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Buveinės adresas:
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1996-12-16
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2. BENDRA INFORMACIJA
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 bei vykdantis kitas su Įstatymo
įgyvendinimu susijusias funkcijas. Įmonė administruoja Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą.
Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Lietuvos
Respublikos finansų ministerija), Įmonės taryba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas
Įmonės tarybą 2018 metų birželio mėn. 30 d. sudarė 5 nariai:
Tarybos pirmininkas – Sigitas Mitkus, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos
departamento direktorius;
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Tarybos nariai – Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Kreditų ir mokėjimų rinkų skyriaus
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.
3. ĮMONĖS MISIJA 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 savo 2018 metų veikloje siekia šių pagrindinių strateginių tikslų:
– didinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų patikimumą;
– užtikrinti Įmonės veiklos ir administruojamų fondų valdymo efektyvumą.
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4. ĮMONĖ IR ADMINISTRUOJAMI FONDAI
4.1 Įmonė
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.
2018 m. birželio 30 d. Įmonės nuosavo kapitalo dydis preliminariais duomenimis sudarė
15.897,29 tūkst. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu padidėjo 37,56 tūkst. eurų. Įmonės
nuosavo kapitalo padidėjimą lėmė uždirbtas Įmonės pelnas iš investicinės veiklos.
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. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pajamos už fondų
administravimą sudarė 270,90 tūkst. eurų ir 18,90 tūkst. eurų iš kitos (investicinės) veiklos.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos sudarė 224,70 tūkst. eurų,
administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos 33,10 tūkst. eurų, turto nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos 13,20 tūkst. eurų, ir komercinės veiklos sąnaudos 0,30 tūkst. eurų.
4.2. Indėlių draudimo fondas
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.
2018 m. birželio 30 d. Indėlių draudimo fondo dydis (turtas) siekė 204.521,91 tūkst. eurų, iš
kurių 45.632,60 tūkst. eurų sudarė gryni pinigai (finansiniai fondo ištekliai), skirti draudimo
išmokoms mokėti, kita dalis yra kitas fondo turtas, kuris susideda iš apskaičiuoto ir diskontuoto
kreditorinio reikalavimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės fondo pajamos sudarė: iš draudimo įmokų 5.822,79 tūkst.
eurų, lėšos gautos iš bankrutuojančių kredito įstaigų – 14.473,00 tūkst. eurų, per 5 metus neatsiimtos
draudimo išmokos 29,98 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu fondo lėšos buvo naudojamos draudimo išmokoms ir teismo
priteistoms procesinėms palūkanoms išmokėti (29,53 mln. eurų), fondo administravimo sąnaudoms
dengti (269,60 tūkst. eurų).
Preliminarūs ataskaitinio laikotarpio Indėlio draudimo fondo pagrindiniai rodikliai pateikiami
1 lentelėje.
4.3.Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamas turtas
įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms išmokėti pagal Įstatymą.
2018 m. birželio 30 d. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis sudarė 2.689,83
tūkst. eurų, pagrindinis fondo turtas: 2.161,74 tūkst. eurų gryni pinigai, 528,16 tūkst. eurų
Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai (toliau – VVP).
Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš draudimo įmokų sudarė 67,80 tūkst. eurų, pajamos iš
įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo – 2,98 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšos buvo naudojamos
fondo administravimo sąnaudoms dengti (0,30 tūkst. eurų).
Preliminarūs ataskaitinio laikotarpio Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
pagrindiniai rodikliai pateikiami 1 lentelėje.
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4.4.Pertvarkymo fondas
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).
2018 m. birželio 30 d. Pertvarkymo fondo dydis sudarė 4,00 tūkst. eurų. Ataskaitiniu
laikotarpiu draudimo įmokų suma sudarė 1,00 tūkst. eurų. Pertvarkymo fondas išlaidų nepatyrė.
Pertvarkymo fondo pagrindiniai rodikliai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Įmonės ir Įmonės administruojamų Fondų pagrindinių rodiklių 2018 m. 6 mėnesių
preliminarus faktas ir 2018 m. strateginio plano prognozė (tūkst. eurų).
2018 m. 6 mėn.
preliminarus
faktas
289,6

