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VADOVO ŽODIS  
 

Gerbiamieji,  

   VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ veikos ataskaita yra 
mūsų įmonės strateginių tikslų vykdymo rezultatų 
pristatymas mūsų įmonės steigėjui – finansų ministerijai, 
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų 
dalyviams, indėlininkams ir visai visuomenei.  

   Pasaulio, o tame tarpe ir Lietuvos ekonomikai tebeaugant, 
2018 metus baigėme stebėdami augančias apdraustųjų 
indėlių sumas Lietuvoje veikiančiose kredito įstaigose. Nors 
iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos nuo 2019 m. pradžios 
pasitraukia AB Luminor ir AB Citadele, judėjimas nėra vien 
vienakryptis – prie draudimo sistemos pradės jungtis naujai 
įsteigti specializuoti bankai.  

   Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame 
vakar aktualios priemonės gali būti neaktualios rytoj, todėl 
stengiamės nuolat keistis ir tobulėti dalyvaudami Europos 

indėlių draudimo sistemos veikloje, diegdami efektyvias modernias teisines ir technologines 
priemones Lietuvos draudimo sistemos dalyviams, indėlininkams, taip pat mąstydami apie 
darbuotojų lojalumą ir įsitraukimą.   

   2018 metais Įmonėje darnaus vystymosi pagrindais sukurta Socialinės atsakomybės politika, 
apimanti Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principus ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslus. Todėl ir šioje ataskaitoje atsižvelgiama į „Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos“ gaires. 
Kviečiame susipažinti, kaip mums pavyko siekti savo, kaip įmonės, ir globalių tikslų prisidedant prie 
finansinio stabilumo užtikrinimo.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aurelija Mažintienė 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė 
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APIE ĮMONĘ  

1. PAGRINDINIAI  DUOMENYS APIE ĮMONĘ 

 
Įmonės pavadinimas:                     Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų  

 draudimas“ (toliau – Įmonė) 
Įstatinis kapitalas:                8.995.358 eurų 
Įregistravimo data:                1996-12-16 
Įmonės kodas:                 110069451 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:          Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Buveinės adresas:                Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius 
Teisinė forma:                 Valstybės įmonė 
Galiojančių įstatų registravimo data:               2018-03-01 
Telefono numeris:                (8-5) 213 56 57 
Elektroninio pašto  adresas:     idf@idf.lt  
Interneto tinklalapis:        www.iidraudimas.lt  
 

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. 

Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su 
ES teise ir atitinka pagrindinius Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo sistemų principus. 
 
Įmonės valdymas 

 
Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 

(Lietuvos Respublikos finansų ministerija), Įmonės taryba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės 
vadovas (1 paveikslas). 

Įmonės taryba 4 metų kadencijai patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. 
gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K- 235 „Dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 
narių skyrimo ir tarybos sudėties tvirtinimo“. Įmonės tarybą 2018 metų gruodžio mėn. 31 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; 

Tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje atlygis nemokamas. 
Įmonės direktorė: Aurelija Mažintienė. 
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1 lentelė. Įmonės valdymas 

Valdymo organas  Pagrindinės funkcijos 

Įmonės savininko 
teises ir pareigas 
įgyvendinanti 
institucija Lietuvos 
Respublikos 
finansų ministerija 

 

- tvirtina Įmonės strateginį veiklos planą; 
- tvirtina Įmonės ir Fondų metines pajamų ir išlaidų sąmatas; 
- nustato Įmonės struktūrą; 
- tvirtina Įmonės įstatus; 
- priima sprendimą pakeisti Įmonės buveinę; 
- skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su Įmonės 

vadovu sąlygas, Įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su 
Įmonės vadovu, tvirtina Įmonės vadovo pareigybės nuostatus 
(aprašymą); 

- tvirtina ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos ataskaitą; 
- tvirtina Įmonės ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir 

Įmonės pelno (nuostolių) paskirstymą; 
- gavusi Įmonės tarybos išvadą, nustato metinę periodinių (ex ante) 

indėlių draudimo įmokų sumą ir, gavusi priežiūros institucijos išvadą, –
specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų sumą; 

- gavusi priežiūros institucijos išvadą, nustato Pertvarkymo fondo 
administravimo įmokų apskaičiavimo metodiką ir tvirtina tam tikrų 
metų Pertvarkymo fondo administravimo įmokų dydį; 

- priima sprendimą dėl Įmonės skolinimosi iš kitų valstybių narių indėlių 
draudimo sistemų ar paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo 
sistemoms suteikimo Įmonės tarybos nustatyta tvarka; 

- gavusi Įmonės tarybos išvadą, priima sprendimą Įstatyme nustatytais 
būdais ir sąlygomis dalyvauti finansuojant kredito unijos turto, teisių, 
sandorių ir įsipareigojimų perdavimą; 

- tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
ir Įmonės tarybos informavimo apie atstovavimo Įmonei 
bankrutuojančiose kredito įstaigose aprašą; 

- parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę Įmonės finansinių 
ataskaitų rinkinio auditui atlikti. Fondų finansinių ataskaitų rinkinių 
auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė; 

- priima sprendimą pertvarkyti Įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis; 

- priima sprendimą reorganizuoti Įmonę; 
- priima sprendimus likviduoti Įmonę ir atšaukti Įmonės likvidavimą; 
- paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių; 
- tvirtina Įmonės metinius turto įsigijimo ir (arba) skolinimosi planus; 
- pritaria Įmonės nustatomiems ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodams ir normatyvams; 
- Įmonės nuosavo kapitalo investavimo tvarką; 
- pateikia Įmonei raštą dėl valstybės lūkesčių; 
- sprendžia kitus Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose Įmonės savininko teises ir pareigas, ir šiuose 
įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

Įmonės Taryba     
(5 nariai) 

 

- kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos pateikia Įmonės 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas, pastabas 
ir pasiūlymus dėl Įmonės veiklos strategijos, jei tokių yra; 

- priima sprendimus dėl indėlių ar įsipareigojimų investuotojams 
draudimo nutraukimo; 

- tvirtina pagal Įstatymą jos kompetencijai priskirtus tvirtinti teisės 
aktus, reglamentuojančius: papildomo indėlių draudimo tvarką; indėlių 
draudimo išmokų apskaičiavimo tvarką; mokėjimo paslaugų teikėjo 
(teikėjų), per kurį (kuriuos) bus mokamos draudimo išmokos, atrankos 
tvarką; priėmimo į Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemą ir 
pasitraukimo iš jos tvarką; periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) 
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indėlių draudimo įmokų ir pirmųjų (avansinių) draudimo įmokų 
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką; delspinigių už laiku nesumokėtą 
indėlių draudimo įmoką skaičiavimo ir mokėjimo tvarką; skolinimosi ir 
paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo sistemoms suteikimo 
tvarką; papildomo įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarką;
įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir 
sumokėjimo tvarką; indėlių draudimo sistemos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis tvarką; Indėlių draudimo fondo ir 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo 
tvarką; informacijos apie indėlių draudimą teikimo klientų 
aptarnavimo padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir sąskaitų 
išrašuose tvarką; 

- tvirtina Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams 
draudimo fondo administravimo sąnaudų sąmatas; 

- teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 
ataskaitinių finansinių metų Įmonės tarybos veiklos ataskaitą; 

-  atlieka kitas Įstatyme nustatytas funkcijas. 

Įmonės direktorius 

 

- priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais 
darbo sutartis; 

- nustato Įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir 
normatyvus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos pritarimu; 

- užtikrina Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemos veikimą 
Įmonėje; 

- teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 
informaciją apie Įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas 
ateinančiais finansiniais metais reikalingų lėšų sumas, taip pat 
informaciją apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įmonės veiklai; 

- vienasmeniškai sudaro sandorius, išskyrus sandorius, dėl kurių būtinas 
išankstinis Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos pritarimas. Didesnės kaip 30 000 eurų vertės sandorius 
sudaro Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
pritarimu, išskyrus: Įmonės nuosavo kapitalo ir (arba) Fondų lėšų 
investavimą pagal patvirtintas taisykles; viešojo pirkimo–pardavimo 
sutartis, sudaromas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka su laimėjusiu tiekėju; 

- atsako už Įmonės ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinių 
pateikimą tvirtinti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 
institucijai ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų 
pabaigos; 

- teikia Įmonės ir Fondų ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą 
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

- teikia Įmonės ir Fondų rizikos vertinimo ataskaitą Įmonės savininko 
teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

- teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Fondų ir Įmonės turtu; 
- priima sprendimus dėl Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondo ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų 
investavimo, vadovaudamasis Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų 
investuotojams draudimo fondo ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų 
investavimo taisyklėmis, parenka finansų tarpininkus investicijoms 
atlikti; 

- priima sprendimus dėl Pertvarkymo fondo lėšų investavimo 
vadovaudamasis Pertvarkymo institucijos nustatyta lėšų investavimo 
tvarka, parenka finansų tarpininkus investicijoms atlikti; 

- rengia ir teikia Įmonės tarybai medžiagą ir dokumentų, kurių reikia 
Įmonės tarybos funkcijoms atlikti, projektus; 

- teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 
informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti; 

- nustato informacijos pripažinimo Įmonės paslaptimi tvarką; 
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- tvirtina taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų Įmonėje 
tvarkymą; 

- atsako už veiksmus, kuriuos atlikti pareigą Įmonės vadovui nustato 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, 
Įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys Įmonės vadovo 
kompetenciją. 

 
  

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys Įmonės ir Įmonės administruojamų fondų veiklą 
 Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą Europos Sąjungoje reguliuoja 

direktyvos: 
- Europos parlamento ir tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių draudimo sistemų; 
- Europos parlamento ir tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 

sistemų. 
  Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą Lietuvoje reglamentuoja: 
-  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. 

 Bankrutuojančių (bankrutavusių) dalyvių bankrotų procesus reglamentuojantys teisės 
aktai: 

- Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;  
- Lietuvos Respublikos bankų įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos Centrinių kredito unijų įstatymas; 
- Kiti taikytini teisės aktai. 
 

Įmonės pagrindinės funkcijos tiesiogiai susijusios su fondų administravimu 
 
Įmonės veiklos tikslai (apibrėžti Įstatymu) – Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka drausti 

indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams, administruoti Indėlių draudimo fondą, 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą (minėti fondai nėra juridiniai 
asmenys, jų vardu veikia Įmonė), taip pat atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Vykdydama 
Įstatymu nustatytus tikslus, Įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas: 

 Apskaičiuoja ir surenka ex ante ir ex post indėlių draudimo įmokas, įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įmokas bei  įmokas į Pertvarkymo fondą ir kaupia jas atitinkamame 
administruojamame fonde arba panaudoja Įstatyme nustatytais tikslais; 

 Apskaičiuoja ir išmoka indėlių draudimo išmokas ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo išmokas;  

 Investuoja administruojamų fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas; 
 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 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 ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondų 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; 
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 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 Įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su šio Įstatymo įgyvendinimu ir 

Įmonės veiklos užtikrinimu. 
Visos Įmonės vykdomos funkcijos, kurios apibrėžtos Įstatymu yra priskiriamos specialiesiems 

įsipareigojimams, t. y. Įstatymu nustatytų fondų administravimas. Įmonė, kaip tai apibrėžta Valstybės 
valdomų įmonių specialiųjų įsipareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijose, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl 
Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo 
rekomendacijų patvirtinimo“, komercinių funkcijų nevykdo. 
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3. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS 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 
Būti Įmone, kuri užtikrina patraukliausią indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą 

finansų įstaigoms Baltijos šalyse. 
 
Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ vertybės 
Atvirumas – kuriama patraukli, moderni ir inovatyvi mikroaplinka; palaikomas sklandus ir 

glaudus bendradarbiavimas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų 
makroaplinkoje.  

 
Rezultatyvumas – siekiame geresnių nei nustatyti rezultatų per trumpesnius nei numatyta 

terminus. 
 
Veiksmingumas – mūsų skaidri ir socialiai atsakinga veikla daro teigiamą poveikį finansų 

sektoriaus stabilumui ir patikimumui.   
 

1 paveikslas. Strategijos žemėlapis 

Misija 
 

Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti 
prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo. 

 
      

Vizija 
 

Būti Įmone, kuri užtikrina patraukliausią indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą finansų įstaigoms 
Baltijos šalyse 

       

Strateginės 
kryptys 

  Prisidėti prie finansų sistemos stabilumo ir 
patikimumo didinimo 

 Efektyviai valdyti lėšas 

       

Strateginiai 
tikslai 

 
 Didinti indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo sistemų 

patikimumą  

 
Užtikrinti Įmonės veiklos ir administruojamų fondų 

valdymo efektyvumą 
 

       

Uždaviniai  

 
Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo sistemų dalyvių  
priežiūrą 

 

 Užtikrinti Įmonės veiklos efektyvumą  

      

 
Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo sistemos 

žinomumą 
 

 Užtikrinti administruojamų fondų lėšų teigiamus pokyčius 
 

 

      

 
Užtikrinti Indėlių draudimo fondo tikslinio 

lygio pasiekimą  
 

    

       

Strategijos tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti bei jų pasiekimas pateikiami 2 lentelėje. 
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         2 lentelė. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2018 metų veiklos vertinimo kriterijai ir jų vykdymas 

*EBITDA -  pelnas prieš  mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. 

Strateginis 
tikslas 

Uždavinys Priemonė  Kriterijus 
Kriterijaus reikšmė 

Atsakingas 2018 m. 
planas 

2018 m. 
faktas 

1. Didinti indėlių 
ir įsipareigojimų 
investuotojams 

draudimo sistemų 
patikimumą 

 Efekto 
Strateginiam tikslo uždavinių įgyvendinimo 
planuotų kriterijų reikšmių pasiekimas (proc.)  

100 100  

1.1. Užtikrinti 
indėlių ir 

įsipareigojimų 
investuotojams 

draudimo sistemų 
dalyvių (toliau – 

dalyviai) priežiūrą 

 Rezultato 
Uždaviniui įgyvendinti priemonių vykdymo 

kriterijų planuotų reikšmių pasiekimas (proc.) 
100 100  

Indėlių draudimo sistemos testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis 

Produkto 
Atliktas indėlių draudimo sistemos testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis 
1 1 Draudėjų patikrinimo skyrius 

Dalyvių patikrinimai Rezultato 
Rizikingiausių ir vidutinio rizikingumo lygio 

dalyvių patikrinimai (proc.) 
100 100 Draudėjų patikrinimo skyrius 

1.2. Užtikrinti 
indėlių ir 

įsipareigojimų 
investuotojams 

draudimo sistemos 
žinomumą  

 Rezultato 
Indėlių draudimo žinomumas (proc.) ≥ 60 54 

 Įsipareigojimų investuotojams draudimo 
žinomumas (proc.) 

≥ 30 74 

Visuomenės apklausa Produkto Atliekama visuomenės apklausa (vnt.) 1 1 
Veiklos organizavimo 

skyrius 

Visuomenės informavimas  Rezultato 
Vykdyti visuomenės informavimo priemonių 

plane nustatytas priemones (proc.) 
100 100 

Veiklos organizavimo 
skyrius 

Rizikingiausių  ir vidutinio rizikingumo 
lygio dalyvių konsultavimas  

Rezultato 
Susitikimai/tiesioginės aukšto ir vidutinio 

rizikingumo lygio  dalyvių konsultacijos (proc.) 
100 100 Draudėjų patikrinimo skyrius 

1.3.Užtikrinti 
Indėlių draudimo 

fondo tikslinio lygio 
pasiekimą 

Rezultato 
Pasiektas Indėlių draudimo fondo tikslinis 

lygis (proc. nuo apdraustų indėlių) 
0,1 0,4  

Indėlių draudimo sistemos dalyvių 
pateiktų duomenų apie tinkamus drausti 

indėlius patikrinimas 
Rezultato 

Visų Indėlių draudimo sistemos dalyvių 
pateiktų duomenų apie tinkamus drausti 

indėlius gruodžio 31 d. patikrinimas (proc.) 
100 100 Draudėjų patikrinimo skyrius 

2. Užtikrinti 
Įmonės veiklos ir       
administruojamų  
fondų valdymo 

efektyvumą 

 Efekto 
Strateginiam tikslo uždavinių įgyvendinimo 

planuotų kriterijų reikšmių pasiekimas (proc.) 
100 100  

2.1. Užtikrinti 
Įmonės veiklos 

efektyvumą 

 Rezultato 
Uždaviniui įgyvendinti priemonių vykdymo 

kriterijų planuotų reikšmių pasiekimas (proc.) 
100 100  

Siekti pelningos veiklos Rezultato EBIDTA (tūkst. eurų)*  ≥60 ≥ 71 
Dir. pavaduotojas/Fondų 
administravimo skyrius 

Siekti pajamų iš komercinės veiklos 

Rezultato 
Įmonės komercinės veiklos pajamos (proc.) 

visose pajamose 
6 6 Direktoriaus pavaduotojas  

Produkto 
Įvertinti galimybę administruoti iš 

bankrutuojančių KĮ paskolų portfelius (studija) 
1 projektas 

Fondų administravimo 
skyrius 

2.2. Užtikrinti 
administruojamų 

fondų lėšų teigiamus 
pokyčius  

 Rezultato Administruojamų fondų pokytis  teigiama teigiama  

Įgyvendinti bankroto procesų priežiūros 
ir fondų lėšų investavimo gerąją 

praktiką 

Produkto 
Atnaujinti/patobulinti Atstovavimo bankroto 

procesuose aprašą 
1 1 

Procesų administravimo 
skyrius 

Rezultato 
Vidutinis kreditorinio reikalavimo iš 

bankrutuojančių kredito įstaigų atgavimas 
(proc.) 

50 60 
Procesų administravimo 

skyrius 

Rezultato Indėlių draudimo fondo įplaukos (mln. eurų) 43,6 44,5 
Procesų administravimo sk./ 
Fondų administravimo sk. 

Rezultato 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 

įplaukos (tūkst. eurų) 
0,065 0,073 

Fondų administravimo 
skyrius 

Rezultato Pertvarkymo fondo įplaukos (tūkst. eurų) 0,01 0,01 
Fondų administravimo 

skyrius 
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4.  ĮMONĖS 2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 
 

4.1.Esminiai 2018 m. įvykiai 
 
 Žemiau pateikiame esminius įvykius susijusius su Įmonės ir administruojamų fondų veikla (3 
lentelė). 
  
3 lentelė. 2018 m. esminiai įvykiai 

Sausis   - 2018 m. sausio 16 d. kredito unijai „Centro taupomoji kasa“ įvyko indėlių 
draudžiamasis įvykis. Įmonė išmokėjo 10,56 mln. eurų indėlių draudimo išmokų, skirtų 
1000 indėlininkų. 

- 2018 m. sausio 24 d. suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos 
mokėti draudimo išmokos kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ir Nacionalinės 
kredito unijos indėlininkams. Iš viso kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ 
indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma sudarė 4,3 tūkst. eurų arba 0,09 proc. 
nuo apskaičiuotų draudimo išmokų, o Nacionalinės kredito unijos indėlininkų 
neatsiimtų draudimo išmokų suma sudarė 18,2 tūkst. eurų arba 0,05 proc. nuo 
apskaičiuotų draudimo išmokų.  

Vasaris - 2018 m. vasario 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2973-262/2018 kredito unijai 
Centro taupomoji kasa iškelta bankroto byla. 

- 2018 m. vasario 13 d. kredito unijai „Taupkasė“ įvyko indėlių draudžiamasis įvykis. 
Kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkams Įmonė išmokėjo 18,68 mln. eurų indėlių 
draudimo išmokų, skirtų 2572 indėlininkams. 

- 2018 m. vasario 19 d. Luminor bankas paskelbė apie savo ketinimą apjungti veiklą 
Baltijos šalyse bei pasitraukimą iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos ir tapimą Estijos 
indėlių draudimo sistemos dalyviu (nuo 2019 m. sausio 2 d.).  

Kovas - 2018 m. kovo 22 d. priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) 
prejudicinis sprendimas dėl BAB Banko Snoras neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų. 
ESTT išaiškino, kad neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų atvejai yra priskirtini tiek prie 
investuotojų kompensavimo sistemų, tiek prie indėlių garantijų sistemų. Tais atvejais, 
kai nacionalinės teisės aktų leidėjas minėtų skolinių reikalavimų nėra priskyręs nei prie 
vienos garantijų sistemos, tai bylą nagrinėjantis teismas negali pats nuspręsti, kuria 
garantijų sistema gali pasinaudoti skolinių reikalavimų turėtojai. Būtent patys skolinių 
reikalavimų turėtojai turi pasirinkti, pagal kurią sistemą pasinaudoti teise į 
kompensaciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT)  atnaujino sustabdytų 
civilinių bylų nagrinėjimą, paskyrė bylų nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka datą –
2018 m. birželio 6 d. 

- Kovo mėnesį baigtas Įmonės veiklos auditas už 2017 m., kurį atliko LR finansų 
ministerijos vidaus audito skyrius. Įmonės vidaus veiklos kontrolė įvertinta gerai. 

-  Baigtas Įmonės finansinis auditas už 2017 m. Auditoriaus sąlyginė nuomonė 
nepareikšta. 

Gegužė - 2018 m. gegužės  9 d., suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos 
mokėti draudimo išmokos B KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams. Iš 
viso B KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų 
suma sudarė 7,5 tūkst. eurų arba 0,11 proc. nuo apskaičiuotų draudimo išmokų.  

- 2018 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos finansų ministras įsakymu Nr. 1K-190
nustatė indėlių draudimo įmokas laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. 
birželio 30 d. 
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Birželis - 2018 m. birželio 22 d. LAT, remdamasis ESTT nutartimi, priėmė nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-232-969/2018, 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 vykdė priimtą nutartį, pagal kurią 62-iems asmenims apskaičiuota indėlių 
draudimo išmokos suma sudaro 855,53 tūkst. eurų. 

Liepa - 2018 m. liepos 4 d. LAT, remdamasis ESTT nutartimi, priėmė nutartį civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-213-687/2018, kurioje pripažino ieškovų, kurie sumokėjo lėšas pagal banko 
akcijų pasirašymo sutartis, tačiau akcijų emisija nebuvo įvykdyta dėl BAB banko 
Snoras bankroto, teisę į indėlio draudimo išmoką. Įmonė vykdė priimtą nutartį, pagal 
kurią 257-iems asmenims apskaičiuota indėlių draudimo išmokos suma sudarė 1,5 mln. 
eurų. 

- 2018 m. liepos 11 d. LAT, remdamasis ESTT nutartimi, priėmė nutartį civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-214-701/2018, kurioje pripažino ieškovo, kuris buvo sudaręs su BAB banku 
Snoras obligacijų įsigijimo sutartį, pagal kurią lėšos, skirtos vertybiniams popieriams 
įsigyti, buvo pervestos į banko vardu atidarytas sąskaitas, tačiau dėl banko nemokumo 
šis asmuo netapo obligacijų savininku, teisę į indėlių draudimo išmoką. Įmonė įvykdė 
teismo nutartį ir išmokėjo ieškovui 1,2 tūkst. eurų draudimo išmoką. 

