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VADOVO ŽODIS
Gerbiamieji,
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2019 m. rezultatai
rodo, kad turint aiškius tikslius ir nuosekliai juos įgyvendinant
sukuriama didesnė pridėtinė vertė visuomenei, indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų dalyviams
bei įmonės steigėjui – LR finansų ministerijai.
Nedidindami draudimo įmokų tarifų pasiekėme
geriausius draudimo fondų rezultatus per pastaruosius 3
metus. Kai dirba motyvuota, profesionali ir atsakinga
komanda visa tai galima nuveikti didinat įmonės veiklos ir
draudimo fondų efektyvumą bei gerinant teikiamų paslaugų
kokybę.
Pernai, kelių kredito įstaigų pasitraukimas iš Lietuvos
indėlių ir įsipareigojimų draudimo sistemos, bei tebesitęsianti
„neigiamų palūkanų“ tendencija, nesutrukdė toliau augti draudimo fondų finansiniams ištekliams ir
stiprinti pasitikėjimą Lietuvos indėlių draudimo sistema. 2019 m. pabaigoje pirmą kartą buvo
pasiektas Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių tikslinio lygio rodiklis, kurį reglamentuoja ES
teisės aktai ir kurį privalu pasiekti ne vėliau kaip iki 2024 m. vidurio. Įgyvendindami įmonės ir
administruojamų fondų investavimo politikas, pasiekėme teigiamus investicinės veiklos rezultatus.
2019 m. pirmą kartą indėlių draudimo sistemos dalyviais tapo ir specializuoti bankai – tai skatino
mūsų įmonę daugiau investuoti į naująsias technologijas, ieškoti tvaresnių bendradarbiavimo ir
keitimosi informacija valdant riziką finansinių inovacijų srityje būdų, ko pasėkoje buvo pasirašytas
memorandumas su kitomis aštuoniomis valstybės institucijomis.
Glaudžiai bendradarbiaudami su Europos Sąjungos Indėlių draudimo sistemų administratoriais,
Europos indėlių draudimo asociacija (EFDI) bei Europos Bankininkystės institucija (EBI), tęsėme
darbą, susijusį su indėlių draudimo sistemų analize bei jos tobulinimu Europos Sąjungoje. Šio darbo
rezultatai skelbiami trijose EBI nuomonėse, skirtose Europos Komisijai, su 80 konkrečių pasiūlymų
kaip dar labiau pagerinti indėlių draudimo sistemą.
Įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, kuriuos sieja bendros vertybės – atvirumas,
rezultatyvumas, veiksmingumas. Su komanda per daugiau nei 3 metus VĮ „Indėlių ir investicijų
draudimas“ pavyko iš esmės užtikrinti administruojamų fondų stabilią veiklą ir efektyvų fondų turto
valdymą, todėl šiandien įmonė vertinama tarp EFDI narių kaip viena efektyviausių ir geriausias
užsienio šalių praktikas įgyvendinantis pavyzdys. Tikiu, kad kartu mes galime įveikti naujus iššūkius
ir toliau stiprinti visuomenės pasitikėjimą Lietuvos finansų sistema.

Aurelija Mažintienė
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė
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APIE ĮMONĘ
1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ĮMONĘ
Įmonės pavadinimas:
Įstatinis kapitalas:
Įregistravimo data:
Įmonės kodas:
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
Buveinės adresas:
Teisinė forma:
Galiojančių įstatų registravimo data:
Telefono numeris:
Elektroninio pašto adresas:
Interneto tinklalapis:

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų
draudimas“ (toliau – Įmonė)
8.995.358 eurų
1996-12-16
110069451
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius
Valstybės įmonė
2019-07-15
(8-5) 213 56 57
idf@idf.lt
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
Europos Sąjungos (toliau – ES) teise ir atitinka pagrindinius 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 lentelė).
Įmonės tarybą 2019 metų gruodžio mėn. 31 d. sudarė 5 nariai:
Tarybos pirmininkė – Vilma Mačerauskienė, LR finansų ministerijos Finansų rinkų politikos
departamento direktorė;
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Frejutė, LR finansų ministerijos Projektų valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Tarybos nariai - Audrutė Dziskienė, LR finansų ministerijos Finansų rinkų politikos
departamento Kredito 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
Įmonės
savininko teises
ir pareigas
įgyvendinanti
institucija
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

-

-

-

-

-

-

-

-

Įmonės Taryba
(5 nariai)
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Pagrindinės funkcijos

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.

