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2. BENDRA INFORMACIJA IR ĮMONĖS VALDYMAS
2.1. Įmonės valdymas
Įmonė yra vienintelis subjektas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
įstatymo (toliau – Įstatymas ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje draudžiantis
indėlininkų indėlius ir įsipareigojimus investuotojams ir vykdantis kitas su Įstatymo įgyvendinimu susijusias
funkcijas. Įmonė administruoja Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir
Pertvarkymo fondą. Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra
suderinta su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise ir atitinka pagrindinius ES šalių indėlių įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemų principus.
Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Lietuvos Respublikos
finansų ministerija), Įmonės taryba ir Įmonės vadovas.
Įmonės tarybą 2017 metų gruodžio 31 d. sudarė 5 nariai:
Tarybos pirmininkas – Sigitas Mitkus, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento
direktorius;
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Frejutė, Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Tarybos nariai – Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento
vyresnioji patarėja; Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
direktorius; Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros
departamento direktorė;
Įmonės direktorė: Aurelija Mažintienė.
2.2. Pagrindinės Įmonės atliekamos funkcijos:
surenka ex ante ir ex post indėlių draudimo įmokas, įsipareigojimų investuotojams draudimo
įmokas bei ex ante ir ex post įmokas į Pertvarkymo fondą ir kaupia jas atitinkamame administruojamame
fonde arba panaudoja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme
nustatytais tikslais.
apskaičiuoja ir išmoka indėlių draudimo išmokas ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
išmokas.
investuoja administruojamų fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas;
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tvarko administruojamų fondų buhalterinę apskaitą, rengia finansinių ataskaitų rinkinius, pajamų ir
išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
prižiūri, ar indėlių draudimo sistemos dalyviai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos
dalyviai laikosi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
įvertina trečiųjų valstybių, kurių kredito įstaigos, finansų maklerių įmonės ar valdymo įmonės
steigia filialus Lietuvos Respublikoje, indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo (kompensavimo)
arba kitokio saugumo užtikrinimo sąlygas;
vertina Įmonės, Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo riziką;
bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų valstybių narių ir trečiųjų valstybių indėlių draudimo
sistemų administratoriais, priežiūros institucijomis ir Europos bankininkystės institucija;
atlieka indėlių draudimo sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
dalyvauja finansuojant banko ar Centrinės kredito unijos pertvarkymą;
dalyvauja finansuojant kredito unijos turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimą;
tvarko Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvių ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemos dalyvių sąrašą;
atlieka kitas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme
numatytas funkcijas, susijusias su minėto įstatymo įgyvendinimu ir Įmonės veiklos užtikrinimu.
2.3. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys Įmonės ir administruojamų fondų veiklą:
Europos parlamento ir tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių draudimo sistemų;
Europos parlamento ir tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų;
Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau –
Įstatymas);
Įstatymo įgyvendinamieji poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys indėlių draudimo įmokų,
delspinigių apskaičiavimą ir mokėjimą, papildomą draudimą, draudimo išmokų išmokėjimą, investavimą,
skolinimąsi;
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas;
Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas;
Pelno mokesčio įstatymas;
kiti taikytini teisės aktai.
3. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI
Įmonės misija – užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo
atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo bei visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis
didinimo.
Įmonės vizija – užtikrinti patrauklų indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą finansų įstaigoms
ir įmonėms Baltijos šalyse.
Įmonė 2017 metų veikloje siekė šių pagrindinių strateginių tikslų:
3.1. Didinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų patikimumą;
Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:
3.1.1. Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų dalyvių (toliau –
dalyviai) priežiūrą. Šiam uždaviniui įgyvendinti:
3.1.1.1. Atliktas Indėlių draudimo sistemos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis;
3.1.1.2.Tęsiami dalyvių patikrinimai ir per 2017 m patikrinti visi dalyviai bei sugrupuoti
pagal rizikingumo lygius;
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3.1.2. Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos žinomumą. Šiam
uždaviniui įgyvendinti:
3.1.2.1. Buvo parengtas viešinimo planas 2018 metams. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolat
platinami pranešimai, susiję su Įmonės ir administruojamų fondų veikla;
3.1.2.2. Buvo organizuoti rizikingiausių
ir vidutinio rizikingumo lygio dalyvių
seminarai/mokymai, siekiant minimizuoti Indėlių ir Įsipareigojimų investuotojams
dalyvių daromus pažeidimus, susijusius su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu.

3.2.

Užtikrinti Įmonės veiklos ir administruojamų fondų valdymo efektyvumą.

Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:
3.2.1. Užtikrinti Įmonės veiklos efektyvumą. Šiam uždaviniui įgyvendinti:
3.2.1.1. Įmonė 2017 m. užbaigė pelningai, EBITDA sudarė 70 tūkst. eurų;
3.2.1.2. Įmonės kitos veiklos pajamos (investavimo pajamos) sudarė 8 proc. visų pajamų;
3.2.2. Užtikrinti administruojamų fondų lėšų teigiamus pokyčius. Šiam uždaviniui įgyvendinti:
3.2.2.1. Buvo parengtas dalyvavimo bankroto procese gerosios praktikos aprašas, kuris
leidžia efektyviau administruoti kredito įstaigų bankroto procesus;
3.2.2.2. Viršytas kreditorinio reikalavimo iš bankrutuojančių kredito įstaigų padengimo
rodiklis, kuris sudarė 58 proc. (numatyta rodiklio reikšmė – 50 proc.);
3.2.2.3. Indėlių draudimo fondo įplaukos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 70,40 mln. eurų ir
viršijo numatytą rodiklį. Tai užtikrino teigiamus fondo piniginių lėšų pokyčius;
3.2.2.4. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondų įplaukos ataskaitiniu laikotarpiu
sudarė 0,07 mln. eurų ir viršijo suplanuotą rodiklį.
3.2.3. Didinti Įmonės informacinių technologijų sistemos funkcines galimybes. Šiam uždaviniui
įgyvendinti:
3.2.3.1. Sukurtas saugus duomenų perdavimo kanalas tarp Įmonės ir dalyvių tiesioginiam
duomenų apie indėlius ir draudimo išmokas perdavimui, kuris ženkliai sumažino
administracinę naštą fondų dalyviams;
3.2.3.2. Sukurta dalyvių patikrinimo programa, kuri leis efektyviau ir operatyviau įvertinti
kredito įstaigų rizikos laipsnį.
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4. ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMŲ FONDŲ VEIKLOS REZULTATAI
4.1 Įmonės finansiniai rodikliai
Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Įmonės administruojami fondai nėra juridiniai subjektai, juos
administruoja ir jų vardu veikia Įmonė. Įmonės ir administruojamų fondų buhalterinė apskaita yra
tvarkoma atskirai.
Įmonės pajamų ir išlaidų struktūra yra nustatyta Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatyme. Įmonės pajamas sudaro: Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo lėšos, skirtos šių fondų administravimo sąnaudoms dengti; Pertvarkymo fondo
dalyvių mokamos Pertvarkymo fondo administravimo įmokos; pajamos iš Įmonės nuosavo kapitalo
investavimo. Įmonės išlaidas sudaro: administruojamų fondų administravimo išlaidos (personalo
išlaikymo sąnaudos, administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros, nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos), nuosavo kapitalo investavimo išlaidos. Pagrindiniai Įmonės 2017 m. ir ankstesnių
laikotarpių rodikliai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Įmonės finansiniai rodikliai, tūkst. eurų
2015 m.

1. Pajamos, iš jų:
1. 1. atlyginimas už fondų administravimą, iš viso:

2017 m.

2016 m.

1 208,1
620,2

719,9
605,6

536,2
492,0

619,9

605,5

488,9

0,3

0,1

1,0

587,9
627,6
624,7

114,3
607,2
605,6

2,1
44,2
492,8
492,0

2.1.1. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos

383,2

408,4

373,6

2.1.3. administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos

216,7

169,7

90,3

24,8

23,0

28,2

2,9

1,6

0,8

1.1.1. atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą
1.1.2. atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo administravimą
1.1.3. atlyginimas už Pertvarkymo fondo administravimą
1.2. finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2. Sąnaudos, iš jų:
2.1.Veiklos sąnaudos:

2.1.4. turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
2. 2. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
3. Grynasis pelnas (nuostolis)
4. Nuosavas kapitalas

Indėlių draudimo fondas
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
Pertvarkymo fondas

580,5

112,7

43,4

15 679,7

15 835,3

15 878,7

169 745,7

199 222,2

228 325,9

2 473,2

2 551,9

2 619,4

1

2

3

2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavo kapitalo dydis sudarė 15.878,68 tūkst. eurų ir lyginant
su 2016 m. padidėjo 43,42 tūkst. eurų. Įmonės nuosavo kapitalo didėjimą lėmė 2017 m. uždirbtas
Įmonės pelnas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pajamos už fondų administravimą sudarė 492,0 tūkst. eurų ir
44,2 tūkst. eurų iš kitos (investicinės) veiklos. Įmonės pajamos už fondų administravimą yra lygios
veiklos sąnaudoms, t.y. sąnaudoms reikalingoms užtikrinti administruojamų fondų veiklą. Lyginant
su 2016 m. Įmonės veiklos sąnaudos mažėjo, o tai tiesiogiai įtakojo ir Įmonės pajamų mažėjimą.
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4.2. Indėlių draudimo fondas (IDF)
Indėlių draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamas turtas indėlių draudimo išmokoms
išmokėti pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą ir finansų sektoriaus subjektų
pertvarkymo priemonėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą.
2017 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo dydis (sukauptas perviršis) siekė 228,33 mln.
eurų, iš kurių 55,07 mln. eurų sudarė gryni pinigai, skirti draudimo išmokoms mokėti, kita dalis yra
kitas fondo turtas, tame tarpe ir apskaičiuotas kreditorinis reikalavimas. Indėlių draudimo fondo
finansiniai ištekliai metų pabaigai sudarė 55,07 mln. eurų ir IDF 2017 m. pabaigai buvo pasiekęs 0,42
proc. reikalaujamo pasiekti mažiausio tikslinio lygio (Įstatymo 2 str. 13 punktas). Indėlių draudimo
fondo sukauptų lėšų (įvertinus skolinius įsipareigojimus) dinamika pateikiama 1 paveiksle.

mln. eurų

1 paveikslas. 2011-2017 m. Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių dinamika.
100,00
0,00
-100,00
-200,00
-300,00
-400,00
-500,00
-600,00
-700,00
-800,00
-900,00

23,16

-661,59
2011 m.

-257,88

-78,49

2014 m.

2015 m.

55,07

-622,11

2012 m.

-777,91
2013 m.

2016 m.