- 2018 m. liepos 5 d. „Citadele“ grupės valdyba priėmė sprendimą pertvarkyti banko 
veiklą Lietuvoje - AB „Citadele“ banką prijungti prie AS „Citadele banka“ Latvijoje 
bei pasitraukti iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos ir tapti Latvijos indėlių draudimo 
sistemos dalyviu (nuo 2019 m. sausio 1 d.). 

Rugpjūtis - 2018 m. rugpjūčio 28 d. LAT, remdamasis ESTT nutartimi, priėmė nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-233-219/2018, kurioje pripažino ieškovo, kuris buvo sudaręs su BAB 
banku Snoras obligacijų pasirašymo sutartį, pagal kurią lėšos, skirtos vertybiniams 
popieriams įsigyti, buvo pervestos į banko vardu atidarytą sąskaitą, tačiau dėl banko 
nemokumo asmuo netapo obligacijų savininku, teisę į indėlių draudimo išmoką.  

- 2018 m. rugpjūčio 29 d. Draudimo įmonė vadovaudamasi ESTT sprendimu, LAT 
suformuota praktika dėl neįsigaliojusių BAB banko Snoras obligacijų ir akcijų bei 
Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos išaiškinimais,  mokėjo 
draudimo išmokas visiems BAB banko Snoras neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų 
turėtojams, nepriklausomai nuo to, ar turėtojai teikė ieškinius nacionaliniam teismui, 
ar ne. Iš viso planuojama išmokėti apie 10 mln. eurų draudimo išmokų neįsigaliojusių 
akcijų ir obligacijų turėtojams. 

- Įmonėje įdiegta Paraiškų valdymo sistema, kuri suteikia galimybę fiziniams ir 
juridiniams asmenims, nustačius jų tapatybę, elektroniniu būdu pateikti Įmonei 
prašymus ir informaciją, reikalingą draudimo išmokoms išmokėti, taip pat įvairių 
pažymų ir kitai informacijai gauti. 

Rugsėjis - Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 13  d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-
1381-790/2018 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d.  nutartį 
civilinėje byloje Nr. B2-1596-555/2018 dėl bankroto bylos kredito unijai 
„Taupkasė“ iškėlimo. 

Spalis  - 2018 m. spalio 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1661-
823/2018 buvo atstatydintas B KB KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto 
administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“. 

- Vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos 2016 m. spalio 19 d. gairėmis dėl 
indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal Direktyvą 
2014/49/ES (EBA/GL/2016/04) bei Įmonės tarybos 2017 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 05-
02-4-10 patvirtinta Testavimo programa, 2018 m. spalio mėn. Įmonė pradėjo vykdyti 
pasirinkto banko, trečiojo etapo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.  

- 2018 m. spalio 5 d. kredito unija „Mano unija“ gavo specializuoto banko licenciją  ir 
pradėjo pertvarkymo į  AB „Mano bankas“ procesą, kuris buvo baigtas 2019 m. sausio 
2 d. 
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Lapkritis - Atliktas BAB banko Snoras draudimo išmokų neįsigaliojusių obligacijų ir 
neįsigaliojusių akcijų turėtojams patikrinimas (monitoringas).  Buvo patikrinta 100 
proc. neįsigaliojusių obligacijų ir neįsigaliojusių akcijų turėtojų pasirašytų sutarčių dėl 
šių vertybinių popierių įsigijimo.  

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba išnagrinėjusi Įmonės 
skundus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V4-318 ,,Dėl nuobaudos bankroto 
administratoriui UAB ,,Verslo konsultantai“ skyrimo“ paskyrė nuobaudą – įspėjimą 
bankroto administratoriui UAB ,,Verslo konsultantai“. 

Gruodis - 2018 m. gruodžio 6 d. Revolut Technologies UAB gavo specializuoto banko licenciją (iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo pateikę prašymo tapti Indėlių draudimo 
dalyviu). 

- 2018 m. gruodžio 14 d. European Merchant UAB gavo specializuoto banko licenciją (iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo pateikę prašymo tapti Indėlių draudimo 
dalyviu). 

- 2018 m. gruodžio 20 d. LAT priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-512-687/2018 
pagal UAB ,,Paysera LT“ ieškinį – LAT atmetė ieškovo reikalavimus pripažinti, jog 
UAB ,,Paysera LT“ vardu atidaryto indėlio kredito unijoje „Amber“ lėšos yra klientų 
lėšos ir klientų pripažinimo indėlininkais. Ši nutartis formuoja teismų praktiką 
aiškinant ir taikant naująją IĮIDĮ redakciją. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog 
ieškovei neatskleidus veikimo patikėjimo teise fakto, ginčo indėlis nelaikytinas indėlių 
draudimo objektu pagal IĮIDĮ. 

 
 

4.2.Įmonės pagrindiniai 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. Įmonė savo buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 
vadovaudamasi buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais ir 
Verslo apskaitos standartais (Įstatymo 45 straipsnio 1 dalis). Administruojamų fondų buhalterinę 
apskaitą draudimo įmonė tvarko kiekvieno atskirai ir sudaro kiekvieno fondo atskirus finansinių 
ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka 
(Įstatymo 45 straipsnio 2 dalis). 
 

Įmonės pajamos ir išlaidos 

Įmonės pajamų ir išlaidų struktūra yra nustatyta Įstatymu (44 straipsnis).  
Įmonės pagrindines 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 pagrindines 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 2018 m. ir 
ankstesnių laikotarpių audituoti rodikliai pateikiami 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Pagrindiniai Įmonės finansiniai rodikliai, tūkst. eurų 
  2016 m. 2017 m.   2018 m. planas 2018 m. faktas 

Įmonės pagrindiniai rodikliai     

1. Pajamos, iš jų: 719,9 536,2 843,8 721,9 

1. 1. atlyginimas už fondų administravimą,  iš viso: 605,6 492,0 808,8 675,5 

   1.1.1. atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą 605,5 489,0 806,8 673,5 

   1.1.2. atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo 
fondo administravimą 

0,1 1,0 
1,0 1,0 

   1.1.3. Pertvarkymo fondo administravimo įmokos - 2,1 1,0 1,0 

1.2. finansinės ir investicinės veiklos pajamos 114,3 44,2 35,0 39,9 

1.3. kitos veiklos pajamos - - - 6,5 

2. Sąnaudos,  iš jų: 607,2 492,8 812,8 676,5 

2.1.fondų administravimo  sąnaudos: 605,6 492,0 808,8 675,5 

   2.1.1. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 408,4 373,5 535,0 513,2 

   2.1.3. administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos 169,7 90,3 238,5 131,7 

   2.1.4. turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 23,0 28,2 31,0 26,1 

   2.1.5. mokesčių sąnaudos 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. 2. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 1,6 0,8 4,0 1,0 

3. Grynasis pelnas (nuostolis) 112,7 43,4 31,0 45,4 

4. EBITDA 135,7 71,6 60,0 71,5 

5. ROE 0,7 0,3 0,2 0,3 

 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pajamos už fondų administravimą sudarė 675,5 tūkst. eurų, 

pajamos iš investicinės ir kitos veiklos - 46,40 tūkst. eurų. Įmonės pajamos už fondų administravimą 
yra lygios fondų administravimo išlaidoms. 

Nepaisant susiklosčiusios situacijos finansų rinkose, kurioje mažos rizikos finansinių priemonių 
pajamingumas yra artimas nuliui, Įmonė uždirba pajamas iš nuosavo kapitalo lėšų ir tai leidžia užtikrinti 
Įmonės pelną (2 paveikslas). Įmonės pelnas 2018 m. sudarė 45,4 tūkst. eurų ir buvo ~4,4 proc. didesnis 
nei 2017 m. Įmonės 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 (Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1K- 437  redakcija) (toliau – Aprašas).  

 
2 paveikslas. Įmonės pelno pokytis 2016-2018 m. (tūkst. eurų) 

 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu faktinės Įmonės sąnaudos sudarė 676,52 tūkst. eurų arba 91 proc. nuo 

patvirtintos Įmonės sąnaudų, skirtų fondų administravimui, sąmatos, iš kurių (3 paveikslas): Įmonės 
personalo išlaikymo sąnaudos sudarė 513,17 tūkst. eurų, administracinės ir turto naudojimo bei 
priežiūros sąnaudos 131,68 tūkst. eurų, turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 26,12 tūkst. eurų, 
mokesčių sąnaudos 4,50 tūkst. eurų ir investicinės veiklos sąnaudos 1,04 tūkst. eurų. Ataskaitiniu 
laikotarpiu visos sąnaudos buvo ~26,7 proc. didesnės nei 2017 m..  
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3 paveikslas. Įmonės sąnaudų pasiskirstymas ir pokytis 2017-2018 m. (tūkst. eurų) 

 
 

 
Ataskaitinio laikotarpio pajamų ir išlaidų sąmatos, bei turto įsigijimo plano, patvirtintų 2018 m. 

spalio 31 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-390 (2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-409 
redakcija), preliminarūs vykdymai pateikiami  Priede Nr. 1 ir Priede Nr.2. 

 

 Įmonės nuosavas kapitalas ir turtas 

2018 m. gruodžio 31 d. Įmonės turtas neaudituotais duomenimis sudarė 15.987,32 tūkst. eurų, 
nuosavo kapitalo dydis preliminariais duomenimis sudarė 15.924,03 tūkst. eurų ir nuo metų pradžios 
padidėjo 45,36 tūkst. eurų arba 0,3 proc.  (5 lentelė). Įmonės nuosavo kapitalo padidėjimą lėmė uždirbtas 
Įmonės pelnas iš investicinės veiklos. 

 
5 lentelė. Įmonės ir administruojamų fondų turtas 2016-2018 m. (tūkst. eurų) 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. faktas 

1.Įmonės turtas 15 899,9 15 920,4 15 987,3 

2.Nuosavas kapitalas 15 835,26 15 878,7 15 924,0 

2.1. Savininko kapitalas 8 995,4 8 995,4 8 995,4 

2.2. Rezervai 6 684,4 6 839,9 6 883,3 

3.Administruojamų fondų turtas  266 266,1    239 311,8   202 059,4    

        3.1.Indėlių draudimo fondas  263 712,1    236 688,9   199 362,3   

        3.2.Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas  2 551,9    2 619,9   
  

2 693,1   

         6.2.3. Pertvarkymo fondas 2,0 3,0 4,0 

Administruojamas turtas Viso 
Įmonės ir administruojamų fondų turtas  282 165,9    255 232,2   218 046,7    

 
 
Įmonės didžiąją turto dalį (~99 proc.) sudarė finansinis turtas (investicijos į VVP) ir pinigai. 

Investicijų portfelio balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 7.675,90 tūkst. eurų (6 lentelė). 
Įmonės investicijų portfelį sudarė Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP denominuoti eurais. Kita turto 
dalis – lėšos bankų sąskaitose, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8.138,71 tūkst. eurų. 
Įmonės Nuosavo kapitalo lėšos investuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-257 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 
14 d. įsakymo Nr. 1K- 437  redakcija) patvirtintu VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo 
lėšų investavimo tvarkos aprašu. 

Administruojamų fondų buhalterinė apskaito tvarkoma atskirai.  
 

513,17

131,68

4,5

26,12

373,54

90,29

4,5

28,21

0 100 200 300 400 500 600

Personalo sąnaudos

Administracinės, turto priežiūros

Mokesčiai

Nusidėvėjimas ir amortizacija

2017 m. 2018 m.



