Šis punktas pildomas tik teikiant grupių informaciją, ir subjektų, kurie nėra
patronuojamosios įmonės, atveju jame nurodomas kapitalo reikalavimas,
apskaičiuotas pagal „Mokumo II“ nuostatas.
R0550/C0100

Kapitalo reikalavimas li
kusioms įmonėms

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 336 straipsnio 1 dalies d
punktą nustatyta suma.

S.32.01 – Grupei priklausančios įmonės
Bendrosios pastabos
Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama grupių informacija.
Ši forma naudojama taikant Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje nustatytą 1 metodą, Direktyvos 2009/138/EB 233
straipsnyje nustatytą 2 metodą ir metodų derinį. Tai visų Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies c punkte
apibrėžtai grupei priklausančių įmonių, įskaitant dalyvaujančias draudimo ir perdraudimo įmones, draudimo kontroliuo
jančiąsias bendroves, mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves ar mišrią veiklą vykdančias
draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, sąrašas.
— C0010–C0080 laukeliai yra susiję su įmonės identifikavimo duomenimis.
— C0180–C0230 laukeliai yra susiję su įtakos kriterijais.
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— C0240 ir C0250 laukeliai yra susiję su įtraukimu į grupės priežiūros taikymo sritį.
— C0260 laukelis yra susijęs su grupės mokumo skaičiavimu.
PUNKTAS

C0010

Šalis

C0020

Įmonės identifikavimo
kodas

NURODYMAI

Nurodomas šalies, kurioje yra kiekvienos Direktyvos 2009/138/EB 212
straipsnio 1 dalies c punkte apibrėžtai grupei priklausančios įmonės regist
ruotoji pagrindinė buveinė, ISO 3166-1 dviraidis kodas.

Identifikavimo kodas, jei toks yra, pagal šį eiliškumą:
— juridinio asmens identifikatorius (LEI);
— specialusis kodas
specialusis kodas
— EEE draudimo ir perdraudimo įmonių ir kitų EEE reguliuojamų įmonių,
priklausančių Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies c punkte
apibrėžtai grupei, atveju – vietos rinkoje naudojamas identifikavimo ko
das, kurį priskiria įmonės kompetentinga priežiūros institucija;
— ne EEE įmonių ir nereguliuojamų įmonių, priklausančių Direktyvos
2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies c punkte apibrėžtai grupei, atveju
grupės suteiktas identifikavimo kodas. Priskirdama identifikavimo kodą
kiekvienai ne EEE įmonei ar nereguliuojamai įmonei, grupė nuosekliai
laikosi tokio formato:
patronuojančiosios įmonės identifikavimo kodas +
ISO 3166-1 dviraidis įmonės šalies kodas +
5 skaitmenys.

C0030

Įmonės identifikavimo
kodo rūšis

Nurodoma punkte „Įmonės identifikavimo kodas“ naudojamo kodo rūšis:
1 – LEI
2 – specialusis kodas

C0040

Įmonės juridinis pavadi
nimas

Įmonės juridinis pavadinimas.

C0050

Įmonės rūšis

Nurodoma informaciją teikiančios įmonės rūšis pagal jos veiklos pobūdį.
Tai taikoma ir EEE, ir trečiųjų šalių įmonėms. Naudojamas šis baigtinis pa
rinkčių sąrašas:
1 – gyvybės draudimo įmonė;
2 – ne gyvybės draudimo įmonė;
3 – perdraudimo įmonė;
4 – mišraus draudimo įmonė;
5 – draudimo kontroliuojančioji bendrovė,
2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f punkte;

apibrėžta

Direktyvos

6 – mišrią veiklą vykdanti draudimo kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta
Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies g punkte;
7 – mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta
Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies h punkte;
8 – kredito įstaiga, investicinė įmonė ir finansų įstaiga;
9 – įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą;
10 – papildomas paslaugas teikianti įmonė, apibrėžta Deleguotojo regla
mento (ES) 2015/35 1 straipsnio 53 dalyje;
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11 – finansinę veiklą vykdanti nereguliuojama įmonė, apibrėžta Deleguo
tojo reglamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 52 dalyje;
12 – specialiosios paskirties įmonė, kuriai suteiktas leidimas pagal Direkty
vos 2009/138/EB 211 straipsnį;
13 – specialiosios paskirties įmonė, išskyrus specialiosios paskirties įmonę,
kuriai suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/138/EB 211 straipsnį;
14 – KIPVPS valdymo įmonė, apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 1 straipsnio 54 dalyje;
15 – alternatyvaus investavimo fondų valdytojas, apibrėžtas Deleguotojo re
glamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 55 dalyje;
99 – kita.
C0060

Teisinė forma

Nurodoma įmonės forma.
Jei laukelyje „Įmonės rūšis“ pasirenkama 1–4 kategorija, teisinė forma nuro
doma laikantis Direktyvos 2009/138/EB III priedo.