2017 m.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pilnai atsiskaityta su LR finansų ministerija pagal 2013 m.
vasario 25 d. paskolos sutartį Nr. 804. Iki 2017 m. birželio mėnesio pabaigos grąžinta 62,27 mln.
eurų paskolos ir sumokėta 838 tūkst. eurų priskaičiuotų palūkanų.
Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš draudimo įmokų sudarė 21,99 mln. eurų, lėšos gautos iš
bankrutuojančių kredito įstaigų – 48,44 mln. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu fondo lėšos buvo naudojamos draudimo išmokoms (37,22 mln. eurų)
išmokėti, pilnam paskolos (62,26 mln. eurų) ir palūkanų (838 tūkst. eurų) dengimui, fondo
administravimo sąnaudoms dengti (488,95 tūkst. eurų).
Ataskaitinio laikotarpio planuoti ir faktiniai Indėlių draudimo fondo pagrindiniai veiklos
rodikliai pateikiami 2 lentelėje.
4.3.Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas (ĮIDF)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamas turtas
įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms išmokėti pagal Įstatymą.
2017 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis sudarė
2.619,38 tūkst. eurų, kur 2.082,26 tūkst. eurų sudarė gryni pinigai, 537,67 tūkst. eurų Vyriausybių
skolos vertybiniai popieriai (toliau – VP). ĮIDF dydžio dinamika pateikiama 2 paveiksle.
2 paveikslas. 2011-2017 m. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydžio dinamika.
3 000
2 349

tūkst. eurų

2 500
2 000

1 836

1 926

2011 m.

2012 m.

2 473

2 552

2 619

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2 018

1 500
1 000
2013 m.

2014 m.

Skolinių įsipareigojimų ĮIDF neturėjo.
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Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš draudimo įmokų sudarė 61,35 tūkst. eurų, pajamos iš
įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo – 7,22 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšos buvo naudojamos
fondo administravimo sąnaudoms dengti (1 tūkst. eurų), investicinės veiklos sąnaudoms dengti (0,12
tūkst. eurų).
Ataskaitinio laikotarpio planuoti ir faktiniai Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
pagrindiniai veiklos rodikliai pateikiami 2 lentelėje.
4.4. Pertvarkymo fondas (PF)
Pertvarkymo fondas – fondas, kuriame kaupiamas turtas naudojamos probleminių
Pertvarkymo fondo dalyvių pertvarkymui, t.y. išlaidoms, patirtoms Lietuvos Respublikos finansinio
tvarumo įstatymo 103 straipsnyje nurodytais tikslais, padengti. Dėl Pertvarkymo fondo lėšų
panaudojimo sprendžia pertvarkymo institucija (Lietuvos bankas).
2017 m. gruodžio 31 d. Pertvarkymo fondo dydis sudarė 3 tūkst. eurų. Visas fondo lėšas sudaro
gryni pinigai. Ataskaitiniu laikotarpiu Pertvarkymo fondo dalyvis – Finansų maklerio įmonė į fondą
sumokėjo 1 tūkst. eurų dydžio įmoką už 2017 m., kitų pajamų Pertvarkymo fondas negavo ir išlaidų
nepatyrė.
Ataskaitinio laikotarpio Pertvarkymo fondo pagrindiniai rodikliai pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Įmonės administruojamų Fondų pajamų ir išlaidų 2015 -2017 m. faktas
(tūkst. eurų).
Bendri fondų rodikliai
Įplaukos iš viso
Draudimo įmokos
Pajamos iš administruojamų įvykių
Investavimo pajamos
Išlaidos iš viso
Išmokos
Fondų administravimas
Palūkanų sąnaudos (paskolos)
Kiti rodikliai
Paskolos (metų pabaigai)
Įmonės administruojamų fondų sukauptos lėšos
Administruojami fondai (sukauptos lėšos metų pabaigai)

2015

2016

2017

260 103
46 920
213 090
93
31 147
24 893
620
5 634

111 784
32 534
79 232
18
23 173
20 442
606
2 008

70 497
22 049
48 441
7
38 546
37 223
512
838

82 790

62 265

0

-71 419

26 026

57 689

259 977
46 887
213 090
31 147
24 893
620
5 634

124 197
32 472
79 232
12 493
23 173
20 442
606
2 009

70 428
21 987
48 441
38 545
37 218
489
838

228 601
82 790
8 897

20 525
62 265
85 737

62 265
0
-

-73 893

23 472

55 066

125
32

79
61

68
61

93
0,3

18
0,1

7
1

0,3

0,1

1

2 473

2 552

2 619

Indėlių draudimo fondas
Įplaukos viso
Draudimo įmokos
Pajamos iš administruojamų įvykių
kt. įplaukos
Išlaidos iš viso
Draudimo išmokos
Administravimo sąnaudos
Palūkanų sąnaudos (paskolos)
Kiti rodikliai
Paskolos grąžinimas (per metus)
Paskolos likutis (metų pabaigai)
Indėlių draudimo fondo rezervas (metų pabaigai)
IDF sukauptos lėšos (įvertinus IDF skolinius įsipareigojimus)
Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
Įplaukos iš viso
Surinktos draudimo įmokos
Pajamos iš administruojamų įvykių
Investavimo pajamos
Išlaidos iš viso
Išmokos
Sąnaudos už fondo administravimą
Kiti rodikliai
Paskolos
ĮIDF sukauptos lėšos
Sukauptos lėšos (periodo pabaigai)

6

2 lentelė (tęsinys).
Pertvarkymo fondas
Įplaukų iš viso
Surinktos draudimo įmokos
Išlaidų iš viso
Sukauptos lėšos (periodo pabaigai)

1
1
1

1
1
2

1
1
3

5. DRAUDĖJŲ GRUPĖS IR DRAUDIMO ĮMOKOS
5.1 Indėlių draudimo sistemos dalyviai
Indėlius 2017 m. gruodžio 31 d. draudė 6 komerciniai bankai ir 69 kredito unijos. Minėtose
kredito įstaigose pagrindiniai apdraustieji indėliai, t.y. indėliai kurie neviršija 100 tūkst. eurų, sudarė
13 030 mln. eurų ir buvo 10,25 proc. didesni negu 2016 m. metų pabaigoje. Pagrindinių apdraustųjų
indėlių didėjimą įtakojo bendras ekonomikos augimas bei Nordea ir DNB bankų susijungimo
pirmasis etapas (užsienyje registruoto Nordea banko Lietuvos filialo indėlių perkėlimas į Lietuvoje
registruotą Luminor bank AB). Pagrindinių apdraustųjų indėlių pokytis kredito įstaigose pateikiamas
3 paveiksle.
3 paveikslas. Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose metų pabaigai.
2017 m.