16 

6 lentelė.  Įmonės investicijos į Vyriausybių vertybinius popierius 2018 m. gruodžio 31 d. (eurais) 

ISIN Nr. Išpirkimo data 
Modifikuota 

trukmė 
Pajamingumas 

% 

Balansinė 
vertė (tūkst. 

eurų) 

Dalis 
portfelyje 

LT0000610065 2023.02.28 4,12 2,91 590,49 7,7% 

LV0000570125 2019.11.21 0,85 0,28 423,65 5,5% 

LT0000607087 2020.10.03 1,58 0,27 1.290,28 16,8% 

LT0000630022 2019.03.30 0,24 0,39 40,48 0,5% 

LT0000630022 2019.03.30 0,24 0,20 30,25 0,4% 

LT1000607010 2021.08.28 2,60 0,08 1.272,29 16,6% 

LT0000610073 2027.04.26 8,66 1,05 403,15 5,3% 

LT0000670028 2024.08.23 5,74 0,70 827,06 10,8% 

LT0000630055 2021.01.31 2,09 0,03 2.798,25 36,5% 

Portfelis  2,87 0,44 7.675,90 100%  

 
 
Preliminariais duomenimis investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 39,85 

tūkst. eurų ir lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 4,76 tūkst. eurų arba 13,8 proc. 
(4 lentelė). Investicinių pajamų sumažėjimas sietinas su finansine investicine aplinka, kurioje mažos 
rizikos finansinių priemonių pajamingumas yra minimalus arba artimas nuliui.  

 

Įmonės įsipareigojimai 

Ataskaitiniu, o tai pat ankstesniais laikotarpiais Įmonė skolinių įsipareigojimų neturėjo. Įmonė 
Indėlių draudimo fondo vardu gautas 2 paskolas pilnai grąžino 2017 m. II ketvirtyje. Šie skoliniai 
įsipareigojimai atspindėti atitinkamo laikotarpio Indėlių draudimo fondo finansinėje atskaitomybėje.   

 

Įmonės finansinių ataskaitų auditas 

Vadovaujantis Įmonės įstatų 14.14 punktu, LR finansų ministerija parenka atestuotą auditorių ar 
audito įmonę Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. Fondų finansinių ataskaitų rinkinių 
auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. 

2018 metais pagal pasirašytą sutartį, Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditą atlieka UAB 
„Naukonsa“. Pagal sutartį numatytas atlygis už metinį finansinių ataskaitų rinkinio auditą sudaro 
1.754,50 eurų. 

 

Investiciniai projektai 

Įmonė ataskaitiniu laikotarpiu investicinių projektų nevykdė. 
 

Mokesčiai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 5 puntu, Įmonė 
pelno mokesčio nemoka. Nuo 2005 m. Įmonė moka į valstybės biudžetą mokestį už valstybės turto 
naudojimą patikėjimo teise. Mokesčio tarifas – 0,05 proc. nuo Įmonės savininko kapitalo arba 4,50 tūkst. 
eurų kasmet (Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 5 
straipsnio 1 punktas). 
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APIE ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMUS FONDUS 
5. ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMŲ FONDŲ VEIKLA 

 
5.1.Pagrindiniai administruojamų fondų rodikliai 

 
7 lentelė. Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų pagrindiniai 
rodikliai 2016-2018 m. (tūkst. eurų). 

Bendri fondų rodikliai 2016 m. 2017 m. 2018 m. Planas 2018 m. faktas 

1. Įplaukos iš viso 124 277 70 498 43 647 44 595 

1.1. Draudimo  įmokos 32 534 22 049 12 042 12 465 

1.2. Pajamos iš administruojamų įvykių 79 232 48 441 31 600 32 092 

1.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos dr. išmokos) 12 493 - 20 33 

1.4. Investavimo pajamos 18 8 5 8 

2. Išlaidos iš viso  23 056 38 551 60 792 37 443 

2.1. Išmokos 20 442 37 223 60 000 36 767 

2.2. Fondų administravimas  606 490 808 675 

2.3. Palūkanų sąnaudos (paskolos) 2 008 838 - - 

 3. Kiti rodikliai         
 3.1 Paskolos (metų pabaigai) 62 265 -  - - 
4. Įmonės administruojamų fondų sukauptos lėšos         
4.1. Administruojami fondai (sukauptos lėšos metų pabaigai) 26 026 57 688 16 197 64 963 

Indėlių draudimo fondas       
5. Įplaukos  viso  124 202 70 429 43 601 44 520 

5.1. Draudimo  įmokos 32 472 21 987 11 981 12 396 

5.2. Pajamos iš administruojamų įvykių 79 232 48 441 31 600 32 092 

5.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos dr. išmokos) 12 493 - 20 30 

5.4. Investicinės veiklos rezultatas 5 0,5 - 2,73 

6. Išlaidos iš viso  23 057 38 550 60 806 37 441 

6.1. Draudimo išmokos iš viso 20 442 37 223 60 000 36 767 

6.2. Administravimo išlaidos  606 489 806 673 

6.3 Palūkanų sąnaudos (paskolos) 2 009 838 - - 

 7. Kiti rodikliai         
 7.1. Paskolos grąžinimas (per metus) 20 525 62 265 0 0 

 7.2. Paskolos likutis (metų pabaigai) 62 265 0 0 0 

 7.3. Finansiniai ištekliai  (periodo pabaigai) 23 472 55 066 13 508 62 266 

Įsipareigojimų investuotojams  draudimo fondas        
 8. Įplaukos iš viso  79 68 65 73,4 

8.1. Surinktos draudimo  įmokos 61 61 60 67,8 

8.2. Pajamos iš administruojamų įvykių  - -   - - 
8.3. Investavimo pajamos 18 7 5 5,6 

9. Išlaidos iš viso  0,1 1,1 1 1,1 

 9.1. Išmokos  - -   - - 
 9.2. Sąnaudos už fondo administravimą  0,1 1 1 1,0 

 9.2. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos 0,1 0,1 0,1 0,1 

 10. Kiti rodikliai     
10.1. Paskolos   - - -  
11. ĮIDF sukauptos lėšos     
11.1. Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai) 2 552 2 619 2 685 2 693 

Pertvarkymo fondas    
 12. Įplaukų iš viso  1 1 1 1 

12.1. Surinktos draudimo  įmokos 1 1 1 1 

 13. Išlaidų iš viso   - - - - 
13.1.Išlaidos - - - - 

14.Sukauptos lėšos (periodo pabaigai) 2 3 4 4 

14.1. Finansiniai ištekliai 2 3 4 4 
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  Indėlių draudimo fondas (IDF) 

 Indėlių draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamos lėšos indėlių draudimo išmokoms 
išmokėti pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą ir finansų sektoriaus subjektų 
pertvarkymo priemonėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą. 
 Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines pajamas sudarė dalyvių sumokėtos draudimo įmokos - 
12,40 mln. eurų; lėšos, gautos iš bankrutuojančių kredito įstaigų –  32,09 mln. eurų (žr. 7 lentelę).  
  Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines išlaidas sudarė indėlių draudimo išmokos – 36,77 mln. 
eurų, IDF administravimo sąnaudos –  673,47 tūkst. eurų (žr. 7 lentelę). 
 2018 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo turtas siekė  199,36 mln. eurų, iš kurių 50,29 mln. 
eurų sudarė gryni pinigai, 11,98 mln. eurų investicijos į VVP, bei kitas fondo turtas, tame tarpe ir 
apskaičiuotas gautinas kreditorinis reikalavimas (133,86 mln. eurų). Indėlių draudimo fondo turtas, 
lyginant su 2017 m. pabaiga sumažėjo 37,33 mln. eurų arba 15,8 proc. dėl 2018 m. išmokėtų indėlių 
draudimo išmokų ir perskaičiuoto gautino kreditorinio reikalavimo.  
 Indėlių draudimo fondo finansiniai ištekliai metų pabaigai sudarė 62,27 mln. eurų. Indėlių 
draudimo fondo finansinių išteklių dinamika pateikiama 4 paveiksle. 
 
4 paveikslas. 2013-2018 m. Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių dinamika (mln. eurų). 

  
 
 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas (ĮIDF) 

 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – tai fondas, kuriame kaupiamos lėšos 
įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms išmokėti pagal Indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams įstatymą.  
 Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines pajamas sudarė dalyvių sumokėtos draudimo įmokos – 
67,80 tūkst. eurų, pajamos iš finansinės investicinės veiklos –  5,61 tūkst. eurų (žr. 7 lentelę).  
 Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines išlaidas sudarė: ĮIDF administravimo sąnaudos – 1,00 
tūkst. eurų (žr. 7 lentelę). 
 2018 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo turtas siekė  2.693,14 mln. 
eurų, iš kurių 1,82 mln. eurų sudarė gryni pinigai, 0,87 mln. eurų investicijos į VVP. Įsipareigojimų 
investuotojams draudimo fondo turtas  2,8 proc. lyginant su 2017 m.  (5 paveikslas).  
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5 paveikslas. 2013-2018 m. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydžio dinamika 

 
  

Pertvarkymo fondas (PF) 

 Pertvarkymo fondas – tai fondas, kuriame kaupiamos lėšos naudojamos probleminių 
Pertvarkymo fondo dalyvių pertvarkymui, t. y. skirtas išlaidoms, patirtoms Lietuvos Respublikos 
finansinio tvarumo įstatymo 103 straipsnyje nurodytais tikslais, padengti. Dėl Pertvarkymo fondo lėšų 
panaudojimo sprendžia pertvarkymo institucija (Lietuvos bankas). 
 Ataskaitiniu laikotarpiu PF pagrindinės pajamos sudarė dalyvių draudimo įmokos – 1,00 tūkst. 
eurų. Kitų pajamų Pertvarkymo fondas neturėjo (žr.7 lentelė). 
 Ataskaitiniu laikotarpiu PF išlaidų nepatyrė (žr. 7 lentelę). 
 2018 m. gruodžio 31 d. Pertvarkymo fondo turtas siekė  4,00 tūkst. eurų. Visą fondo turtą sudarė 
piniginės lėšos.  Pertvarkymo fondo turtas padidėjo lyginant su 2017 m. (6 paveikslas).  
 

6 paveikslas. 2015-2018 m. Pertvarkymo fondo sukaupto turto dinamika (tūkst. eurų). 
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5.2.Administruojamų fondų dalyviai, jų grupės ir draudimo įmokos 
 

 Indėlių draudimo sistemos dalyviai ir pagrindiniai apdrausti indėliai 

 Indėlius 2018 m. gruodžio 31 d. draudė 6 komerciniai bankai, 1 specializuotas bankas ir  67 
kredito unijos (8 lentelė). Lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, draudėjų skaičius sumažėjo 1 
kredito įstaiga: Lietuvos bankas atšaukė veiklos licencijas kredito unijoms „Centro taupomoji kasa“ ir 
„Taupkasė“, bet ataskaitiniu laikotarpiu, prie Indėlių draudimo sistemos prisijungė CKU „Kreda“. 
Pažymėtina, kad viena iš kredito unijų persitvarkė ir tapo specializuotu banku (AB „Mano bankas“). 
 
8 lentelė. Indėlių draudimo sistemos dalyvių skaičius metų pabaigai 

Indėlių draudimo sistemos dalyviai  2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Bankai 6 6 6 
Specializuoti bankai - - 1 
Kredito unijos 74 69 67 

 
Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos, pagal jų deklaruotus 

duomenis, 2018 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupusios 14.463,22 mln. eurų pagrindinių apdraustųjų 
indėlių sumos, t. y. indėliai, kurie yra indėlių  draudimo objektas ir jų suma neviršija 100 tūkst. eurų. 
Lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu pagrindinių apdraustųjų indėlių suma padidėjo 10,9 proc. (7 
paveikslas). 