Įmonė
Pajamos, iš jų:
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą

2018 m.
prognozė
843

269,6

806

Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimą

0,3

1

Pertvarkymo fondo administravimo pajamos

1,0

1

18,9

35

Sąnaudos, iš jų:

271,3

796

Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos

224,7

535

Administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos

33,1

243

Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

13,2

30

0,3

4

Įplaukos iš viso

20 325,8

43 601

Draudimo įmokos

5 822,78

11 981

14 473,00

31 600

30,0

20

Išlaidos iš viso

29 827.6

60 806

Draudimo išmokos

29 528,0

60 000

269,6

806

45 632,6

13 508

Įplaukos iš viso

70,8

65

Draudimo įmokos

67,8

60

Investavimo pajamos

3,0

5

Išlaidos iš viso

0,3

1

-

-

0,3

1

2 689,8

2 685

Įplaukų iš viso

1,0

1

Draudimo įmokos

1,0

1

-

-

4,0

4

Investicinės (komercinės) veiklos pajamos

Komercinės veiklos sąnaudos
Indėlių draudimo fondas

Pajamos iš administruojamų įvykių
Kita (per 5 m neatsiimtos draudimo išmokos)

Administravimo išlaidos
Kiti rodikliai
Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas

Išmokos
Sąnaudos už fondo administravimą
Kiti rodikliai
Sukauptos lėšos (periodo pabaigai)
Pertvarkymo fondas

Išlaidų iš viso
Sukauptos lėšos (periodo pabaigai)
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5. DRAUDĖJŲ GRUPĖS IR DRAUDIMO ĮMOKOS
5.1 Indėlių draudimo sistemos dalyviai
Indėlius 2018 m. birželio 30 d. draudė 6 komerciniai bankai ir 69 kredito unijos. Ataskaitiniu
laikotarpiu įvyko 2 draudiminiai įvykiai, kurie buvo paskelbti Lietuvos bankui atšaukus licencijas
šioms kredito unijoms: KU „Centro taupomoji kasa“, KU „Taupkasė“. Per tą patį laikotarpį prie
Indėlių draudimo sistemos prisijungė 2 nauji dalyviai „Jungtinė centrinė kredito unija“ ir KU „ Neris“.
Ataskaitiniu laikotarpiu Indėlių draudimo sistemos dalyvių priskaičiuotos draudimo įmokos
sudarė 5,82 mln. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu sumažėjo 63,74 proc. (1 paveikslas).
Ženklų draudimo įmokų sumažėjimą sąlygojo 2017 m. gegužės 31 d. Finansų ministro įsakymu
Nr.1K-210 nustatyta visų indėlių draudimo sistemos dalyvių į Indėlių draudimo fondą mokėtina
metinė periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų suma už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki
2018 m. birželio 30 d. – 11,82 mln. eurų, kas sudaro 0,10 proc. nuo tinkamų drausti indėlių visose
kredito įstaigose, kai tuo tarpu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. buvo nustatyta 32,40
mln. eurų metinė periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų suma, kas sudarė 0,30 proc. nuo
tinkamų drausti indėlių visose kredito įstaigose.
Ataskaitiniu laikotarpiu bankrutuojančių KU „Centro taupomoji kasa“ ir KU „Taupkasė“
nesumokėtos įmokos už 2018 m. I pusmetį sudarė 14,71 tūkst. eurų. Bankrutavusių kredito unijų
nesumokėtos draudimo įmokos, teismų nutartimis tvirtinamos IV eilės kreditoriniu reikalavimu.
1 paveikslas. 2017 metų ir 2018 m. 6 mėn. draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. eurų).
3,00