13 030

2016 m.

11 819

2015 m.

10 989
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Lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, draudėjų skaičius sumažėjo 5-iomis kredito
įstaigomis, Lietuvos bankui atšaukus licencijas ir paskelbus šių kredito unijų draudiminius įvykius:
KU „Žemaitijos iždas“, KU „Pajūrio“, KU „Baltija“, KU „Namų“ ir KU „Vilniaus kreditas“. Minėtų
kredito unijų paskelbtas nemokumas neturėjo įtakos pagrindinių apdraustųjų indėlių pokyčiui kredito
įstaigose, tai reiškia, kad indėlininkai pasitiki Lietuvos finansų sistema ir neieško indėlių alternatyvų
kitų valstybių bankuose ar jų filialuose.
Ataskaitiniu laikotarpiu Indėlių draudimo sistemos dalyvių sumokėtos draudimo įmokos sudarė
21,99 mln. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu sumažėjo 32,3 proc. (4 paveikslas, 3
lentelė). Draudimo įmokų sumažėjimą nuo 2017 liepos mėn. sąlygojo 2017 m. gegužės 31 d. Finansų
ministro įsakymu Nr.1K-210 nustatytas mažesnis nei praėjusiais laikotarpiais metinis periodinių (ex
ante) indėlių draudimo įmokų tarifas, kuris sudarė 0,10 proc. nuo tinkamų drausti indėlių visose
kredito įstaigose. Palyginimui, nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. nustatytas metinis
periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų tarifas siekė 0,30 proc. nuo tinkamų drausti indėlių.
Neženklų draudimo įmokų mažėjimą taip pat lėmė ataskaitiniu laikotarpiu bankrutavusių kredito
unijų nesumokėtos draudimo įmokos, kurios teismų nutartimis tvirtinamos IV eilės kreditoriniu
reikalavimu.
4 paveikslas. 2015-2017 metų draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. eurų).
2017 m.

21,99

2016 m.

32,47

2015 m.

0,00

46,68
10,00

20,00

30,00

7

40,00

50,00

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų draudimo įmokos sudarė 20,74 mln. eurų arba 94,3 proc. visų
kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų pasiskirstymas pateikimas 3 lentelėje.
3 lentelė. Bankų ir kredito unijų draudimo sumokėtų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą pasiskirstymas
2015-2017 m. (mln. eurų)
Indėlių draudimo fondo įmokos
Bankai
Kredito unijos

2016 m.

2015 m.
proc.

suma

96,8%
3,2%

45,37
1,52

2017 m.

proc.

suma

proc.

suma

94,1%
5,9%

30,55
1,92

94,3%
5,7%

20,74
1,25

5.2. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai
Įsipareigojimus investuotojams 2017 m. gruodžio 31 d. draudė 6 komerciniai bankai, Lietuvos
centrinė kredito unija, 7 finansų maklerio įmonės ir 9 valdymo įmonės.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai moka draudimo įmokas kartą per
metus. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių sumokėtų draudimo įmokų suma už
2017 metus sudarė 61,35 tūkst. eurų, palyginus su 2016 metais, draudimo įmokų suma padidėjo 0,3
proc. ĮIDF dalyvių įmokų palyginimas pateikiamas 5 paveiksle.
5 paveikslas. 2015-2017 metų. draudimo įmokos į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (tūkst. eurų)
2017 m.

61,35

2016 m.

61,16

2015 m.

31,62
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Daugiausia draudimo įmokų į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą sumoka bankai,
kuriems pareiga mokėti draudimo įmokas atsirado 2015 m. pabaigoje, pakeitus teisinį
reglamentavimą. Visų finansų įstaigų mokamų draudimo įmokų pasiskirstymas pateikiamas 4
lentelėje.
4 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokos į Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą 2015-2017 metais (tūkst. eurų).
Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo įmokos
Bankai
Lietuvos centrinė kredito unija
Finansų maklerio įmonės
Valdymo įmonės

2016 m.

2015 m.
proc.

7,4%
0,7%
65,2%
26,7%

suma

2,34
0,23
20,61
8,43

proc.

48,3%
4,7%
31,3%
15,7%

2017 m.
suma

29,49
2,90
19,11
9,6

proc.