Pagrindinių apdraustųjų indėlių didėjimą kredito įstaigose įtakojo bendras ekonomikos augimas 
bei didėjančios išduodamų paskolų apimtys.  
 
7 paveikslas. Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose metų pabaigai (mln. eurų) 

 
 

Atsižvelgiant į pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą ir Indėlių draudimo fondo sukauptus 
finansinius išteklius žemiau pateikiame informaciją apie Indėlių draudimo fondo tikslinio lygio 
pasiekimą (9 lentelė). Nustatytas Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių mažiausiasis tikslinis lygis 
(toliau – tikslinis lygis) – finansinių išteklių suma, ne mažesnė kaip 0,8 procento visų indėlių draudimo 
sistemos dalyvių pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos, įvertinus Indėlių draudimo fondo skolinius 
įsipareigojimus, kuri turi būti sukaupta Indėlių draudimo fonde iki 2024 m. liepos 3 dienos. 

 
9 lentelė. IDF finansiniai ištekliai ir pasiektas tikslinis lygis 

  2016 m. 2017 m. 
2018 m. 2018 m. 

Planas Faktas 
IDF finansiniai ištekliai (mln. eurų) 23,5 55,1 13,5 62,3 

Pasiektas tikslinis lygis (proc.)     0,20%      0,42% 0,10%        0,43% 

 
 2018 m. pabaigai Indėlių draudimo fondo finansiniai ištekliai siekė 0,43 proc. pagrindinių 
apdraustųjų indėlių kredito įstaigose sumos arba ~50 proc. Įstatymo nustatyto reikalavimo (0,8 proc.). 
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 Didžiąją dalį indėlių juridiniai ir fiziniai asmenys laiko komerciniuose bankuose, t. y. 2018 m. 
pabaigoje Lietuvoje veikusiuose bankuose buvo sukaupta 13.837,68 mln. eurų arba 95,7 proc. visų 
pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos (10 lentelė). 
 
10 lentelė. Pagrindinių apdraustųjų indėlių pasiskirstymas kredito įstaigose metų pabaigai (mln. eurų) 

Indėlių iki 100.000 eurų pasiskirstymas 
Tarp kredito įstaigų  

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

proc. suma proc. suma proc. suma 

Bankai 95,15% 11.245,57 95,44% 12.442,97 95,68% 13.837,68 

Specializuoti bankai - - - -   0,30%         43,65 

Kredito unijos 4,85%      573,11 4,56%      593,87    4,02%       581,89 

  
   
 Apdraustųjų indėlių dinamika tiesiogiai priklauso nuo kredito įstaigų, kurios dalyvauja Lietuvos 
Indėlių draudimo sistemoje, skaičiaus. Lietuvoje veikiančių pagrindinių apdraustųjų indėlių mažėjimą 
2019 m.  įtakos 2 bankai: Luminor bank AB ir AB „Citadele“ banko pasitraukimas iš Lietuvos indėlių 
draudimo sistemos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. AB „Citadele“ bankas susijungė su Latvijos banku AS 
„Citadele banka“ ir tapo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialu, o nuo 2019 m. sausio 2 d. Lietuvoje 
veikiantis Luminor Bank AB susijungė su Estijos banku Luminor Bank AS ir tapo Estijos banko 
Luminor bank AS Lietuvos skyriumi. 
 

Indėlių draudimo sistemos dalyvių draudimo įmokos 

 Ataskaitiniu laikotarpiu Indėlių draudimo sistemos dalyvių sumokėtos draudimo įmokos sudarė 
12,40 mln. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu sumažėjo 56,39 proc. (8 paveikslas, 11 
lentelė). Ženklų draudimo įmokų kritimą sąlygojo tai, kad 2017 m. I pusmetį draudimo įmokų tarifas 
sudarė 0,3 proc. pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos, o nuo 2017 m. II pusmečio draudimo įmokų 
tarifas siekė tik 0,1 proc. pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos. Neženklų draudimo įmokų mažėjimą 
taip pat lėmė ataskaitiniu laikotarpiu bankrutavusių kredito unijų nesumokėtos draudimo įmokos, kurios 
kredito įstaigų bankroto teismų nutartimis tvirtinamos IV eilės kreditoriniu reikalavimu. 
 
 
8 paveikslas. 2016-2018 metų Indėlių draudimo įmokų dinamika  (mln. eurų) 

 
 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų draudimo įmokos sudarė 11,81 mln. eurų arba 95,2 proc. visų 
kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų, atitinkamai kredito unijų draudimo įmokos sudarė 0,59 mln. 
eurų arba 4,8 proc. visų kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų. Draudimo įmokų pasiskirstymas 
pateikiamas 11 lentelėje.  
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11 lentelė. Bankų ir kredito unijų sumokėtų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą pasiskirstymas 2016-2018 
m. (mln. eurų) 

Indėlių draudimo fondo įmokos  
2016 m. 2017 m. 2018 m.  

proc. suma proc. suma proc. suma 

Bankai 94,1% 30,55 94,3% 20,74 95,2% 11,81 

Kredito unijos 5,9% 1,92 5,7% 1,25 4,8% 0,59 

 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. AB „Citadele“ bankas susijungus su Latvijos banku AS „Citadele banka“ 

ir tapus Latvijos Indėlių draudimo sistemos dalyviu, o nuo 2019 m. sausio 2 d. Luminor Bank AB 
susijungus su Estijos banku Luminor Bank AS ir tapus Estijos Indėlių draudimo sistemos dalyvių, 
Indėlių draudimo fondas, vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, turės pervesti minėtų kredito 
įstaigų už paskutinius 12 mėnesių sumokėtą indėlių draudimo įmokų (ex ante) sumą Latvijos ir Estijos 
Indėlių draudimo sistemoms (~ 2,30 mln. eurų). 

 

 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai ir draudimo įmokos 

 Įsipareigojimus investuotojams 2018 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 2018 metus 
sudarė 67,8 tūkst. eurų, palyginus su 2017 metais, draudimo įmokų suma padidėjo 6,45 tūkst. eurų arba 
9,5 proc. ĮIDF dalyvių įmokų dinamika pateikta 9 paveiksle. 
 
9 paveikslas. 2016-2018 metų draudimo įmokų į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą dinamika (tūkst. 
eurų) 

 
 
 Didžiausią draudimo įmokų dalį arba 46,6 proc. visų draudimo įmokų į Įsipareigojimų 
investuotojams draudimo fondą sumoka bankai. Visų finansų įstaigų mokamų draudimo įmokų 
pasiskirstymas pateikiamas 12 lentelėje. 
 
12 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokos į Įsipareigojimų investuotojams 
draudimo fondą 2016-2018 metais (tūkst. eurų) 

Įsipareigojimų investuotojams  
draudimo fondo įmokos 

2016 m.  2017 m. 2018 m. 

proc. suma proc. suma proc. suma 

Bankai 48,3% 29,49 49,9% 30,59 46,6% 31,61 

Lietuvos centrinė kredito unija 4,7% 2,90 4,7% 2,9 4,3% 2,9 

Finansų maklerio įmonės 31,3% 19,11 32,7% 20,05 37,6% 25,48 

Valdymo įmonės 15,7% 9,6 12,7% 7,8 11,5% 7,81 
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Pertvarkymo fondo dalyviai ir draudimo įmokos 

 Ataskaitiniu laikotarpiu vienas Pertvarkymo fondo dalyvis į fondą sumokėjo 1 tūkst. eurų dydžio 
įmoką už 2018 m.  
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5.3.Draudiminiai įvykiai, draudimo išmokos ir bankroto procesai 
 

 Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai ir draudimo išmokos 

 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 „Centro 
taupomoji kasa“ indėlininkams Įmonė, iš Indėlių draudimo fondo, išmokėjo 10,56 mln. eurų indėlių 
draudimo išmokų. Draudimo išmokos išmokėtos per 15 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki 
gruodžio mėn. pabaigos, indėlininkai jau atsiėmė 92,7 proc. visų apskaičiuotų draudimo išmokų. Kredito 
unijos „Centro taupomoji kasa“ išmokų mokėjimo agentu buvo atrinktas UAB Medicinos bankas.  

- 2018 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-23  pripažino kredito 
uniją „Taupkasė“ nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją. Kredito unijos „Taupkasė“ 
indėlininkams Įmonė, iš Indėlių draudimo fondo, išmokėjo 18,68 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. 
Draudimo išmokos buvo išmokėtos per 8 darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iki gruodžio 
mėn. pabaigos, indėlininkai jau atsiėmė 96,3 proc. visų apskaičiuotų draudimo išmokų. Kredito unijos 
„Taupkasė“ išmokų mokėjimo agentu buvo atrinktas AB „Citadele“ bankas.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonė, per draudimo išmokų mokėjimo agentus, mokėjo 
išmokas 10-ies bankrutavusių kredito unijų indėlininkams. Minėtų bankrutavusių kredito unijų 
indėlininkai iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo neatsiėmę iš viso 3.237,10 tūkst. eurų draudimo išmokų (13 
lentelė). 

 
13 lentelė. Indėlininkų atsiimtos/neatsiimtos draudimo išmokos 2018 m. gruodžio 31 d. (tūkst. eurų) 

Nr 
Bankrutavusios 
Kredito unijos 
pavadinimas 

Bankas (Mokėjimo 
agentas) 

Draudimo 
išmokų 
suma 

pervesta 
bankams, 

tūkst. eurų 

Indėlininkų 
atsiimtos 
draudimo 
išmokos, 

tūkst. eurų 

Indėlininkų 
atsiimtos 
draudimo 
išmokos,  

Indėlininkų 
neatsiimtos 
draudimo 
išmokos, 

tūkst. eurų 

Draudimo 
išmokų 

mokėjimo 
termino 
pabaiga 

1 
Vilniaus taupomoji 
kasa 

Danske Bank A/S 
Lietuvos filialas 64 111,06 64 037,21 99.88% 73,85 2019-01-17 

2 Naftininkų investicijos AB „Citadelė“ bankas 3 427,17 3 427,15 99.999% 0,02 2019-04-30 

3 Amber UAB Medicinos bankas 19 966,68 19 700,89 98.67% 265,79 2021-09-20 

4 Žemaitijos iždas UAB Medicinos bankas 1 634,62 1 630,65 99.76% 3,97 2022-03-07 

5 Pajūrio  UAB Medicinos bankas 2 147,88 2 125,87 98.98% 22,01 2022-03-17 

6 Baltija AB Šiaulių bankas 11 529,48 11 334,07 98.31% 195,41 2022-09-25 

7 Namų  AB Šiaulių bankas 1 381,27 1 310,53 94.88% 70,74 2022-09-25 

8 Vilniaus kreditas AB „Citadele“ bankas 20 358,95 19 205,01 94.33% 1 153,94 2022-11-10 

9 Centro taupomoji kasa UAB Medicinos bankas 10 555,01 9 788,40 92.74% 766,60 2023-01-16 

10 Taupkasė AB „Citadele“ bankas 18 683,87 17 999,11 96.34% 684,77 2023-02-13 

Viso   153 795,99 150 558,89 97.90%  3 237,10  

 
2018 m. iš Indėlių draudimo fondo iš viso buvo išmokėta 36,77 mln. eurų ir tai buvo 0,46 mln. 

eurų arba tik 1,2 proc. mažiau nei 2017 m., nors 2017 m. 5-ios kredito unijos buvo paskelbtos 
nemokiomis. Draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo pateikiamos 14 lentelėje.  