2,75

2,75

2,66

2,75

2,66

2,48

mln. eurų

2,50
2,00
1,50
1,00
1,00

0,90

1,00

1,00

0,96

0,96

1,00

1,00

0,97

1,00

0,97

1,00

0,50
0,00
SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

Bankų ir kredito unijų įmokos 2017

LIEPA

RUGPJŪTIS RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS GRUODIS

Bankų ir kredito unijų įmokos 2018

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų draudimo įmokos sudarė 5,54 mln. eurų arba 95 proc. visų
kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų (2 lentelė).
2 lentelė. Bankų ir kredito unijų priskaičiuotų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą
pasiskirstymas 2017 m. ir 2018 m. 6 mėn. (tūkst. eurų)
Indėlių draudimo fondo įmokos (tūkst. eurų)
Bankai
Kredito unijos
Viso

2017 m. 6 mėn.
15.107,21
922,85
16 066,84

2018 m. 6 mėn.
5.538,63
284,15
5 822,78

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr.
1K-190 ,,Dėl metinės periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų sumos nustatymo“ buvo nustatyta,
kad visų indėlių draudimo sistemos dalyvių į Indėlių draudimo fondą mokėtina metinė periodinių (ex
ante) indėlių draudimo įmokų suma už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.
sudaro 13,04 mln. eurų t.y. 0,1 proc. pagrindinių apdraustų indėlių sumos.
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5.2. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai
Įsipareigojimus investuotojams 2018 m. birželio 30 d. draudė 6 komerciniai bankai, Lietuvos
centrinė kredito unija, 7 finansų maklerio įmonės ir 9 valdymo įmonės.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių sumokėtų draudimo įmokų suma už
2018 metus sudarė 67,80 tūkst. eurų, palyginus su 2017 metais, draudimo įmokų suma padidėjo 6,45
tūkst. eurų arba 10 proc. (3 lentelė).
3 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokos į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą 2017-2018 metais (tūkst. eurų).
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo įmokos (tūkst. eurų)
Bankai

2017 m.
30,59

2018 m.
31,61

Centrinės kredito unijos

2,90

2,90

Finansų maklerio įmonės
Valdymo įmonės

20,32
7,81
61,35

25,48
7,81
67,80

Viso

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai draudimo įmokas moka vieną kartą
metuose – sausio mėnesį.
5.3. Pertvarkymo fondas
Ataskaitiniu laikotarpiu į Pertvarkymo fondą buvo sumokėta 1,00 tūkst. eurų, kaip ir 2017 m..
Draudimo įmokas Pertvarkymo fondo dalyviams nustato/apskaičiuoja Lietuvos bankas.
6. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI, DRAUDIMO IŠMOKOS IR BANKROTO PROCESAI
6.1. Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 2 Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai.
2018 m. sausio 16 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-10 pripažino kredito uniją Centro
taupomoji kasa nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Kredito unijos 1000-čiui
indėlininkų apskaičiuota draudimo išmokų suma sudarė 10,56 mln. eurų. Kredito unijos draudimo
išmokų mokėjimo agentu buvo atrinktas UAB Medicinos bankas, kuris nuo 2018 m. vasario 6 d.
moka draudimo išmokas buvusiems unijos indėlininkams.
2018 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 06-291 pripažino kredito uniją
„Taupkasė“ nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Kredito unijos 2 752-iems
indėlininkams apskaičiuota draudimo išmokų suma sudarė 18,68 mln. eurų. Kredito unijos draudimo
išmokų mokėjimo agentu buvo atrinktas AB „Citadele“ bankas, kuris nuo 2018 m. vasario 26 d. moka
draudimo išmokas buvusiems unijos indėlininkams.
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal teismų sprendimus/nutartis, papildomai buvo išmokėta 177,00
tūkst. eurų BAB banko Snoras ir bankrutuojančių/bankrutavusių kredito unijų „Baltija“, „Vilniaus
taupomoji kasa“ ir „Taupkasė“ indėlininkams.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonė, per draudimo išmokų mokėjimo agentus, moka
išmokas 10 bankrutavusių kredito unijų indėlininkams. Minėtų bankrutavusių kredito unijų
indėlininkai buvo neatsiėmę iš viso 6.130,94 tūkst. eurų draudimo išmokų (4 lentelė).
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4 lentelė. Bankuose neatsiimtų indėlių draudimo išmokų likučiai pagal kredito unijas 2018 m. birželio
30 d. (tūkst. eurų)