49,9%
4,7%
32,7%
12,7%

suma

30,59
2,9
20,05
7,8

5.3. Pertvarkymo fondas
Ataskaitiniu laikotarpiu vienas Pertvarkymo fondo dalyvis į fondą sumokėjo 1 tūkst. eurų
dydžio įmoką už 2017 m. Analogiška draudimo įmoka buvo nustatyta ir už 2016 m.
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6. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI, DRAUDIMO IŠMOKOS IR BANKROTO
PROCESAI
6.1. Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 5 Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai (5 lentelė):
- 2017 m. kovo 7 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-44 pripažino kredito uniją
„Žemaitijos iždas“ nemokia. Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkams Įmonė išmokėjo 1,63
mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Draudimo išmokos buvo pradėtos mokėti per 8 darbo dienas nuo
draudžiamojo įvykio dienos. Iki gruodžio mėn. pabaigos, indėlininkai jau atsiėmė 99,8 proc. visų
apskaičiuotų draudimo išmokų.
- 2017 m. kovo 17 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-47 pripažino Pajūrio kredito
uniją nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Pajūrio kredito unijos indėlininkams Įmonė
išmokėjo 2,15 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Draudimo išmokos buvo pradėtos mokėti per 6
darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki gruodžio mėn. pabaigos, indėlininkai jau atsiėmė
95,7 proc. visų apskaičiuotų draudimo išmokų.
- 2017 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-156 pripažino kredito
uniją „Baltija“ nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Kredito unijos „Baltija“
indėlininkams Įmonė išmokėjo 11,52 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Draudimo išmokos buvo
pradėtos mokėti per 9 darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki gruodžio mėn. pabaigos,
indėlininkai jau atsiėmė 89,8 proc. visų apskaičiuotų draudimo išmokų.
- 2017 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-157 pripažino Namų
kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Namų kredito unijos indėlininkams
Įmonė išmokėjo 1,38 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Draudimo išmokos buvo pradėtos mokėti
per 9 darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki gruodžio mėn. pabaigos, indėlininkai atsiėmė
79,1 proc. visų apskaičiuotų draudimo išmokų.
- 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-182 pripažino kredito
uniją „Vilniaus kreditas“ nemokia. Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams Įmonė išmokėjo
20,36 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Draudimo išmokos buvo pradėtos mokėti per 12 darbo dienų
nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki 2017 m. gruodžio 31 d., indėlininkai jau atsiėmė 69,6 proc. visų
apskaičiuotų draudimo išmokų.
5 lentelė. Informacija apie 2017 m. įvykusius draudiminius įvykius ir atsiimtas draudimo išmokas
ataskaitinio laikotarpio pabaigai (mln. eurų)
Draudiminio
įvykio data
2017-03-07
2017-03-17
2017-09-25
2017-09-25
2017-11-10
Iš viso

Kredito unija
BKU „Žemaitijos iždas“
BKU Pajūrio kredito unija
BKU „Baltija“
BKU Namų kredito unija
BKU „Vilniaus kreditas“

Draudimo
išmokų suma

Išmokėjimo
laikas

1,63
2,15
11.52
1.38
20,36
37,04

8 d.d.
6 d.d.
9 d.d.
9 d.d.
12 d.d.

Mokėjimo paslaugų
agentas
UAB Medicinos bankas
UAB Medicinos bankas
AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas
AB „Citadele“ bankas

Atsiimta
(proc.)
99,8
95,7
89,8
79,1
69,6

6.2. Išmokos iš Indėlių draudimo fondo.
Ataskaitiniu laikotarpiu, tame tarpe ir pagal teismų sprendimus, papildomai buvo išmokėta
179,46 tūkst. eurų išmokų BAB bankas Snoras, BKU „Vilniaus taupomoji kasa“, BKU „Švyturio
taupomoji kasa“ ir LAB „Litimpeks“ banko indėlininkams.
6.3. Administruojami bankroto procesai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė, kaip didžiausias kreditorius, atstovaujantis Indėlių
draudimo fondą, dalyvavo 10-ies draudėjų bankroto procesuose (BAB banko SNORAS, BAB Ūkio
banko, BKB Nacionalinės kredito unijos, BKU „Švyturio taupomoji kasa“, BKU „Laikinosios
sostinės kreditas“, BKU „Vilniaus taupomoji kasa“, BKU „Naftininkų investicijos“, BKU „Amber“,
BKU „Žemaitijos iždas“, BKU Pajūrio kredito unija). Artimiausiu metu, teismui patvirtinus BKU
9

„Baltija“, BKU Namų kredito unija ir BKU „Vilniaus kreditas“ kreditorinius reikalavimus, Įmonė,
dalyvaus 13 draudėjų bankroto procesuose.
Per ataskaitinį laikotarpį bankrutavusios kredito įstaigos pervedė 48,44 mln. eurų Įmonės antros
eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Iš administruojamų bankrotų procesų iki 2017 m. gruodžio
31 d. iš viso buvo susigrąžinta 947,14 mln. eurų.
6.4. Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų dalyviai draudiminių
įvykių nepatyrė.
7. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Indėlių draudimo fondo finansiniai įsipareigojimai
2017 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo skoliniai įsipareigojimai pagal paskolos sutartį
su LR finansų ministerija buvo pilnai įvykdyti, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu grąžinta 62,26 mln. eurų
paskolos ir 838 tūkst. eurų palūkanų pagal paskolos sutartį dėl BAB Ūkio bankas draudiminio įvykio.
Žemiau pateikiama paskolos grąžinimo dinamika (6 paveikslas).
6 paveikslas. 2011-2017 metų Indėlių draudimo fondo skolinių įsipareigojimų dinamika laikotarpio pabaigai
(mln. eurų).
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7.2. Įmonė, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas ir Pertvarkymo fondas
ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinių įsipareigojimų neturėjo.
8. ĮMONĖS IR ADMINISTRUOJAMŲ FONDŲ LĖŠŲ INVESTAVIMAS
8.1. Įmonės Nuosavo kapitalo investavimas
2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavo kapitalo VP investicijų portfelio balansinė vertė buvo
3,41 mln. eurų (6 lentelė), piniginės lėšos Įmonės sąskaitose sudarė 12,43 mln. eurų.
Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investicijų portfelį sudaro Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP
denominuoti eurais. Preliminariais duomenimis investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu
sudarė 44,18 tūkst. eurų ir lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 38,7 proc.
Investicinių pajamų sumažėjimas sietinas su vyravusia neigiamų palūkanų aplinka. Priemonių, į
kurias galima investuoti Įmonės lėšas, pajamingumas šiuo metu artimas nuliui arba neigiamas. Įmonė
nuosavas lėšas gali investuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio
23 d. įsakymu Nr. 1K-257 patvirtintu VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų
investavimo tvarkos aprašu.
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6 lentelė. Įmonės nuosavo kapitalo VVP portfelis 2017 m. gruodžio 31 d.
LT0000605149