- 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) 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
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- 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;
- 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 (nuo 2019 m. gruodžio 31 d
Juridinių asmenų nemokumo 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;
•
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.
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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

1. Prisidėti prie finansų
sistemos stabilumo ir
patikimumo didinimo

Strateginiai
tikslai

1.1. Didinti indėlių draudimo
sistemos patrauklumą

2.1. Užtikrinti
administruojamų fondų
veiklos efektyvumą

2.2. Užtikrinti Įmonės
veiklos efektyvumą

Užtikrinti indėlių draudimo
sistemos dalyvių priežiūrą

Užtikrinti
administruojamų fondų
lėšų teigiamus pokyčius

Didinti Įmonės pelną

Uždaviniai

2. Efektyviai valdyti Įmonės ir administruojamų fondų
lėšas

Užtikrinti indėlių draudimo
sistemos žinomumą

Užtikrinti Indėlių draudimo
fondo tikslinio lygio
pasiekimą

Strategijos tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti bei jų pasiekimas 2019 m. pabaigai pateikiami
2 lentelėje.
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1.

2 lentelė. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2019 metų veiklos vertinimo kriterijai ir jų vykdymas
Strateginis tikslas

Uždavinys

Priemonė

Kriterijus

2019 m. planas

2019 m. faktas

Atsakingas*

Efekto

Indėlių draudimo fondo įmokos (tarifas proc.)

0,1

0,1

Direktorius

Rezultato

Patikrintų indėlių draudimo sistemos dalyvių, pas kurios
nustatyta veiklos trūkumų, dalis nuo visų patikrintų indėlių
draudimo sistemos dalyvių (proc.)

45

23

DPS vadovas

Indėlių draudimo sistemos
testavimas

Produkto

Atliktas indėlių draudimo sistemos testavimas
nepalankiausiomis sąlygomis

1

1

DPS vadovas

Dalyvių patikrinimai

Rezultato

Aukštai ir vidutinei tikrinimo kategorijai priskirtų indėlių
draudimo sistemos dalyvių patikrinimai (proc.)

100

100

DPS vadovas

Produkto

Visuomenės informavimo priemonių planas (vnt.)

1

1

VOS vadovas

Rezultato

Visuomenės informavimo priemonių plane nustatytų
priemonių vykdymas (proc.)

100

100

VOS vadovas

Produkto

Indėlių draudimo sistemos dalyviams susitikimų (seminarų)
skaičius (vnt.)

3

3

DPS vadovas

Pasiektas Indėlių draudimo fondo tikslinis lygis (proc. nuo
pagrindinių apdraustų indėlių)

0,8

0,8

Direktoriaus pavaduotojas

Rezultato

Visų indėlių draudimo sistemos dalyvių pateiktų duomenų
apie tinkamus drausti indėlius gruodžio 31 d. patikrinimas
(proc.)

100

100

DPS vadovas

Rezultato

Indėlių draudimo fondo įplaukos (mln. eurų)

42,8

49,1

FAS vadovas/ PAS vadovas

Rezultato

Indėlių draudimo fondo finansinės investicinės veiklos
pajamos (tūkst. eurų)

50

70,4

FAS vadovas

Efekto

Fondų administravimo sąnaudos (proc. nuo administruojamų
fondų finansinių išteklių)

≤1,0

0,67

Direktoriaus pavaduotojas

Rezultato

Administruojamų fondų pokytis (finansinių išteklių, proc.)

≥50

73

Direktoriaus pavaduotojas

Rezultato

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo finansinės
investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų)

6

8,4

FAS vadovas

Rezultato

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo įplaukos
(tūkst. eurų)

62

65,7

FAS vadovas

Rezultato

Pertvarkymo fondo įplaukos (tūkst. eurų)

1

1

FAS vadovas

1. Didinti indėlių
draudimo sistemų
patrauklumą
1.1. Užtikrinti
indėlių draudimo
sistemos dalyvių
(toliau –
dalyviai)
priežiūrą