Nr

Bankrutavusios
Kredito unijos
pavadinimas

Bankas (Mokėjimo
agentas)

Draudimo
išmokų
suma
pervesta
bankams,
tūkst. eurų

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos,
tūkst. eurų

64 107,46

64 020,57

3 427,17

Indėlininkų
neatsiimtos
draudimo
išmokos,
tūkst. eurų

Draudimo
išmokų
mokėjimo
termino
pabaiga

99,86 %

86,89

2019-01-17

3 427,15

99,99 %

0,02

2019-04-30

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos,

Vilniaus taupomoji
kasa
Naftininkų
investicijos
Amber

Danske
Bank
A/S
Lietuvos filialas
AB „Citadelė“ bankas
UAB Medicinos bankas

19 966,68

19 670,34

98,52 %

296,34

2021-09-20

Žemaitijos iždas

UAB Medicinos bankas

1 634,62

1 630,65

99,75 %

3,97

2022-03-07

Pajūrio

UAB Medicinos bankas

2 147,88

2 085,73

97,11 %

62,15

2022-03-17

6

Baltija

AB Šiaulių bankas

11 529,48

11 255,59

97,62 %

273,89

2022-09-25

7

Namų

AB Šiaulių bankas

1 381,27

1 304,57

94,45 %

76,70

2022-09-25

8

Vilniaus kreditas

AB „Citadele“ bankas

20 358,95

18 595,18

91,34 %

1 763,77

2022-11-10

Centro taupomoji kasa

UAB Medicinos bankas

10 555,01

9 220,85

87,36 %

1 334,16

2023-01-16

Taupkasė

AB „Citadele“ bankas

18 683,87

16 450,82

88,05 %

2 233,05

2023-02-13

153 792,39

147 661,45

1
2
3
4
5

9
10

Viso

6 130,94

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtos mokėti draudimo išmokos šių bankrutavusių kredito unijų
indėlininkams: „Švyturio taupomoji kasa“, Nacionalinės kredito unija ir Laikinosios sostinės kreditas
Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos 29,98 tūkst. eurų buvo grąžintos ir įskaitytos į Indėlių
draudimo fondą.
Įmonė svetainėje ir socialiniame tinkle viešina pranešimus, siunčia priminimus indėlininkams
apie draudimo išmokų išmokėjimo termino pabaigą.
6.2. Administruojami bankroto procesai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Įmonė dalyvavo 14-os kredito įstaigų bankroto procesuose.
Artimiausiu metu, teismui iškėlus bankroto bylą ir patvirtinus kreditorinius reikalavimus, Įmonė kaip
didžiausias kreditorius, papildomai dalyvaus dar 1-os kredito unijos bankroto procese (KU
„Taupkasė“). 2018 m. birželio mėn. pabaigai, Indėlių draudimo fondo 15-os kredito įstaigų bendras
II ir IV eilės kreditorinis reikalavimas, sudaro 693,34 mln. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį bankrutavusios kredito įstaigos pervedė 14,47 mln. eurų Įmonės antros
eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimui.
6.3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų dalyviai draudiminių
įvykių nepatyrė.
7. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Įmonė, Indėlių draudimo fondas, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas ir
Pertvarkymo fondas ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinių įsipareigojimų neturėjo.
8. ĮMONĖS IR ADMINISTRUOJAMŲ FONDŲ LĖŠŲ INVESTAVIMAS
8.1. Nuosavo kapitalo investavimas
Įmonės nuosavo kapitalo investicijų portfelio balansinė vertė 2018 m. birželio 30 d. sudarė
4.647,23 tūkst. eurų. Įmonės investicijų portfelį sudaro Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP
denominuoti eurais. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė investavo dalį nuosavo kapitalo lėšų į Lietuvos
Respublikos VVP ir įsigijo obligacijų (emisijos Nr. LT1000607010), kurių nominali vertė 1.200,00
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tūkst. eurų. Preliminariais duomenimis investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė
18,90 tūkst. eurų ir lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 6,00 tūkst. eurų arba
24 proc. Investicinių pajamų sumažėjimas sietinas finansine investicine aplinka, kurioje mažos
rizikos finansinių priemonių pajamingumas yra neigiamas arba artimas nuliui. Įmonė nuosavo
kapitalo lėšos investuojamos į mažos rizikos turtą, 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.
Kitą Įmonės nuosavo kapitalo balansinę dalį 2018 m. birželio 30 d sudarė: piniginės lėšos
Įmonės sąskaitose AB SEB banke (Moody‘s - Aa3, Standard&Poor’s - A+, Fitch Ratings - AA-) –
11.177,81 tūkst. eurų. Šiai dienai bankai verslo subjektas palūkanų už indėlius ir/ar lėšas sąskaitose
nemoka.
8.2. Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas
Indėlių draudimo fonde sukauptomis lėšomis ataskaitiniu laikotarpiu buvo mokamos draudimo
išmokos bankrutavusių kredito unijų indėlininkams, kaupiamos lėšos galimoms draudimo išmokoms
mokėti tame tarpe ir pagal teismų sprendimus, todėl investavimo veikla nebuvo vykdoma šio fondo
atžvilgiu.
8.3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimas
Įsipareigojimų investuotojams fondo investicijų portfelio balansinė vertė 2018 m. birželio 30
d. buvo 528,16 tūkst. eurų. Valdomą investicijų portfelį sudaro Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP
denominuoti eurais. Preliminariais duomenimis Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 2,98 tūkst. eurų ir lyginant su atitinkamu
praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 0,94 tūkst. eurų arba 24 proc. Investicinių pajamų sumažėjimas
sietinas finansine investicine aplinka, kurioje mažos rizikos finansinių priemonių pajamingumas yra
neigiamas arba artimas nuliui. Fondo lėšos investuojamos į mažos rizikos turtą ir jų investavimą
reglamentuoja Įmonės Tarybos 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 02-10-2 pavirtintos „Indėlių
draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo taisyklės“.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo sąskaitoje Luminor bank AB (Moody‘s - Aa2,
Standard&Poor’s - A+) 2018 m. birželio 30 d. buvo sukaupta 2.161,74 tūkst. eurų.
8.4. Pertvarkymo fondo investavimas
Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (4,00 tūkst. eurų) ataskaitiniu laikotarpiu buvo laikomos
AB Swedbank (Moody‘s – Aa3, Standard&Poor’s – AA-, Fitch Ratings – AA-).
9. TEISMINĖS BYLOS
2018 m. birželio 30 d. duomenimis Įmonė, kaip atsakovas ar trečiasis asmuo, dalyvavo 133
neužbaigtose bylose, kurių bendra ieškinių suma sudarė 13,97 mln. eurų.
Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, neužbaigtų bylų skaičius sumažėjo 29 proc.
nuo 186 iki 133.
2018 m. birželio 22 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K3-232-969/2018, kurioje pripažino ieškovų, kurie buvo sudarę su BAB banku Snoras obligacijų
įsigijimo sutartis, pagal kurias lėšos, skirtos vertybiniams popieriams įsigyti, buvo pervestos į banko
vardu atidarytas sąskaitas, tačiau dėl banko nemokumo šie asmenys netapo obligacijų savininkais,
teisę į indėlių draudimo išmoką. Įmonė vykdo priimtą nutartį, pagal kurią 62-iems asmenims
apskaičiuota indėlių draudimo išmokų suma sudaro 855,53 tūkst. eurų.
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10. DRAUDĖJŲ PATIKRINIMO VEIKLA
