
 
Seminarų ciklas 

Draudimo įmoni ų veiklos apskaita  
2014 m. gegužės 9, 16, 23, 30 d. 

 
 
Pranešėjas  
Audrius Linartas - Mykolo Romerio universiteto docentas, ekonomikos mokslų daktaras, parašęs 
eilę mokslinių straipsnių draudimo finansų ir apskaitos tema, turintis ilgametę praktinę patirtį šioje 
srityje.  
 
Seminar ų programa  
 
2014-05-09, penktadienis  
14.45 – 15.00 Registracija  
15.00 – 16.30 Bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo principai, I dalis  

1) bendrieji apskaitos principai  
2) nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos reikalavimai  
3) finansinių ataskaitų formos, jų interpretavimas  
4) ilgalaikio materialiojo turto apskaita  
5) nematerialiojo turto apskaita  
6) atsargų apskaita  

 
16.30 – 16.45 Pertrauka  
16.45 – 18.15 Bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo principai, II dalis  

1) finansinis turtas ir įsipareigojimai  
2) atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai  
3) pajamos ir sąnaudos  
4) įsipareigojimai darbuotojams ir kaupiniai atostoginiams  
5) įmonių grupė, konsolidavimas  
6) kiti ypatumai  

 
2014-05-16, penktadienis  
15.00 – 16.30 Dabartiniai draudimo apskaitos reikalavimai, I dalis  

1) draudimo įmonės finansinės ataskaitos: gyvybės ir ne gyvybės techninė dalis bei 
netechninė dalis  
2) draudimo įmokų apskaita (gyvybės ir ne gyvybės draudimo apskaitos skirtumai)  
3) draudimo išmokų apskaita  
4) techninių atidėjinių ir jų pokyčių apskaita  
5) atidėtos įsigijimo sąnaudos  

 
16.30 – 16.45 Pertrauka  
16.45 – 18.15 Dabartiniai draudimo apskaitos reikalavimai, II dalis  

1) bendro draudimo apskaita  
2) prisiimto perdraudimo apskaita  
3) perduoto perdraudimo (persidraudimo) apskaita  
4) draudimo portfelio konsolidavimo ypatumai  
5) atskleidimų ypatumai  

 



2014-05-23, penktadienis  
15.00 – 16.30 Finansinių priemonių apskaita, I dalis  

1) finansinės priemonės apibrėžtis  
2) finansinė priemonė, laikoma iki išpirkimo termino, ir laikoma pardavimui  
3) finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
4) kuponinės ir bekuponinės obligacijos  
5) obligacijos su premija ir diskontu  

 
16.30 – 16.45 Pertrauka  
16.45 – 18.15 Finansinių priemonių apskaita, II dalis  

1) amortizuotas savikaina – bendri principai, įsigijimo savikaina ir išpirkimo suma  
2) amortizuota savikaina – įvairūs įvertinimo pavyzdžiai  
3) tikroji vertė – įvertinimo hierarchija  
4) tikrosios vertės pokyčių registravimas pagal tarptautinius ir nacionalinius apskaitos 
standartus  
5) finansinio perdraudimo ypatumai  
6) atskleidimai  

 
2014-05-30, penktadienis  
15.00 – 16.30 Testas  
16.30 – 17.00 Testo rezultatų aptarimas  
 