1.2. Užtikrinti
indėlių draudimo
sistemos
žinomumą

Visuomenės informavimas

Indėlių draudimo sistemos
dalyvių konsultavimas

Rezultato
1.3.Užtikrinti
Indėlių draudimo
fondo tikslinio
lygio pasiekimą

Indėlių draudimo sistemos
dalyvių pateiktų duomenų apie
tinkamus drausti indėlius kokybės
vertinimas
Užtikrinti fondo įplaukas

2. Užtikrinti
administruojamų
fondų veiklos
efektyvumą
2.1. Užtikrinti
administruojamų
fondų lėšų
teigiamus
pokyčius
3. Užtikrinti
Įmonės veiklos
efektyvumą

Finansinės investicinės veiklos
rezultatas
Administruojamų fondų įplaukos

EBITDA (tūkst. eurų)

66

78,2

Direktoriaus pavaduotojas

Rezultato

Įmonė nuosavo kapitalo pokytis (proc.)

≥0,2

0,35

Direktoriaus pavaduotojas

Rezultato

Įmonės investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų)

40

58,0

FAS vadovas

Efekto
3.1. Didinti
Įmonės pelną

Finansinės investicinės veiklos
rezultatas

*FAS- Fondų administravimo skyrius, DPS- Draudėjų patikrinimo skyrius, PAS – Procesų administravimo skyrius, VOS – Veiklos organizavimo skyrius.
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4.

ĮMONĖS 2019 M. 12 MĖNESIŲ VEIKLOS APŽVALGA

4.1. Esminiai 2019 m. įvykiai
Žemiau pateikiame esminius įvykius susijusius su Įmonės ir administruojamų fondų veikla (3
lentelė).
3 lentelė. 2019 m. 12 mėnesių esminiai įvykiai
- Nuo 2019 m. sausio 1 d. AB „Citadele bankas“ tapo Latvijos AS „Citadele banka“
Sausis
Lietuvos filialu ir pasitraukė iš Lietuvos Indėlių draudimo sistemos (indėliai
draudžiami Latvijos indėlių garantijų sistemoje).
- Nuo 2019 m. sausio 2 d. Luminor Bank AB tapo Estijos Luminor Bank AS Lietuvos
skyriumi ir pasitraukė iš Lietuvos Indėlių draudimo sistemos (indėliai draudžiami
Estijos indėlių garantijų sistemoje).
- 2019 m. sausio 17 d., suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos
mokėti draudimo išmokos BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams. Iš viso
BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma,
grąžinta į Indėlių draudimo fondą sudarė 43,2 tūkst. eurų arba 0,07 proc. nuo
apskaičiuotų draudimo išmokų.
- 2019 m. vasario 8 d. specializuotas bankas UAB „Revolut Bank“ tapo Indėlių
Vasaris
draudimo sistemos dalyviu.
- Laimėta byla Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (toliau -LAT) priėmus 2019 m.
vasario 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-3-687/2019, kuria teismas išaiškino,
jog Įmonė nepraleido prievolės įvykdymo termino ir laiku išmokėjo draudimo
išmokas už BAB banko Snoras indėlio sertifikatus, todėl ieškovės reikalavimai dėl
procesinių ir kompensacinių palūkanų priteisimo buvo atmesti kaip nepagrįsti. Ši
nutartis formuoja teismų praktiką, todėl joje pateikti išaiškinimai bus reikšmingi
kitoms analogiškoms teismuose nagrinėjamoms civilinėms byloms.
- 2019 m. vasario 12-13 dienomis Įmonė organizavo EFDI valdybos posėdį Lietuvoje.
Kovas
- 2019 m. kovo 15 d. įvyko pirmasis BKU „Taupkasė“ kreditorių susirinkimas;
- 2019 m. kovo mėnesį baigtas Įmonės finansinis auditas.
- 2019 m. kovo 18 d. Įmonė, kartu su kitomis aštuoniomis valstybės institucijomis
pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija valdant
rizikas finansinių inovacijų ir finansinių technologijų srityje.
- 2019 m. kovo 20 d. įsigaliojo nauja Įmonės struktūra, kurioje yra patvirtinti 23 etatai.
Atsirado nauja pareigybė – atitikties pareigūnas.
Balandis
- 2019 m. balandžio 4 d. specializuotas bankas UAB „European Merchant“ tapo
Indėlių draudimo sistemos dalyviu.
- 2019 m. balandžio 15 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-118 patvirtino 2018 m.
Įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymą veiklos ataskaitą, bei
administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius.
- 2019 m. balandžio 30 d. baigtos mokėti draudimo išmokos BKU „Naftininkų
investicijos“ indėlininkams. Neatsiimtos draudimo išmokos (15,17 eurų) buvo
grąžintos į Indėlių draudimo fondą.
- 2019 m. balandžio 30 d. LAT priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-153-916/2019
suformuodamas teismų praktiką BAB bankas Snoras neįsigaliojusių obligacijų
turėtojams dėl teisės į procesines palūkanas už laiku neišmokėtas draudimo išmokas.
Gegužė
- 2019 m. gegužės 20 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 154 patvirtinta 11.930.400 eurų
metinė periodinė (ex ante) indėlių draudimo įmokos suma laikotarpiui nuo 2019-0701 iki 2020-06-30 ir tai sudarė 0,1 proc. nuo pagrindinių apdraustų indėlių sumos
kredito įstaigose.
- 2019 m. gegužės 30 d. UAB „Verslo konsultantai“, pagal teismo nutartį, sugrąžino
kredito unijai KB KU „Švyturio taupomoji kasa“ neteisėtai pasisavintas kreditorių
lėšas 7.985,00 Eur sumai.
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Birželis