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė atliko visų Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir Įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemos dalyvių einamuosius patikrinimus iki 2018 m. kovo 20 d. (iš viso
90 tikrinimų). Einamųjų tikrinimų tikslas – įvertinti draudimo sistemų dalyvių deklaruotų duomenų,
reikalingų draudimo įmokoms apskaičiuoti, teisingumą (vertinami 2017 m. gruodžio 31 d. duomenys)
ir draudimo įmokų sumokėjimo teisingumą. Buvo patikrinta iš viso 90 Indėlių draudimo sistemų ir
Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių:
1)
Pas 74 Indėlių draudimo sistemos dalyvius (6 bankai, 2 centrinės kredito unijos ir 66 kredito
unijos) pažeidimų nenustatyta, iš jų 12 Indėlių draudimo sistemos dalyvių (5 bankai ir 7 kredito
unijos) tikrinimo metu patikslino savo pateiktus 2017 m. gruodžio 31 dienos duomenis apie
pagrindinių apdraustųjų indėlių sumas ir pagrindinių apdraustųjų indėlių indėlininkų skaičių. Kadangi
visi draudėjai iki einamųjų patikrinimų pabaigos datos pateikė patikslintus duomenis, laikoma, kad
šie indėlių drausimo sistemos dalyviai tinkamai deklaravo duomenis, reikalingus draudimo įmokoms
apskaičiuoti. Po visų patikrinimų ir duomenų perdeklaravimo bendra pagrindinių apdraustųjų indėlių
suma padidėjo 6,7 mln. eurų.
2)
Patikrinus 23 Įsipareigojimų investuotojams sistemos dalyvius, 14-oje (4 bankai, 5 valdymo
įmonės ir 5 finansų maklerio įmonės) pažeidimų nenustatyta. 9 Įsipareigojimų investuotojams
sistemos dalyviams (2 bankai, Lietuvos centrinei kredito unija, 4 valdymo įmonės ir 2 finansų
maklerio įmonės) nustatyti mažareikšmiai pažeidimai (vėlavimas sumokėti draudimo įmokas,
vėlavimas pateikti duomenis). Pažeidimai dėl vėlavimo susimokėti įmokas buvo pašalinti tikrinimo
metu.
Tikrinti sistemų dalyviai atsižvelgė į Įmonės jiems pateiktas rekomendacijas dėl nustatytų
mažareikšmių pažeidimų pašalinimo.
Įmonė, pagal patikrinimų planą atliko 17 Indėlių draudimo sistemos dalyvių (kredito unijų)
planinius patikrinimus (į patikrinimų planą įtraukti 44 Indėlių draudimo sistemos dalyviai ir
Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai, kurie priskirti aukštai ir vidutinei
tikrinimo kategorijai). Planinių tikrinimų tikslas – įvertinti draudimo sistemų dalyvių veiklą šiose
srityse: duomenų, reikalingų indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, pateikimo teisingumo ir
operatyvumo ir dėl sistemų dalyviams nustatytos informavimo apie indėlių draudimą pareigos
įgyvendinimo.
Iš 17-os ataskaitiniu laikotarpiu tikrintų dalyvių 6-iose kredito unijose pažeidimų nenustatyta,
11-oje kredito unijų nustatyti pažeidimai dėl pasirengimo pateikti duomenis, reikalingus indėlių
draudimo išmokoms apskaičiuoti (netinkamas draudimo objektų (indėlininkų) ir (arba) draudimo
išmokų sumų identifikavimas). Tikrintiems sistemos dalyviams buvo pateiktos rekomendacijos ir
nustatyti terminai joms įgyvendinti.
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos bankui pritaikius poveikio priemones buvo atlikta/yra
atliekama 2 kredito unijų neplaniniai patikrinimai dėl duomenų, reikalingų draudimo išmokoms
apskaičiuoti, pateikimo ir (arba) informavimo apie indėlių draudimą srityse. Vienam indėlių
draudimo sistemos dalyviui buvo nustatytas pažeidimas dėl Įmonei teikiamų duomenų, reikalingų
indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti (teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitikimas). Kito