 
 

14 lentelė. Indėlių draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo (tūkst. eurų) 

Draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo 
2016 m.  2017 m. 2018 m. 
48 441 37 223 36 767 
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Ataskaitiniu laikotarpiu indėlių draudimo išmokos buvo išmokėtos dėl 2018 m. įvykusių 
draudiminių įvykių ir,  tame tarpe, pagal teismų sprendimus, kur papildomai buvo išmokėta 209,76 
tūkst. eurų išmokų BAB bankas Snoras (už indėlius ir indėlių sertifikatus), BKU „Vilniaus taupomoji 
kasa“ ir BKU „Baltija“ indėlininkams.  

2018 m. rugpjūčio 29 d. Įmonė vadovaudamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl neįsigaliojusių BAB banko Snoras obligacijų 
ir akcijų bei Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos išaiškinimus, mokėjo 
draudimo išmokas visiems BAB banko Snoras neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų turėtojams, 
nepriklausomai nuo to, ar turėtojai teikė ieškinius teismui, ar ne. Neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų 
turėtojams iš viso planuojama išmokėti ~ 9,89 mln. eurų draudimo išmokų. Per 2018 m. išmokėta 7,17 
mln. eurų arba 72,5 % nuo planuojamos išmokėti sumos. 

Įmonė neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų turėtojams draudimo išmokas išmoka pati. Įmonė, 
indėlininkų patogumui, įsidiegė elektroninę paraiškų valdymo sistemą, kuri suteikia galimybę fiziniams 
ir juridiniams asmenims, nustačius jų tapatybę, elektroniniu būdu pateikti Įmonei prašymus ir 
informaciją, reikalingą draudimo išmokoms išmokėti, taip pat įvairių pažymų ir kitai informacijai gauti. 

 

Indėlių draudiminiai įvykiai, pagal kuriuos baigtos mokėti draudimo išmokos 

Per ataskaitinį laikotarpį į Indėlių draudimo fondą iš viso sugrąžinta 30,00 tūkst. eurų indėlininkų 
neatsiimtų draudimo išmokų: 

-  2018 m. sausio 24 d. suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos mokėti 
draudimo išmokos kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ir Nacionalinės kredito unijos indėlininkams. 
Iš viso kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma grąžinta 
į Indėlių draudimo fondą sudarė 4,3 tūkst. eurų arba 0,09 proc. nuo apskaičiuotų draudimo išmokų. Tuo 
tarpu Nacionalinės kredito unijos indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma sudarė 18,2 tūkst. eurų 
arba 0,05 proc. nuo apskaičiuotų draudimo išmokų.  

-  2018 m. gegužės 9 d., suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos 
mokėti draudimo išmokos B KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams. Iš viso B KB KU 
„Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma grąžinta į Indėlių draudimo 
fondą sudarė 7,5 tūkst. eurų arba 0,11 proc. nuo apskaičiuotų draudimo išmokų.  

 

 Administruojami bankroto procesai  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė, kaip didžiausias kreditorius, atstovaujantis Indėlių 
draudimo fondą, dalyvavo 14-os kredito įstaigų bankrotų procesuose. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė 
dalyvavo 126-iuose bankrutavusių kredito įstaigų kreditorių susirinkimų/komitetų posėdžiuose dėl 
bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų administravimo klausimų. 

Per ataskaitinį laikotarpį bankrutavusios kredito įstaigos pervedė 32,09 mln. eurų Įmonės antros 
eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Informacija apie susigrąžintas lėšas iš kiekvieno 
administruojamo kredito įstaigų bankroto proceso pateikiama 15 lentelėje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

15 lentelė. Indėlių draudimo fondo gautos piniginės lėšos iš bankrutuojančių kredito įstaigų (tūkst. eurų) 

BKĮ  ir draudiminio įvykio data 
Išmokėta, 

faktas 
Gauta viso 

2013-
2016 m.  

2017 m.  
2018 m. 

prognozė 
2018 m. 
faktas 

Kreditorinio 
reikalavimo 

dengimas  
Snoras 2011.11.24 1 190 380,45 831 971 808 721 19 150 10 800 4 100 70% 
Ūkio bankas 2013.02.18 269 252,94 51 758 45 108 6 350 1 100 300 19% 
Nacionalinė kredito unija 
2013.01.24 

34 834,59 19 011 15 036 2 500 - 1 475 55% 

Švyturio taupomoji kasa 
2013.01.24 

5 043,18 3 298 2 918 70 - 310 65% 

Laikinosios sostinės kreditas 
2013.05.09 

6 663,96 2 204 2 091 - - 113 33% 

Naftininkų investicijos 2014.04.30 3 427,17 1 368 1 002 366 300 - 40% 
Vilniaus taupomoji kasa 
2014.01.17 

64 111,06 41 725 23 825 9 450 2 100 8 450 65% 

Amber 2016.09.20 19 966,68 11 750 -  10 000 5 000 1 750 59% 
Žemaitijos iždas  2017.03.07 1 634,62 965 -  555 100 410 59% 
Pajūrio kredito unija 2017.03.17 2 147,88 400 -  - 200 400 19% 
Baltija 2017.09.25 11 529,48 3 462 - - 

12 000 

3 462 30% 
Namų kredito unija 2017.09.25 1 381,27 420 - - 420 30% 
Vilniaus kreditas 2017.11.10 20 358,95 5 800 - - 5 800 28% 
Centro taupomoji kasa 2018.01.16 10 555,01 5 100 - - 5 100 48% 
Taupkasė 2018.02.13 18 683,87 - - - - 0% 

Viso: 1 659 971,11 979 232 898 701 48 441 31 600 32 090 59% 

 
 

 Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų dalyviai draudiminių įvykių 
nepatyrė. 

 

5.4.Finansiniai įsipareigojimai 
 

Indėlių draudimo fondas, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas ir Pertvarkymo 
fondas ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinių įsipareigojimų neturėjo. 

 
Indėlių draudimo fondo vardu priimti skoliniai įsipareigojimai pilnai įvykdyti 2017 m. II ketvirtį. 

Žemiau pateikiama Indėlių draudimo fondo paskolų dinamika (10 paveikslas). 
 
10 paveikslas. 2013-2018 metų Indėlių draudimo fondo skolinių įsipareigojimų dinamika laikotarpio pabaigai 
(mln. eurų). 
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5.5.Įmonės administruojamų fondų lėšų investavimas 
  

 Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas 

  
 Ataskaitiniu laikotarpiu, įvertinus IDF galimus įsipareigojimas, dalis IDF lėšų buvo investuotos į 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP): 2018 m. gruodžio 31 d. IDF 
VVP investicijų portfelio balansinė vertė buvo 11,98 mln. eurų (16 lentelė), o kita dalis  lėšų  – 50,3 
mln. eurų – buvo laikoma bankuose, kurių ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesnis nei: Moody‘s - 
Baa1, Standard&Poor’s – BBB+, Fitch Ratings – BBB+. 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“ (2018 m. gruodžio 20 d. 
nutarimo Nr. 02-26-7 redakcija). 
 IDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 2,72 tūkst. eurų, tuo tarpu 2017 
m. IDF lėšos nebuvo investuotos, o finansinės investicinės veiklos rezultatas buvo (–) 837,03 tūkst. eurų 
dėl mokėtų palūkanų už paskolą. 
 
16 lentelė. IDF investicijų portfelis 2018-12-31 

ISIN Nr. Išpirkimo data 
Modifikuota 

trukmė 
Pajamingumas 

% 
Balansinė vertė 

(tūkst. eurų) 
Dalis portfelyje 

LT0000630055 2021.01.31 2,09 0,03 5.996,24 50% 

LT0000630055 2023.08.16 4,68 0,49 5.984.37 50% 

Portfelis  3,38 0,26 11.980, 61 100 % 
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Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimas 

Įmonės administruojamo ĮIDF vyriausybių skolos vertybinių popierių investicijų portfelio 
balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 0,87 mln. eurų (17 lentelė), piniginės lėšos bankuose, kurių 
ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesnis nei: Moody‘s - Baa1, Standard&Poor’s – BBB+, Fitch 
Ratings – BBB+- sudarė 1,82 mln. eurų.   

ĮIDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 5,61 tūkst. eurų ir lyginant su 
atitinkamų praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 1,49 tūkst. eurų. Investicinių pajamų sumažėjimas 
sietinas su finansine investicine aplinka, kur priemonių, į kurias galima investuoti fondų lėšas, 
pajamingumas šiuo metu minimalus arba artimas nuliui, o trumpalaikių – 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“ 
(2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 02-26-7 redakcija). 
 
17 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo VVP portfelis 2018 m. gruodžio 31 d. 

ISIN Nr. Išpirkimo data 
Modifikuota 

trukmė 
Pajamingumas 

% 
Balansinė vertė 

(tūkst. eurų) 
Dalis 

portfelyje 

LT0000610065 2023.02.28 4,12 2,91 93,05 10,7% 

LV0000570125 2019.11.21 0,85 0,28 67,05 7,7% 

LT0000607087 2020.10.03 1,58 0,27 203,32 23,3% 

LT0000630022 2019.03.30 0,24 0,39 6,32 0,7% 

LT0000630022 2019.03.30 0,24 0,32 4,72 0,5% 

LT0000630055 2021.01.31 2,09 0,03 199,87 22,9% 

LT0000650046 2023.08.16 4.68 0,49 299,22 34,2% 

Portfelis  2,92 0,48 873,57 100 % 

 
   

Pertvarkymo fondo investavimas 

 Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (4,00 tūkst. eurų) ataskaitiniu laikotarpiu buvo laikomos 
banke, kurio ilgalaikis investicinis reitingas: Moody‘s – Aa3, Standard&Poor’s – AA-, Fitch Ratings – 
AA. Fondo lėšų investavimą reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimu 
Nr. 03-217, patvirtintos Pertvarkymo fondo lėšų investavimo taisyklės. 
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5.6.Teisminės bylos 
 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įmonė kaip atsakovas ar tretysis asmuo dalyvavo 101 
neužbaigtame teisminiame ginče, kurių ieškinių suma sudaro 13,05 mln. eurų. Įmonė, atlikdama savo 
funkcijas, dalyvauja teisminiuose ginčuose, susijusiuose su Indėlių draudimo fondui reiškiamais 
reikalavimais išmokėti draudimo išmokas už BAB banko SNORAS išplatintas obligacijas, akcijas 
ir/arba 5 procentų metines palūkanas už, ieškovų manymu, pavėluotai išmokėtas draudimo išmokas už 
BAB banko SNORAS indėlio sertifikatus, neįsigaliojusias obligacijas ir akcijas.  

Teisminių ginčų dinamika 2016-2018 m., kuriose dalyvauja Įmonė pateikiama 18 lentelėje. 
 

18 lentelė. Teisminių ginčų dinamika 2016-2018 m. 
 2016 m. pabaigai 2017 m. pabaigai 2018 m. pabaigai 
Teisminių ginčų skaičius 224 166 101 
Ieškinių suma (mln. eurų) 15,5 18,2 13,05 

 
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis  bylų dalį (70 proc.) sudarė bylos dėl BAB banko SNORAS 

išleistų obligacijų (įsigaliojusių arba neįsigaliojusių iki banko bankroto) ir neįsigaliojusių akcijų bei  
procesinių palūkanų priteisimo už, ieškovų teigimu, ne laiku išmokėtas draudimo išmokas pagal minėtus 
vertybinius popierius.  

Teisminiams ginčams lemiamą įtaką turėjo 2018 m. suformuota teismų praktika BAB banko 
SNORAS neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų bylose: 

- 2018 m. kovo 22 d.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą BAB banko 
SNORAS neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų byloje. Teismas pripažino neįsigaliojusių obligacijų ir 
akcijų turėtojų teisę (jų pasirinkimu) į indėlio ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką. 

- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 2018 m. birželio 22 d. priėmė nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-232-969/2018, 2018 m. liepos 11 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214-
701/2018, 2018 m. rugpjūčio 28 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-233-219/2018, kuria 
pripažino neįsigaliojusių BAB banko Snoras obligacijų turėtojų teisę į indėlio draudimo išmoką. 

- 2018 m. liepos 4 d. LAT  priėmė nutartį byloje Nr. 3K-3-213-687/2018, kurioje pripažino 
neįsigaliojusių BAB banko Snoras akcijų turėtojų teisę į indėlio draudimo išmoką. Atsižvelgdami į 
suformuotą ESTT ir LAT praktiką bylas nagrinėjo ir sprendimus priėmė ir analogiškas bylas nagrinėję 
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. 

Atsižvelgdama į teismų išaiškinimus BAB banko Snoras neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų 
bylose, bei siekdama taupyti lėšas, Įmonė inicijavo taikos sutarčių analogiškose bylose pasirašymą. 
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo sudarytos 44 taikos sutartys su BAB banko Snoras 
neįsigaliojusių obligacijų ir akcijų turėtojais. 

2018 m. gruodžio 20 d. LAT priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-512-687/2018 pagal UAB 
,,Paysera LT“ ieškinį – LAT atmetė ieškovo reikalavimus pripažinti, jog UAB ,,Paysera LT“ vardu 
atidaryto indėlio kredito unijoje „Amber“ lėšos yra klientų lėšos ir klientų pripažinimo indėlininkais. Ši 
nutartis formuoja teismų praktiką aiškinant ir taikant naująją IĮIDĮ redakciją. Nagrinėjamoje byloje 
nustatyta, jog ieškovei neatskleidus veikimo patikėjimo teise fakto, ginčo indėlis nelaikytinas indėlių 
draudimo objektu pagal IĮIDĮ. 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įmonė taip pat dalyvavo teisminiuose ginčuose dėl praleisto 
teisės į draudimo išmoką (BAB banko SNORAS atveju) galiojimo termino atnaujinimo.  

2018 m. taip pat buvo priimta Įmonei palanki teismo nutartis dėl kredito unijos bankroto 
administratoriaus atstatydinimo. 2018 m. spalio 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje 
byloje Nr. 2-1661-823/2018 buvo atstatydintas B KB KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto 
administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“. 2018 m. priimtos ir trys Įmonei nepalankios teismų 
nutartys dėl kredito unijos B KB KU ,,Švyturio taupomoji kasa“, B KB ,,Nacionalinė kredito unija“, B 
KB KU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo konsultantai“ 
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neatstatydinimo. B KB ,,Nacionalinė kredito unija“ ir B KB KU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ atveju, 
Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistas pirmosios instancijos teismų nutarčių dalis, kuriomis 
bankroto administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“ įpareigotas grąžinti išsimokėtas didesnes, nei 
kreditorių susirinkimo nutarimais patvirtintos, pinigų sumas.  

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė dalyvavo 4 teisminiuose ginčuose pagal bankroto administratoriaus 
UAB ,,Verslo konsultantai“ skundus dėl kreditorių susirinkimų/komiteto nutarimų, kuriais patvirtintos 
kredito unijų administravimo išlaidų sąmatos ir faktinės išlaidos, ginčijimo. Buvo priimtos trys Įmonei 
nepalankios Lietuvos apeliacinio teismo nutartys, kuriomis tenkinti UAB ,,Verslo konsultantai“ skundai 
dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais patvirtintos kredito unijų  faktinės išlaidos, panaikinimo. 
Įmonė teikė kasacinius skundus dėl priimtų nutarčių, tačiau skundai nebuvo priimti LAT nutartyse 
nurodant, kad neegzistuoja kasacijos pagrindai. 

Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, neužbaigtų bylų skaičius sumažėjo 40 proc. nuo 
166  iki 101. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonės darbuotojai vedė 96 proc. visų teisminių bylų. 

 
5.7.Dalyvių patikrinimo veikla 
 

Atsižvelgusi į ankstesnių laikotarpių (2016 m. - 2017 m.) atliktų indėlių draudimo sistemos 
dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių patikrinimų rezultatus, Įmonė nuo 
2018 m. į Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos 
dalyvių patikrinimų sistemą integravo papildomą elementą – einamuosius patikrinimus: 

Patikrinimų ciklo schema pavaizduota žemiau: 
 
11 paveikslas. Dalyvių patikrinimo ciklas. 

 
 
Per 2018 metus Įmonė atliko: 

- 90 einamųjų patikrinimų.  
Einamųjų tikrinimų tikslas – įvertinti visų draudimo sistemų dalyvių deklaruotų duomenų, 

reikalingų draudimo įmokoms apskaičiuoti, teisingumą (vertinami 2017 m. gruodžio 31 d. duomenys) 
ir draudimo įmokų sumokėjimo teisingumą.  

- 44 planinius patikrinimus. 
Planinių tikrinimų tikslas – įvertinti draudimo sistemų dalyvių veiklą srityse dėl duomenų, 

reikalingų indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, pateikimo ir dėl sistemų dalyviams nustatytos 
informavimo apie draudimą pareigos įgyvendinimo. 

 
 

sausis vasaris kovas balandis gegužis birželis liepa rugpjūt is rugsėjis spalis lapkrit is gruodis
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- 2 neplaninius tikrinimus.  
Lietuvos bankui pritaikius poveikio priemones buvo atlikti 2 kredito unijų neplaniniai patikrinimai 

dėl duomenų, reikalingų draudimo išmokoms apskaičiuoti, pateikimo ir (ar) informavimo apie indėlių 
draudimą. 

Tikrinti Indėlių draudimo sistemos dalyviai atsižvelgė į Įmonės jiems pateiktas rekomendacijas 
dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo. 

Informacija apie draudimo sistemų dalyvių patikrinimus pateikiama 12 paveiksle. 
 
12 paveikslas. Dalyvių patikrinimai 2016-2018 m. (vnt.) 

 
 

Siekiant minimizuoti Indėlių ir Įsipareigojimų investuotojams dalyvių daromus pažeidimus, 
susijusius su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, per 2018 metus Įmonė organizavo ir pravedė planinius 
susitikimus (seminarus) su indėlių ir įsipareigojimų 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 2 susitikimai (seminarai), kuriuose 
dalyvavo 25 sistemų dalyvių atstovai.  

 
 

5.8.Indėlių draudimo sistemos testavimas nepalankiausiomis 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.  

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. 
Pagal Testavimų programą 2018 m. buvo atliktas antrasis testavimo etapas, taikant pasirinkto 

banko pertvarkymo scenarijaus tipą. Buvo testuotos dvi sritys: 
1) Operacinio pajėgumo testavimas.  
2) Finansinio pajėgumo testavimas.  

 Apibendrintos testavimo išvados pateikiamos 19 ir 20 lentelėse. 
 
19 lentelė. Operacinio pajėgumo testavimo rodikliai jų reikšmės ir testavimo rezultatas (vertinimas) 
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Testuojamas rodiklis Rodiklio tipas 
Rodiklio galimos 

reikšmės 
Testavimo rezultatas 

(vertinimas) 
Esamos tvarkos (pertvarkymo institucijoje, 
Finansų ministerijoje ir IID), pagal kurią 
nustatoma pertvarkymo finansavimo lėšų 
suma, kokybės įvertinimas (kokybinis 
rodiklis) 

Kokybinis 
rodiklis 

Optimalus 
Patenkinamas 

Prastas 
Labai prastas 

Patenkinamas 

Laikas, kurio reikia pertvarkymo 
finansavimo lėšų sumos nustatymui  

Kiekybinis 
rodiklis 

Dienų skaičius 27 kalendorinės dienos 

Galimybė naudotis duomenimis 

Esamų darbuotojų, biudžeto ir kitų 
išteklių, kuriais būtų galima naudotis pagal 
realų scenarijų, pakankamumas  

Kokybinis 
rodiklis 

Optimalus 
Patenkinamas 

Prastas 
Labai prastas 

Optimalus 

Papildomų darbuotojų, biudžeto ir kitų 
išteklių, kuriuos prireikus būtų galima 
operatyviai sutelkti ir jais naudotis, 
pakankamumas  

Kokybinis 
rodiklis 

Optimalus 
Patenkinamas 

Prastas 
Labai prastas 

Optimalus 

Grąžinimo ir įnašų terminai 

Laikas nuo to momento, kai pertvarkymo 
institucija paprašo sumokėti įnašą 
(kiekybinis rodiklis) 

Kiekybinis 
rodiklis 

Laikotarpis 

Testavimo rezultatai 
parodė, kad gali 
prireikti 2 mėnesių 
tam, kad IID būtų 
pasiruošusi pervesti 
visą pertvarkymo 
finansavimo lėšų sumą.  

 
20 lentelė. Finansinio pajėgumo testavimo rodikliai, jų reikšmės ir testavimo rezultatas (vertinimas) 

Testuojamas rodiklis Rodiklio tipas 
Rodiklio galimos 

reikšmės 

Testavimo 
rezultatas 

(vertinimas) 
Ex ante lėšų pakankamumas finansavimo 
poreikiui patenkinti (trūkumas 
išreiškiamas absoliučiąja verte ir kaip 
poreikio dalis)  

Kiekybinis 
rodiklis 

Lėšų pakankamumas 
ar trūkumas 

Nustatytos turimų ir 
trūkstamų lėšų 

sumos 

Kokybinis IGS gebėjimo likviduoti turtą, 
kuris buvo investuotas ir yra turimų 
finansinių išteklių dalis, iki termino 
įvertinimas  

Kokybinis 
rodiklis 

Optimalus 
Patenkinamas 

Prastas 
Labai prastas 

Optimalus 

Ex post ir alternatyvių finansavimo 
išteklių pakankamumas finansavimo 
poreikiams, kurie nepatenkinami ex ante 
lėšomis, patenkinti  

Kiekybinis 
rodiklis 

Jeigu panaudojus ex 
post ir alternatyvius 

finansavimo išteklius 
lėšų vis dar trūksta 

Nustatytos turimų 
ir trūkstamų lėšų 
sumos 

 
2018 m. IV ketvirtyje pradėtas Indėlių draudimo sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 

pirmojo ciklo programos 2017 m. – 2019 m. trečiojo etapo testavimas, taikant išmokėjimo scenarijaus 
tipą ir testuojamos dvi sritis: 

1) Vieno kliento perspektyvos bylos (toliau – VKP byla) testavimas;  
2) Operacinio pajėgumo testavimas. 

Testavimui buvo pasirinktas vienas iš Lietuvoje veikiančių bankų. 
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ  
 

 

Įmonė yra socialiai atsakinga, savo veikloje besivadovaujanti 2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1160 Dėl nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo (Žin., 2003, Nr.89-4029), Ekonominio Bendradarbiavimo 
Plėtros Organizacijos (EBPO) gairėmis, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų ir Jungtinių 
Tautų Darnaus vystymosi tikslais. 

 

6. SOCIALINIS IR APLINKOSAUGINIS ASPEKTAI 

                                                                   

6.1. Socialinė veikla  

Personalas 

2018 m. siekiant efektyvinti Įmonės veiklą ir atsižvelgiant į valstybės lūkesčius, išdėstytus 2017 
m. gegužės 22 d. Finansų ministro įsakyme Nr. 1K-193, kuriame, be kita ko, tikimasi pritraukti 
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, Įmonė optimizavo veikiančią organizacinę struktūrą, 
sumažindama darbuotojų skaičių ir peržiūrėdama darbuotojų atlyginimus. 2018 m. gruodžio 31 d. 
Įmonėje buvo 22 patvirtinti etatai, 17 faktiškai dirbančių darbuotojų ir 3 vaiko priežiūros atostogose.  