-

-

-

Liepa

-

-

Rugpjūtis

-

-

Rugsėjis

-

-

-

-
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2019 m. birželio 3 d. valdymo įmonė UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“
tapo įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviu.
2019 m. birželio 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B237-826/2019 atstatydino UAB „Verslo konsultantai“ iš kredito unijos KB KU
„Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratoriaus pareigų;
Vadovaujantis Bendradarbiavimo tarp Lietuvos indėlių draudimo sistemos ir Estijos
indėlių draudimo sistemos sutartimi, 2019 m. birželio mėn. dalyvauta tarptautinio
operacinio bendradarbiavimo testavime.
Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 6 punkto nuostatomis Įmonė pervedė Estijos ir
Latvijos Indėlių draudimo sistemoms atitinkamai Luminor bank AB ir AB „Citadele
bankas“ per paskutinius 12 mėnesių iki perėjimo į kitos valstybės narės indėlių
draudimo sistemą sumokėtas periodines (ex ante) indėlių draudimo įmokas, kurių
bendra suma sudarė 2.298,4 tūkst. eurų.
LAT 2019 m. liepos 1 d. priėmė Įmonei palankią nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3256-695/2019, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl procesinių palūkanų
priteisimo. Tai trečioji kasacinio teismo nutartis, kuri suformavo aiškią teismų
praktiką šios kategorijos bylose. Teismas nutartyje nurodė, kad Įmonės pareiga
mokėti draudimo išmokas už indėlio sertifikatus atsirado tik po ESTT sprendimo.
LAT sprendė, kad iki kreipimosi į teismą dėl mokėjimų pagal banko išduotus indėlių
sertifikatus nebuvo vykdytinos piniginės prievolės, kadangi ji buvo pripažinta tik
teismo sprendimu. Atitinkamai dėl tokio nagrinėto civilinėje byloje reikalavimo nėra
pagrindo taikyti CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir priteisti procesines palūkanas.
Užbaigtas pirmasis IGS testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ciklas – parengta
ataskaita ir pateikta Europos bankininkystės institucijai (EBA).
Sumažėjo Indėlių draudimo sistemos dalyvių skaičius dėl 2019 m. liepos 31 d.
Rokiškio kredito unijos susijungimo su Anykščių kredito unija.
Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 21255-302/2019, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl KB KU „Švyturio
taupomoji
kasa“
bankroto
administratoriaus
UAB
„Verslo
konsultantai“ atstatydinimo. Teismas paliko galioti I-os instancijos teismo
sprendimą, nurodydamas, jog šiuo atveju nebeliko fiduciarinių teisinių santykių tarp
bankroto administratoriaus ir Įmonės (didžiausio kreditoriaus) dėl pareigų
netinkamo vykdymo.
Atliktas Įmonės rizikų vertinimas – parengta rizikų vertinimo ataskaita ir rizikų
minimizavimo/šalinimo planas.
2019 m. rugsėjo 24-27 dienomis Įmonės atstovai dalyvavo Europos indėlių draudikų
asociacijos (EFDI) metiniame narių susirinkime ir tarptautinėje konferencijoje
“Indėlių draudimas Europoje – žemėlapio perbraižymas”. Renginiai vyko Sarajeve
(Bosnija ir Hercegovina).
Įmonės direktorė A. Mažintienė 3 metų terminui perrinkta EFDI valdybos nare,
atsakinga už EFDI biudžetą ir finansus.
Lietuvos apeliacinis teismas priėmė Įmonei palankią nutartį civilinėje byloje Nr. 2765-330/2019 dėl proceso atnaujinimo, kurioje buvo nagrinėjamas ieškovo atskirasis
skundas. Teismas paliko nepakeistą I-os instancijos teismo sprendimą motyvuojant
tuo, jog ieškovas neįrodė proceso atnaujinimo pagrindų būvimo.
Priimta dar viena Įmonei palanki Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d.
nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1090-560/2019, kurioje buvo sprendžiamas
klausimas dėl ieškovo reikalavimo pripažinti teisę į draudimo išmoką (praleidus 5 m.
terminą) bei priteisti šią išmoką iš Įmonės, o taip pat priteisti 5 proc. dydžio metines
procesines palūkanas. Apeliacinės instancijos teismas tenkino Įmonės apeliacinį
skundą, teismo vertinimu, Įmonė savo pareigą įvykdė tinkamai ir viešai paskelbė apie
vykdomą draudimo išmokų išmokėjimą, kas laikytina tinkamu paskelbimu.
Atliktas antikorupcinis vertinimas draudimo išmokų srityje. Vertinimo ataskaita
pateikta LR finansų ministerijai.
Organizuotas susitikimas (seminaras) bankams.