C0070

Kategorija (savidraudos / Nurodoma pagrindinė informacija apie teisinę formą, t. y. ar įmonė yra sa
vidraudos ar ne savidraudos.
ne savidraudos)
Naudojamas šis baigtinis sąrašas:
1 – savidraudos;
2 – ne savidraudos.

C0080

Priežiūros institucija

Atitinkamais atvejais priežiūros institucijos, kuri yra atsakinga už atskiros
įmonės, kuri laukelyje „Įmonės rūšis“ yra priskirta prie 1–4, 8, 9 arba 12
kategorijos, priežiūrą, pavadinimas.
Įrašykite visą institucijos pavadinimą.

Įtakos kriterijai

C0180

Kapitalo dalis (%)

Dalyvaujančios įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai turima įmonės pasirašy
tojo kapitalo dalis (kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 221 straips
nyje).
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.

C0190

Procentinė dalis, naudo
jama konsoliduotosioms
finansinėms ataskaitoms
rengti

TFAS arba vietos BAP nustatyta procentinė dalis, naudojama konsoliduotų
įmonių duomenims į konsoliduojamus duomenis integruoti – ši procentinė
dalis gali skirtis nuo C0180 laukelyje nurodytos procentinės dalies. Visiško
integravimo atveju šiame punkte taip pat nurodomos mažumos dalys.
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.

C0200

Balsavimo teisės (%)

Dalyvaujančios įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai įmonėje turima balsavimo
teisių dalis.
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.

C0210

Kiti kriterijai

Kiti kriterijai, naudingi vertinant dalyvaujančios įmonės turimos įtakos lygį,
pavyzdžiui, centralizuotas rizikos valdymas.
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.
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Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus kriterijus, įtaka gali būti lemiama arba
reikšminga; už įtakos, kurią dalyvaujanti įmonė turi įmonei, lygio įverti
nimą atsako grupė, tačiau, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 212
straipsnio 2 dalyje, grupės priežiūros institucijos nuomonė gali skirtis nuo
grupės vertinimo – tokiu atveju grupė atsižvelgia į grupės priežiūros insti
tucijos priimtus sprendimus.
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.
Naudojamas šis baigtinis sąrašas:
1 – lemiama;
2 – reikšminga.

C0230

Proporcinga dalis, tai
koma grupės mokumui
apskaičiuoti

Proporcinga dalis, kuri bus naudojama grupės mokumui apskaičiuoti.
Šio laukelio nereikia pildyti pagrindinei patronuojančiajai įmonei.

Įtraukimas į grupės priežiūros taikymo sritį
C0240

Įtraukimas į grupės
priežiūros taikymo sritį
– taip / ne

Nurodoma, ar įmonė yra įtraukta į Direktyvos 2009/138/EB 214 straips
nyje nurodytą grupės priežiūros taikymo sritį; jei įmonė nėra įtraukta į gru
pės priežiūros taikymo sritį, kaip numatyta 214 straipsnyje, nurodomas ati
tinkamas 214 straipsnio 2 dalies punktas, kuriame nurodyta to priežastis.
Naudojamas šis baigtinis sąrašas:
1 – įtraukta į taikymo sritį;
2 – neįtraukta į taikymo sritį (214 straipsnio a punktas);
3 – neįtraukta į taikymo sritį (214 straipsnio b punktas);
4 – neįtraukta į taikymo sritį (214 straipsnio c punktas).

C0250

Įtraukimas į grupės
priežiūros taikymo sritį
– sprendimo data, jei
taikomas 214 straipsnis

Nurodyti sprendimo netaikyti priežiūros priėmimo datą ISO 8601 formatu
(mmmm-mm-dd).

Grupės mokumo apskaičiavimas
C0260

Taikomas metodas ir
įmonės vertinimas pagal
1 metodą

Šiame punkte pateikiama informacija apie metodą, taikomą grupės moku
mui apskaičiuoti, ir apie kiekvienos įmonės vertinimą.
Naudojamas šis baigtinis sąrašas:
1 – 1 metodas: visiškas konsolidavimas;
2 – 1 metodas: proporcingas konsolidavimas;
3 – 1 metodas: patikslintas nuosavybės metodas;
4 – 1 metodas: sektoriaus taisyklės;
5 – 2 metodas: „Mokumas II“;
6 – 2 metodas: kitos sektoriaus taisyklės;
7 – 2 metodas: vietos taisyklės;
8 – dalyvavimo atskaitymas, susijęs su Direktyvos 2009/138/EB 229
straipsniu;
9 – neįtraukimas į Direktyvos 2009/138/EB 214 straipsnyje nustatytą gru
pės priežiūros taikymo sritį;
10 – kitas metodas.