Išpirkimo
data
2018.10.31

LT0000605149

2018.10.31

1,40%

0,81

LT0000607053

2018.03.28

0,66%

0,22

21 277,03

0,62%

LT0000610065

2023.02.28

2,91%

5,21

595 847,08

17,47%

LV0000570125

2019.11.21

0,28%

1,8

430 160,20

12,61%

LT0000607087

2020.10.03

0,27%

2,51

1 327 536,04

38,92%

LT0000630014

2018.05.20

0,39%

0,39

34 950,60

1,02%

LT0000630022

2019.03.30

0,39%

1,25

40 466,40

1,19%

LT0000630022

2019.03.30

0,20%

1,24

30 302,98

0,89%

1,02%

2,3548

Emisija

Pajamingumas
proc.
1,34%

Modifikuota
trukmė
0,81

423 740,93

Dalis
portfelyje
12,42%

506 461,33

14,85%

Balansinė vertė

3 410 742,59

100,00%

Kitą Įmonės nuosavo kapitalo dalį 2017 m. gruodžio 31 d sudarė lėšos bankuose, kurių
ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesnis nei: Moody‘s – A3, Standard&Poor’s – A-, Fitch Ratings
– A- sudarė 12,43 mln. eurų.
8.2. Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas
Indėlių draudimo fonde sukauptomis lėšomis ataskaitiniu laikotarpiu buvo mokamos draudimo
išmokos bankrutavusių kredito unijų indėlininkams, grąžinama paskola ir dengiamos paskolos
palūkanos, kaupiamas lėšos galimoms draudimo išmokoms mokėti, todėl investavimo veikla nebuvo
vykdoma šio fondo atžvilgiu.
8.3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimas
Įmonės administruojamo ĮIDF vyriausybių skolos vertybinių popierių (toliau – VP) investicijų
portfelio balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 0,54 mln. eurų (7 lentelė), piniginės lėšos
bankuose, kurių ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesnis nei: Moody‘s - A3, Standard&Poor’s –
A-, Fitch Ratings – A- sudarė 2,08 mln. eurų.
ĮIDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 7,23 tūkst. eurų ir lyginant su
atitinkamų praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 10,80 tūkst. eurų. Investicinių pajamų sumažėjimas
sietinas su pasikeitusia finansine investicine aplinka. Priemonių, į kurias galima investuoti fondų
lėšas, pajamingumas šiuo metu artimas nuliui arba neigiamas. Fondo lėšų investavimą reglamentuoja
Įmonės Tarybos 2016 m. balandžio 4 d. Nutarimu Nr. 02-5-2.1 pavirtintos „Indėlių draudimo fondo
ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo taisyklės“.
7 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo VVP portfelis 2017 m. gruodžio 31 d.
Emisija

Įsigijimo
data

Išpirkimo
data

Pajamingumas
proc.

Modifikuota
trukmė

LT0000605149

2014.06.27

2018.10.31

1,34%

0,81

66 772,98

12,42%

LT0000605149

2014.06.27

2018.10.31

1,40%

0,81

79 808,03

14,84%

LT0000607053

2014.11.13

2018.03.28

0,66%

0,22

3 352,83

0,62%

LT0000610065

2014.05.02

2023.02.28

2,91%

5,21

93 893,41

17,46%

LV0000570125

2015.03.16

2019.11.21

0,28%

1,8

68 082,91

12,66%

LT0000607087

2015.05.06

2020.10.03

0,27%

2,51

209 192,75

38,91%

LT0000630014

2015.06.25

2018.05.20

0,39%

0,39

5 507,98

1,02%

LT0000630022

2015.10.21

2019.03.30

0,39%

1,25

6 326,01

1,18%

LT0000630022

2015.12.02

2019.03.30

0,32%

1,25

4 731,69

0,88%

1,02%

2,3548

VISO
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Balansinė
vertė

537 668,59

Dalis
portfelyje

100,00%

8.4. Pertvarkymo fondo investavimas
Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (3.000 eurų) ataskaitiniu laikotarpiu buvo laikomos banke,
kurio ilgalaikis investicinis reitingas: Moody‘s – Aa3, Standard&Poor’s – AA-, Fitch Ratings – AA.
9. TEISMINĖS BYLOS
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įmonė kaip atsakovas ar tretysis asmuo dalyvavo 166
neužbaigtuose teisminiuose ginčuose, kurių ieškinių suma sudaro 18,2 mln. eurų.
Teisminių ginčų dinamika 2015-2017 m., kuriose dalyvauja Įmonė pateikiama 8 lentelėje.
8 lentelė. Teisminių ginčų dinamika 2015-2017 m.
Teisminių ginčų skaičius
Ieškinių suma (mln. eurų)