Spalis

-

-

-

-

Lapkritis

-

-

-

-

Gruodis

-

-

Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė V.
Mačerauskienė paskirta Įmonės tarybos nare ir tarybos narių balsų dauguma
išrinkta Įmonės tarybos pirmininke.
2019 m. spalio 2 d. finansų maklerio įmonė UAB „DeRISK Business Solutions“ tapo
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviu.
Priimta Įmonei palanki Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. e2A-494-450/2019, kuria apeliacinė instancija nutartimi paliko
Vilniaus apygardos teismo sprendimą nepakeistą, t. y. atmetė ieškinį dėl obligacijų
pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia.
Spalio 21 d. Įmonės atstovas dalyvavo Įmokų perkėlimo iš vienos valstybės narės į
kitą sub-darbo grupėje (Sub-Working Group on Transfer of Contributions), Europos
indėlių draudikų forumas (EFDI) (Viena, Austrija).
Spalio 24-25 d. Įmonės atstovas dalyvavo Indėlių draudimo sistemų darbo grupėje
(Taskforce on Deposit Guarantee Schemes), Europos bankininkystės institucija
(EBA) (Paryžus, Prancūzija).
Įmonės atstovai lankėsi Austrijos indėlių draudimo sistemą administruojančioje
įmonėje (ESA), kur susipažino su Austrijos indėlių draudimo sistema bei pasidalino
gerąja indėlių draudimo sistemos administravimo praktika.
Lapkričio 15 d. Įmonės atstovas dalyvavo Europos indėlių draudikų forumo (EFDI)
organizuojamame Indėlių draudimo ir FinTech simpoziume (Ciurichas, Šveicarijos
Konfederacija).
Lapkričio 18 – 19 d. Įmonės atstovas dalyvavo Europos bankininkystės institucijos
(EBA) organizuojamame Indėlių Draudimo sistemų darbo grupės posėdyje (Paryžus,
Prancūzijos Respublika).
Lapkričio 7 – 8 d. Įmonės atstovas dalyvavo Europos indėlių draudikų asociacijos
organizuojamame Europos Sąjungos komiteto susitikime ir Įmokų perkėlimo iš
vienos valstybės narės į kitą sub-darbo grupėje (Zagrebas, Kroatijos Respublika).
2019 m. gruodžio 30 d. specializuotas bankas AB „Fjord bank“ tapo Indėlių
draudimo sistemos dalyviu.
2019 m. gruodžio mėn. UAB „Revolut Bank“ ir UAB „European Merchant
Bank“ pradėjo teikti indėlių draudimo paslaugas ir gruodžio 31 d. pirmą kartą
deklaravo pagrindinius apdraustuosius indėlius.
Gruodžio 9 d. Įmonės atstovas dalyvavo Europos indėlių draudikų forumo (EFDI)
organizuojamame Indėlių draudimo sistemų darbo grupėje (Paryžus, Prancūzijos
Respublika).