Įmonė nuolat siekia gerinti ryšį su darbuotojais ir investuoti 
į darbuotojų kompetencijų ugdymą. Įmonėje įdiegta personalo 
organizavimo politika, numatanti tinkamas motyvavimo 
priemones darbuotojams, veikia naujai priimamų darbuotojų 
adaptacinė programa. 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, 
motyvavimo taikymo. Darbuotojai yra skatinimi nuolat tobulėti 
ne tik profesinėje srityje, bet ir ugdyti asmenines savybes, todėl 
darbuotojams yra nustatomi 
kvalifikacijos kėlimo 
mokymai/seminarai. 

2018 m. patvirtintas darbo 
užmokesčio fondas siekė 535,00 
tūkst. eurų, faktinis darbo 
užmokesčio panaudojimas 
preliminariais duomenimis sudarė 
513,17  tūkst. eurų. Duomenys apie 
darbo užmokestį pateikiami 21 
lentelėje. 

100 proc. Įmonės 
darbuotojų turi 

aukštąjį 
išsilavinimą 

ĮMONĖS VEIKLA 
ORGANIZUOJAMA PER 4 
SKYRIUS: 

 
• Draudėjų patikrinimo skyrius; 
 
• Fondų administravimo skyrius; 
 
• Procesų administravimo 
skyrius; 
 
• Veiklos organizavimo skyrius. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose 
ir seminaruose, susijusiuose su korupcijos prevencija, personalo valdymu, viešaisiais pirkimais, buvo 
ugdomi vadovavimo įgūdžiai bei gilinamos kitos kompetencijos.  

 
21 lentelė. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį (eurais). 

Darbo užmokestis 2017 m.  2018 m.  
Direktorius 3953 4259 
Direktoriaus pavaduotojas  3411 3556 
Skyriaus vadovas 1655 2064 
Vyr. specialistas 1001 1408 
Specialistai ir kiti darbuotojai 821 1046 

 
Įmonėje dirba kompetentingi savo srities specialistai, 

visi Įmonės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.                                                                                 
 Įmonė užtikrina lygias teises ir vienodas galimybes 
nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, amžiaus, etninės 
kilmės ar kitos grupinės priklausomybės. Įmonė įdarbina 
darbuotojus pagal objektyvius kriterijus.  

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų 
amžiaus vidurkis įmonėje – 39 metai. Moterys sudarė 83 
proc., o vyrai – 17 proc.  

Įmonė rūpinasi darbuotojų sveikatos prevencija: 
užtikrinami darbo saugos darbe reikalavimai, sudaromos 
orios darbo sąlygos, susijusios su darbo valandomis, savaitiniu poilsiu, atostogomis, motinystės ir 
tėvystės apsauga ir t.t. Darbuotojams kaip motyvavimo ir lojalumo priemonė taikomas papildomas 
sveikatos draudimas, numatytos įvairios materialinės (tokios kaip premijos, priedai, dalyvavimas 
konferencijose, seminaruose) ir nematerialinės motyvavimo priemonės (tokios kaip papildomų atostogų 
suteikimas, lankstus darbo grafikas ir pan.). 

Per 2018 metus Įmonėje nenustatyta jokių diskriminacijos ar kitų pažeidimų, susijusių su žmogaus 
teisėmis.  

 

Kitos interesų grupės  

Įmonė sudaro galimybes draudimo sistemų dalyviams efektyviai teikti reikiamą informaciją 
patogiais kanalais, nuolat teikia rekomendacijas, taip pat yra įdiegusi žinių tikrinimo įrankius – per 2018 
metus buvo patikrintos 38 indėlių draudimo sistemos dalyvių žinios apie indėlių draudimą ir 5 
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių žinios apie įsipareigojimų investuotojams 
draudimą. Įmonė suteikia galimybę sistemos dalyviams gauti neatlygintinas konsultacijas ir mokymus. 
Per 2018 m. Įmonė įvykdė 2 seminarus 25 draudimo sistemų dalyviams.  

2018 m. buvo vykdyta visuomenės apklausa apie indėlių draudimą, siekiant išsiaiškinti, kokia 
informacija ir kokiais kanalais visuomenei galėtų būti aktuali.  

Duomenys apie draudimo sistemos dalyvių ir visuomenės žinių lygį pateikiami 13 paveiksle.   
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13 paveikslas. Žinios apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą 

 

 

 

6.2. Aplinkosauga 
 
Įmonė nevykdo jokios veiklos, kuri tiesiogiai galėtų daryti ženklų poveikį aplinkai. Vis dėlto 

Įmonė skatina racionalų vandens, popieriaus, kuro, energijos ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą. 
Įmonė siekia vykdyti „žaliuosius pirkimus“ ir/arba įtraukia į vykdomus pirkimus „žaliuosius“ 

kriterijus. Įmonė skatina ir savo veikloje naudoja pažangias priemones, technologijas bei diegia 
procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai.  
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7. EFEKTYVI IR SKAIDRI VEIKLA 

 

Įmonė kuria ir palaiko atvirus dalykiškus santykius su visomis interesų grupėmis ir yra atskaitinga 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (LR finansų ministerijai), Įmonės tarybai ir 
visuomenei už vykdomas veiklas.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti 26 Įmonės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svartyti 
130 klausimai.  

Įmonė siekia etiško, skaidraus ir sąžiningo 
bendradarbiavimo su interesų grupėmis ir veikia 
taip, kad suinteresuotoms grupėms būtų 
lengvinamos prieigos prie teikiamų paslaugų.  

Draudimo sistemų dalyviai duomenis teikia 
nuotoliniu būdu, prisijungdami prie saugaus 
duomenų teikimo kanalo, 2018 metais 
indėlininkų patogumui buvo įdiegta paraiškų 
valdymo sistema, leidžianti pateikti prašymus 
nuotoliniu būdu per elektroninius valdžios vartus. 

 

Įmonė, interesų grupėms, skelbia visą 
reikalaujamą informaciją, nurodytą Skaidrumo 
gairių IV-VII skyriuose. 

 

 

 

 

 

 

  

Įmonės teikiama informacija 
savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančiai institucijai, tarybai, 
visuomenei, sistemos dalyviams 
atitinka šiuos principus: 

Patikimumas 

Pasiekiamumas 

Nuoseklumas 

Bendradarbiavimo su interesų 
grupėmis principai: 

Etiškumas 

Skaidrumas 

Sąžiningumas 
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Korupcijos prevencija 

 
22 lentelė. Korupcijos prevencijos priemonės 

2018 m. patvirtinta Įmonės korupcijos prevencijos politika, kurioje nustatytos šios korupcijos 
prevencijos priemonės: 

Veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas; 

Etikos kodeksas; 

Dovanų politika; 

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį vadovaujančias pareigas Įmonėje, rinkimas; 

Interesų konfliktų valdymo politika; 

Visuomenės informavimas; 

Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas; 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas; 

Įmonės darbuotojų mokymai. 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-
226 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų 
ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kurių 
antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2018 metais, 
nustatymo“ 11 punkte nustatytos veiklos srities (indėlių draudimo 
įmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų 
apskaičiavimas), kurioje yra didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, analizę ir vertinimą.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė įgyvendino Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 
metų antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane Įmonei 2018 m. nustatytas 
antikorupcinės programos įgyvendinimo priemones. 

 

Vidaus kontrolės sistema. Rizikų valdymas 

Įmonė yra patvirtinusi vidaus kontrolės ir rizikų valdymo nuostatus, kurie reglamentuoja Įmonės 
vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės veikimą ir sistemą, įskaitant finansų kontrolės ir 
korupcijos prevencijos proceso organizavimą ir vykdymą Įmonėje, bei Įmonės veiklos rizikų valdymo 
pagrindinius principus, procedūras ir priemones. 

Pagal Įmonės vidaus kontrolės ir rizikų valdymo nuostatus kasmet vyksta vidaus tikrinimų 
planavimas ir vidaus tikrinimų atlikimas. Pagal sudarytą planą 2018 m. buvo atlikti du vidiniai 
patikrinimai – Įvertinti elektroninės draudimo įmokų administravimo sistemos efektyvumą ir Įvertinti 
elektroninės draudimo išmokų administravimo sistemos efektyvumą. 

Įmonės rizikos valdymo procesas vysta kasmet, siekiant įvertinti riziką ir suplanuoti jos valdymo 
priemones vieneriems metams. Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Įmonės ir administruojamų fondų 
veikla, išdėstomi strateginio plano SSGG analizėje.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas Įmonės veiklos rizikų vertinimas – rizikų identifikavimas ir 
rizikų analizė. 2018 m. nauji (papildomi) rizikos veiksniai, kurie nebuvo nustatyti ankstesniais Įmonės 
veiklos rizikų vertinimų laikotarpiais, identifikuoti nebuvo. 

Po Įmonės veiklos rizikų vertinimo buvos sudarytas Rizikų minimizavimo / valdymo priemonių 
planas 2018 m. – 2019 m. 

Įmonėje taikoma nulinė 
tolerancija korupcijai 
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Kovo mėnesį baigtas Įmonės veiklos auditas už 2017 m., kurį atliko LR finansų ministerijos vidaus 
audito skyrius. Įmonės vidaus veiklos kontrolė įvertinta gerai. 

Viešieji pirkimai 

Įmonė, vadovaudamasi skaidrumo principu, per 2018 metus 
įvykdė 82 pirkimus už 101,46 tūkst. eurų (4,17tūkst. eurų mažiau nei 
2017 m.), iš kurių: 27 prekių pirkimai ir 68 paslaugų pirkimai.  

Įmonėje atnaujintos prieigos prie teisinės informacinės 
duomenų bazės, įsigytas darbuotojų sveikatos draudimas, įsigytos 
išorės teisininkų/konsultantų ir auditorių paslaugas, siekiant didesnio 
patalpų ir darbuotojų saugumo įsigytos apsauginės žaliuzės bei buvo 
vykdomi kiti, kasdienei Įmonės veiklai vykdyti reikalingi pirkimai, 
tokie kaip komandiruočių organizavimo paslaugos, personalo 
paieškos, kanceliarinės prekės ir kt. pirkimai. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Įmonė aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudikų veikloje. Įmonė yra 
asociacijos Europos indėlių draudikų forumas (angl. EFDI) 
tikroji narė, o Įmonės direktorė A. Mažintienė yra EFDI 
valdybos narė atsakinga už finansų ir biudžeto valdymą.  

Iš viso 6 Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvauja EFDI 
komitetų ir darbo grupių veikloje, toki kaip: Europos 
Sąjungos komitetas, Testavimo nepalankiomis sąlygomis 
darbo grupė, Viešųjų ryšių ir komunikacijos bei kt. darbo 
grupėse.  

Per ataskaitinį laikotarpį buvo dalyvauta 9 su EFDI 
veikla susijusiuose Valdybos narių susitikimuose, EFDI 
organizuotose darbo grupėse, konferencijose ir metiniame 
EFDI narių susitikime.     

Taip pat Įmonės atstovai dalyvauja Europos 
bankininkystės institucijos (angl. EBA) darbo grupėje dėl 
Indėlių draudimo direktyvos peržvalgos.  

Įmonė nuolat dalyvauja EFDI ir IADI narių apklausose, dalinasi gerąją praktika administruojant 
procesus susijusius su  Indėlių draudimo sistema. 

 

 

Direktorė         Aurelija Mažintienė 

Per 2018 metus Įmonėje 
neužfiksuotas nė vienas 

viešųjų pirkimų pažeidimas 