2015 m. pabaigai
495
30,0

2016 m. pabaigai
224
15,5

2017 m. pabaigai
166
18,2

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis didžiąją bylų dalį (76 proc.) sudarė bylos dėl BAB banko
SNORAS išleistų obligacijų (įsigaliojusių arba neįsigaliojusių iki banko bankroto). Dalis ieškovų
reikalauja indėlių ir/arba įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų už lėšas, įmokėtas už BAB
banko SNORAS neįsigaliojusios akcijų emisijos akcijas.
Teisminiai procesai dėl BAB banko SNORAS išleistos akcijų emisijos ir neįsigaliojusių
obligacijų yra šiuo metu sustabdyti ir bus atnaujinti po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
prejudicinio sprendimo. Po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo šios kategorijos bylose
teismų praktiką suformuos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, neužbaigtų bylų skaičius sumažėjo 25,9 proc.
nuo 224 iki 166.
10. DRAUDĖJŲ PATIKRINIMO VEIKLA
Per 2017 metus Įmonė atliko 93 indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemos dalyvių patikrinimus, iš jų buvo atlikti:
1 banko planinis tikrinimas;
74 kredito unijų planiniai patikrinimai;
14 valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių planiniai tikrinimai;
4 kredito unijų neplaniniai patikrinimai.
Iš 93 patikrintų dalyvių pas 87 buvo nustatyti teisės aktų ir (arba) mažareikšmiai pažeidimai,
kurie buvo pašalinti tikrinimų metu/po tikrinimų, įgyvendinant dalyviams pateiktas rekomendacijas
dėl nustatytų pažeidimų šalinimo.
Siekiant minimizuoti Indėlių ir Įsipareigojimų investuotojams dalyvių daromus pažeidimus,
susijusius su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, per 2017 metus Įmonė organizavo ir pravedė planinius
susitikimus (seminarus) su indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviais.
Susitikimų (seminarų) metu dalyviams buvo pristatyti Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymo nuostatų taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai bei išklausyta
dalyvių praktika taikant Įstatymo nuostatas. Viso buvo organizuoti 3 susitikimai (seminarai), kuriuose
dalyvavo 66 finansų įstaigų atstovai.
11. INDĖLIŲ DRAUDIMO SISTEMOS TESTAVIMAS NEPALANKIOMIS SĄLYGOMIS
Vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) 2016 m. spalio 19 d. gairėmis
dėl indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal direktyvą 2014/49/ES
(EBA/GL/2016/04) (toliau – Gairės) indėlių garantijų sistemos, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos
indėlių draudimo (garantijų) sistema, iki 2019 m. liepos 3 d. turi atlikti Gairėse nustatytus indėlių
draudimo sistemos testavimus nepalankiausiomis sąlygomis (toliau – testavimas) pagal Gairėse
nustatytas testavimo sritis ir testavimo intervencinio scenarijaus tipus (Gairių 96 punktas). Pagal
Gairių nuostatas, pirmasis testavimų ciklas turi būti atliktas iki 2019 m. liepos 3 d.
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Įmonės taryba 2017 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 05-02-4-10 patvirtino Indėlių draudimo
sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pirmojo ciklo programą 2017 – 2019 m. (toliau –
Testavimų programa). Testavimo programa yra išskaidyta į tris etapus (pirmasis, antrasis ir trečiasis
etapai). Pagal patvirtintą Testavimų programą pirmajame etape 2017 m. buvo įvertintos dvi testavimo
sritys:
1)
vieno kliento perspektyvos (toliau – VKP) bylos testavimas;
2)
operacinio pajėgumo testavimas.
Apibendrintos testavimo išvados pateikiamos 9 ir 10 lentelėse.
9 lentelė. VKP bylos testavimo rodikliai, jų reikšmės ir testavimo rezultatas (vertinimas)
Testuojamas rodiklis

Rodiklio tipas

Bendras VKP bylų kokybės įvertinimas
remiantis testavimu, pagrindiniai trūkumai,
pagrindinės trūkumų priežastys, lūkesčiai dėl
būsimų pokyčių

kokybinis rodiklis

Esamos prašymų pateikti VKP bylas ir šių bylų
priėmimo tvarkos kokybės įvertinimas.

kokybinis rodiklis

Rodiklio galimos
reikšmės
Optimalus
Patenkinamas
Prastas
Labai prastas
Optimalus
Patenkinamas
Prastas
Labai prastas

Laikas, kurio reikia VKP byloms gauti.

kiekybinis
rodiklis

Dienų skaičius

Standartinių reikalavimų neatitinkančių VKP
bylų arba VKP bylų įrašų dalis (trūksta
duomenų, duomenys netikslūs, nėra mokėjimui
išnagrinėti ir atlikti reikalingų duomenų)

kiekybinis
rodiklis

Reikalavimų
neatitinkančių VKP bylų
procentinė dalis nuo visų
pateiktų VKP bylų

Testavimo rezultatas
(vertinimas)
Optimalus

Optimalus
Vidutiniškai 2 darbo
dienos (norma – 2 darbo
dienos)
Realios intervencijos
atveju standartinių
reikalavimų
neatitinkančių VKP bylų
nebuvo

10 lentelė. Operacinio pajėgumo testavimo rodikliai, jų reikšmės ir testavimo rezultatas (vertinimas)
Rodiklio galimos
reikšmės
Ryšio palaikymas su indėlininkais ir plačiąja visuomene
Optimalus
Laikas, kurio reikia skambučių
Patenkinamas
centrams, ad hoc interneto svetainėms arba kokybinis rodiklis
Prastas
tinklalapiams sukurti
Labai prastas
Mokėjimo priemonės
Optimalus
Mokėjimo priemonių, kurias būtų
Patenkinamas
galima naudoti pagal išmokėjimo scenarijus, kokybinis rodiklis
Prastas
apžvalga
Labai prastas
Optimalus
Mokėjimo priemonių pakankamumas,
Patenkinamas
kai taikomos dideliam skaičiui mokėjimų, kaip kokybinis rodiklis
Prastas
aprašyta pagal scenarijus
Labai prastas
Grąžinimo terminai
Laikas nuo to momento, kai nustatoma,
kad indėliais negalima naudotis, iki to, kai kiekybinis rodiklis
Darbo dienų skaičius
grąžintina suma yra grąžinama
Informacija apie problemas, dėl kurių IGS greičiausiai tektų imtis intervencinių veiksmų
Esamos tvarkos, pagal kurią gaunama
informacija
iš
kompetentingų
arba
pertvarkymo institucijų apie kredito įstaigoje
Optimalus
nustatytas problemas, dėl kurių IGS
Patenkinamas
greičiausiai tektų imtis intervencinių veiksmų, kokybinis rodiklis
Prastas
kokybė, įskaitant tai, ar ja užtikrinama, kad
Labai prastas
informacija apie ankstyvuosius įstaigos
finansinės padėties pablogėjimo požymius
būtų gauta laiku
Testuojamas rodiklis