4.2. Pagrindiniai Įmonės finansiniai rodikliai
Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Įmonės administruojami fondai nėra juridiniai subjektai, juos
administruoja ir jų vardu veikia Įmonė. Įmonės ir administruojamų fondų buhalterinė apskaita yra
tvarkoma atskirai. 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 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
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amortizacijos sąnaudos), nuosavo kapitalo investavimo išlaidos. Pagrindiniai Įmonės 2019 m.
dvylikos mėnesių rodikliai ir jų palyginimas su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu bei 2019 m.
planu pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai (tūkst. eurų)
Įmonės pagrindiniai rodikliai
1. Pajamos, iš jų:
1.1. atlyginimas už fondų administravimą, iš viso:
1.1.1. atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą
1.1.2. atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo administravimą
1.1.3. Pertvarkymo fondo administravimo įmokos
1.2. finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.3. kitos veiklos pajamos
2. Sąnaudos, iš jų:
2.1.fondų administravimo sąnaudos:
2.1.1. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos
2.1.2. administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros
sąnaudos
2.1.3. turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
2.1.4. mokesčių sąnaudos
2. 2. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
3. Grynasis pelnas (nuostolis)
4. EBITDA
5. ROE

2019 m.
faktas

2019 m.
planas

2019 m. plano
vykdymas, %

721,9
675,5
673,5

795,1
737,1
734,9

86,24 %
83,57 %
83,51 %

1,0

1,0

1,2

922,0
882,0
880,0
1,0

2,1
44,2
492,8
492,0
373,5

1,0
39,9
6,5
676,5
675,5
513,2

1,0
58,0
740,1
737,1
584,4

1,0
40,0
886,0
882,0
628,0

100,00 %
145,00 %
83,53 %
83,57 %
93,06 %

90,3

131,7

125,0

224,0

55,80 %

28,2
4,5
0,8
43,4
71,6
0,3

26,1
4,5
1,0
45,4
71,5
0,3

23,2
4,5
3,0
55,0
78,2
0,3

30,0
4,5
4,0
36,0
66,0
n/d

77,33 %
100 %
75,00 %
152,78 %
118,48 %
n/d

2017 m.
faktas

2018 m.
faktas

536,2
492,0
489,0

120,00 %

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pajamos už fondų administravimą sudarė 737,1 tūkst. eurų,
pajamos iš investicinės veiklos – 58,0 tūkst. eurų. Įmonės pajamos už fondų administravimą yra lygios
fondų administravimo išlaidoms.
Nepaisant susiklosčiusios situacijos finansų rinkose, kur mažos rizikos finansinių priemonių
pajamingumas yra artimas nuliui arba neigiamas, Įmonė uždirbo pajamas iš nuosavo kapitalo lėšų
investavimo ir tai leido užtikrinti Įmonės pelną (2 paveikslas). Įmonės grynasis pelnas 2019 m. sudarė
55,0 tūkst. eurų ir buvo 21,15 proc. didesnis nei 2018 m.
2 paveikslas. Įmonės pelno pokytis 2017-2019 m. (tūkst. eurų)
2019 m.

55,0
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2017 m.

43,4
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Įmonės nuosavo kapitalo lėšos investuojamos į mažos rizikos turtą, t. y. į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) bei laikomos aukšto reitingo bankų (ne žemesnio
nei Baa1/BBB+/BBB+) sąskaitose, 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).
5 lentelė. Įmonės finansinės investicinės veiklos rezultatas (tūkst. eurų)
Įmonės investavimo pajamos
Investavimo sąnaudos (VVP saugojimo mokestis)
Investicinės veiklos rezultatas

2017 m. faktas

2018 m. faktas

2019 m. faktas

44,2
0,8
43,4

39,9
1,0
38,9

58,0
3,0
55,0

Ataskaitiniu laikotarpiu preliminarios Įmonės sąnaudos sudarė 737,1 tūkst. eurų, iš kurių
didžiąją dalį sudarė Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos – 584,4 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių
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metų atitinkamu laikotarpiu jos padidėjo 13,87 proc. padidėjimą lėmė darbo užmokesčio pokytis, kurį
didžiąja dalimi sąlygojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusi mokesčių reforma bei peržiūrėti
atlyginimai daliai Įmonės darbuotojų.
Ataskaitinio laikotarpio pajamų ir išlaidų sąmatos bei turto įsigijimo plano, patvirtintų 2018 m.
gruodžio 20 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-452, preliminarūs (neaudituoti) vykdymai
pateikiami Priede Nr. 1 ir Priede Nr.2.
3 paveikslas. Įmonės sąnaudų pasiskirstymas ir pokytis 2017-2019 m. (tūkst. eurų)
28,21
26,12
23,2