indėlių draudimo sistemos dalyvio neplaninį patikrinimą planuojama užbaigti 2018 m. liepos mėn.
11. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Įmonė per ataskaitinį laikotarpį įsigijo prekių ir paslaugų įvykdydama 44 mažos vertės
viešuosius pirkimus: atsinaujino prieigas prie teisinės informacinės duomenų bazės, įsigijo IT sistemų
priežiūros ir aptarnavimo paslaugas bei vykdė kitus, įmonės veiklai vykdyti reikalingus pirkimus,
tokius kaip kelionių organizavimo paslaugos, personalo paieškos, kvalifikacijos kėlimo, kanceliarinių
prekių, fiksuoto telefoninio ryšio, apsaugos, pašto, teisinių paslaugų ir kitus pirkimus.
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12. ĮMONĖS PERSONALO VALDYMAS
2018 m. gegužės 1 d. Įmonėje įsigaliojo nauja struktūra, kuri buvo patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K-74. Po struktūrinių pertvarkymų,
Draudimo išmokų skyrius buvo panaikintas, o jo funkcijos buvo perkeltos Fondų administravimo
skyriui. Įmonėje yra patvirtinti 22 etatai ir Įmonės veikla yra organizuojama per 4 skyrius:
• Fondų administravimo skyrius
• Draudėjų patikrinimo skyrius;
• Procesų administravimo skyrius;
• Veiklos organizavimo skyrius.
Optimizavus Įmonės organizacinę struktūrą peržiūrėtos pareigybės, kas leido padidinti dalies
darbuotojų darbo užmokestį. Įmonė ir toliau sieks aukščiausios viešųjų paslaugų ir jų administravimo
kokybės.
Įmonės personalas nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudamas seminaruose, mokymuose, dalinasi
patirtimi ir gerąja praktika su kolegomis iš kitų Europos valstybių. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės
darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami finansinės atskaitomybės rengimo seminare, dokumentų
valdymo mokymuose; gilino žinias bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo srityje, taip pat
aktyviai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose.
13. 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 5 EFDI Valdybos narių susitikimuose, tame tarpe dalyvauta
tarptautiniame indėlių draudikų asociacijos regioninių komitetų suvažiavime ir Europos indėlių
draudikų forumo organizuotame seminare “Vieno kliento perspektyva: klausimai, iššūkiai ir
sprendimai indėlių draudimo fondams”.
Įmonė nuolat aktyviai dalyvauja EFDI narių apklausose, dalinasi gerąją praktika
administruojant procesus susijusius su Indėlių draudimo sistema.
14. KITA VEIKLA
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 13 Įmonės tarybos posėdžių, kurių metu buvo pateikta išvada LR
finansų ministerijai dėl metinės periodinės (ex ante) indėlių draudimo įmokos sumos laikotarpiui nuo
2018-07-01 iki 2019-06-30; patvirtinta nauja Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
įmokų apskaičiavimo bei mokėjimo taisyklių redakcija; pristatyta 2018 metų Indėlių draudimo fondo
ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimo sąnaudų sąmatos vykdymo
ataskaita; pritarta 2018 metų Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo administravimo sąnaudų sąmatos patikslinimui bei svarstyti kiti klausimai, susiję su
bankrutavusių kredito įstaigų bankroto procesais.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė, kaip didžiausias kreditorius, dalyvavo 54 kreditorių
komitetų/susirinkimų posėdžiuose dėl bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų administravimo
klausimų.
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