Rodiklio tipas
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Testavimo rezultatas
(vertinimas)

Optimalus

Optimalus

Optimalus

Vidutiniškai 8 darbo
dienos (norma – iki 20
darbo dienų)

Optimalus

12. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Įmonė per ataskaitinį laikotarpį įsigijo prekių ir paslaugų įvykdydama 82 mažos vertės
viešuosius pirkimus: atsinaujino prieigas prie teisinės informacinės duomenų bazės, vykdė Draudėjų
rizikingumo vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimą, patobulino draudimo įmokų
sistemą, įsigijo darbuotojų sveikatos draudimo paslaugas, įsigijo išorės teisininkų/konsultantų
paslaugas, inicijavo efektyvaus bankrutavusių kredito įstaigų administravimo studijos parengimo
pirkimą bei vykdė kitus, kasdienei Įmonės veiklai vykdyti reikalingus pirkimus, tokius kaip
komandiruočių organizavimo paslaugos, personalo paieškos, kanceliarinės prekės ir kt. pirkimus.
13. ĮMONĖS PERSONALO VALDYMAS
2017 m. gruodžio 31 d. Įmonėje buvo 24 patvirtinti etatai, 16 faktiškai dirbančių darbuotojų ir
5 vaiko priežiūros atostogose. Įmonės veikla organizuojama per 5 skyrius:
• Draudimo išmokų skyrius;
• Draudėjų patikrinimo skyrius;
• Fondų administravimo skyrius;
• Procesų administravimo skyrius;
• Veiklos organizavimo skyrius.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė kreipėsi į LR finansų ministeriją dėl naujos struktūros
patvirtinimo, kurioje ketinama optimizuoti darbuotojų skaičių ir veiklą vykdyti per skyrius,
apjungiant Draudimo išmokų ir Fondų administravimo skyrius.
Įmonėje įdiegta personalo valdymo politika. Kasmet yra vykdomi metiniai pokalbiai su
darbuotojais, kurių metu yra vertinami praėjusių metų pasiekti rezultatai ir suplanuojami ateinančių
metų darbai. Atsižvelgiant į metinių pokalbių rezultatus, yra svarstoma dėl darbuotojo kvalifikacijos
kėlimo ir karjeros galimybių Įmonėje. Darbuotojai yra skatinimai nuolat tobulėti ne tik profesinėje
srityje, bet ir ugdyti asmenines savybes, todėl darbuotojams yra nustatomi ne mažiau kaip dveji
kvalifikacijos kėlimo mokymai/seminarai per metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
mokymuose ir seminaruose, susijusiuose su esminiais darbo kodekso ir viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimais, taip pat tobulino anglų kalbos žinias, ugdė vadovavimo įgūdžius bei gilino kitas
kompetencijas. Be kita ko, Įmonės darbuotojai dalyvavo ir korupcijos prevencijos švietėjiškuose
seminaruose.
11 lentelė. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį (eurais).

Darbo užmokestis
Vidutinis Įmonės vadovų
Vidutinis kitų Įmonės darbuotojų

2016 m.
3608
1124

2017 m.
3682
1113

14. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Įmonė aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudikų
veikloje. Įmonė yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumo (EFDI) tikroji narė, o Įmonės
direktorė A. Mažintienė yra EFDI valdybos narė atsakinga už finansų ir biudžeto valdymą. Per
ataskaitinį laikotarpį buvo dalyvauta 4 EFDI Valdybos narių susitikimuose, 6 EFDI organizuotose
darbo grupėse, konferencijose ir metiniame EFDI narių susitikime.
Įmonė nuolat aktyviai dalyvauja EFDI ir IADI narių apklausose, dalinasi gerąją praktika
administruojant procesus susijusius su Indėlių draudimo sistema.
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15. KORUPCIJOS PREVENCIJA
Ataskaitiniu laikotarpiu, Įmonės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V – 52 „Dėl
valstybės įmonės ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ vidaus kontrolės ir rizikų valdymo nuostatų
patvirtinimo“ 3 punktu sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose Įmonės
veiklos srityse nustatyti, atliko Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo
Nr. 1K-237 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos
sričių, kuriose tikslinga 2017 metais atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo“ 11 punkte
nustatytų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą bei
LR finansų ministerijai pateiktas:
1. Personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srities vertinimo aprašymas.
2. Viešųjų pirkimų organizavimo veiklos srities vertinimo aprašymas.
Siekiame, kad Įmonės veikla būtų nešališka ir skaidri, todėl nuolat atliekama korupcijos
prevencija, galimų rizikų vertinimas.
16. KITA VEIKLA
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti 26 Įmonės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo
svartyti 145 klausimai.
Įmonė, kaip didžiausias kreditorius, atstovaudamas Indėlių draudimo fondą, dalyvavo 71
kreditorių komitetų/susirinkimų posėdžiuose dėl bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų
administravimo klausimų.
17. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ VYKDYMAS
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-167
(2017 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-465), Įmonei 2017 m. nustatyti veiklos rodikliai ir jų
vykdymas pateikiamas 12 lentelėje:
12 lentelė. Pagrindiniai 2017 m. Įmonės veiklos rodikliai ir jų vykdymas (mln. eurų)

Rodiklio pavadinimas
Indėlių draudimo fondo įplaukos (draudimo įmokos
ir lėšos, gautos iš administruojamų bankroto procesų
(mln. eurų))
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
įplaukos (draudimo įmokos ir investavimo pajamos
(mln. eurų))
Veiklos pelningumas (EBIDTA) (mln. eurų)

Direktorė

2017 m. planas

2017 m. faktas

69,0

70,4

0,06

0,07

0,01

0,07
Aurelija Mažintienė
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