Nusidėvėjimas ir amortizacija

4,5
4,5
4,5

Mokesčiai

90,29
131,7
125,0

Administracinės, turto priežiūros

373,54

Personalo sąnaudos

513,17
584,4
0
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Įmonės ir administruojamų fondų turtas
2019 m. gruodžio 31 d. Įmonės turtas neaudituotais duomenimis sudarė 16.045,5 tūkst. eurų,
nuosavo kapitalo dydis preliminariais duomenimis sudarė 15.979,0 tūkst. eurų ir lyginant su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 55,0 tūkst. eurų (6 lentelė). Įmonės nuosavo kapitalo padidėjimą
daugiausia lėmė uždirbtas Įmonės pelnas iš investicinės veiklos.
6 lentelė. Įmonės ir administruojamų fondų turtas (tūkst. eurų)
1.Įmonės turtas
2.Nuosavas kapitalas
2.1. Savininko kapitalas
2.2. Rezervai
2.3. Pelnas (nuostoliai)
3.Administruojamų fondų turtas
3.1.Indėlių draudimo fondas
3.2.Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
3.3. Pertvarkymo fondas
Įmonės ir administruojamų fondų turtas
* Nepaskirstytas pelnas

2017 m.
faktas
15.920,4
15.878,4
8.995,4
6.839,9
43,4
239.311,8
236.688,9
2.619,9
3,0
255.232,2

2018 m.
faktas
15.987,3
15.924,0
8.995,4
6.883,3
45,3
202.059,4
199.362,3
2.693,1
4,0
218.046,7

2019 m.
faktas
16.045,5
15.979,0
8.995,4
6.928,6
55,0*
207.928,6
205.166,1
2.755,5
5,0
223.974,1

2019 m.
planas
15.988,0
15.947,0
8.995,0
6.952,0
36,0
206.757,0
204.000,0
2.752,0
5,0
222.745,0

2019 m. plano
vykdymas, %
100,36 %
100,20 %
100,00 %
99,66 %
152,78 %
100,57 %
100,57%
100,13 %
100,00 %
100,55 %

Įmonės ir administruojamų fondų turtas 2019 m. pabaigai sudarė 223,97 mln. eurų. Įmonės ir
administruojamų fondų turtas apskaitomas atskirai (buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai).
Įmonės turtas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 16.045,50 tūkst. eurų. Didžiąją turto dalį (~99
proc.) sudarė finansinis turtas (investicijos į VVP) ir piniginės lėšos bankų sąskaitose. VVP portfelio
balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 12.278,35 tūkst. eurų. Įmonės investicijų portfelį
sudarė Lietuvos Respublikos VVP denominuoti eurais. Kita turto dalis – lėšos bankų sąskaitose ir
terminuotuose indėliuose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3.622,53 tūkst. eurų.
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Neaudituotais duomenimis investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 58
tūkst. eurų ir lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 18,1 tūkst. eurų arba 45 %.
Pajamų padidėjimą sąlygojo padidėjęs Įmonės investicijų portfelis.
4 paveikslas. Įmonės finansinės ir investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų)
58
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Įmonės įsipareigojimai
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė skolinių įsipareigojimų neturėjo.

Investiciniai projektai
Įmonė ataskaitiniu laikotarpiu investicinių projektų nevykdė.

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.
Pagal pasirašytą sutartį, Įmonės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atlieka UAB
„Naukonsa“. Pagal sutartį numatytas atlygis už metinį finansinių ataskaitų rinkinio auditą sudaro
1 694,0 eurų.

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
Žemiau pateikiame pagrindinius administruojamų fondų rodiklius (7 lentelė).
7 lentelė. Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų pagrindiniai
rodikliai (tūkst. eurų)
Bendri fondų rodikliai

1. Įplaukos iš viso
1.1. Draudimo įmokos
1.2. Pajamos iš administruojamų įvykių
1.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos dr. išmokos)
1.4. Investavimo pajamos
2. Išlaidos iš viso
2.1. Išmokos
2.2. Fondų administravimas
2.3. Draudimo įmokų pervedimas kitai IGS
2.4. Investicinės veiklos sąnaudos
3. Įmonės administruojamų fondų sukauptos lėšos
(finansiniai ištekliai)
Indėlių draudimo fondas
4. Įplaukos iš viso
4.1. Draudimo įmokos
4.2. Pajamos iš administruojamų įvykių
4.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos dr. išmokos)
4.4. Investavimo pajamos
5. Išlaidos iš viso
5.1. Draudimo išmokos iš viso
5.2. Administravimo išlaidos
5.3. Draudimo įmokų pervedimas kitai IGS
5.4. Investavimo sąnaudos
5.5. Palūkanų sąnaudos (paskolos)
6. Kiti rodikliai
6.1. Tikslinis lygis
6.2. Paskolos grąžinimas (per metus)
6.3. Paskolos likutis (metų pabaigai)
7. Sukauptos lėšos (finansiniai ištekliai)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
8. Įplaukos iš viso
8.1. Surinktos draudimo įmokos
8.2. Investavimo pajamos
9. Išlaidos iš viso
9.1. Sąnaudos už fondo administravimą
9.2. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos
10. ĮIDF sukauptos lėšos (finansiniai ištekliai)
Pertvarkymo fondas
11. Įplaukų iš viso
11.1. Surinktos draudimo įmokos
12. Išlaidų iš viso
13. Sukauptos lėšos (finansiniai ištekliai)
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2017 m.
faktas
70.498,0
22.049,0
48.441,0
0,0
8,0
38.551,0
37.223,0
490,0
838,0
0,0
57.688,0

2018 m.
faktas
44.594,1
12.465,2
32.090,7
29,9
8,3
37.317,4
36.641,9
675,5
0,0
0,0
64.963,1

2019 m.
faktas
49.184,1
11.283,1
37.779,0
43,2
78,8
3.516,5
474,3
737,1
2.298,4
9,4
110.608,9

42.868,0
10.782,0
32.000,0
30,0
56,0
9.789,0
6.600,0
881,0
2.300,0
8,0

2019 m.
plano
įvykdymas,
%
114,73 %
104,65 %
118,06 %
144,00 %
140,71 %
35,92 %
7,19 %
83,67 %
99,93 %
117,50 %

97.224,0

113,77 %

2019 m.
planas

70.429,0
21.987,0
48.441,0
0,0
0,5
38.550,0
37.223,0
489,0
0,0
0,0
838,0

44.519,7
12.396,4
32.090,7
29,9
2,7
37.315,4
36.641,9
673,5
0,0
0,0
0,0

49.117,4
11.224,8
37.779,0
43,2
70,4
3.513,9
474,3
734,9
2.298,4
9,3
0,0

42.805,0
10.725,0
32.000,0
30,0
50,0
9.788,0
6.600,0
880,0
2.300,0
8,0
0,0

114,75 %
104,66 %
118,06 %
144,00 %
140,80 %
35,90 %
7,19 %
83,51 %
99,93 %
116,25 %
-

0,42
62.265,0
0,0
55.066,0

0,43
0,0
62.266,0

0,81
0,0
107.846,4

0,8
0,0
94.467,0

101,25 %
0,0
114,16 %

68,0
61,0
7,0
1,1
1,0
0,1
2.619,0

73,4
67,8
5,6
1,1
1,0
0,1
2.693,1

65,7
57,3
8,4
1,6
1,2
0,4
2.757,5

62,0
56,0
6,0
1,4
1,0
0,4
2.752,0

105,97 %
102,32 %
140,00 %
114,29 %
120,00 %
100,00 %
100,20 %

1,0
1,0
0,0
3,0

1,0
1,0
0,0
4,0

1,0
1,0
0,0
5,0

1,0
1,0
0,0
5,0

100,00 %
100,00 %
100,00 %

Indėlių draudimo fondas (IDF)
Indėlių draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamos lėšos indėlių draudimo išmokoms
išmokėti pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą ir finansų sektoriaus
subjektų pertvarkymo priemonėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo
įstatymą (žr. 7 lentelę).
Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines pajamas sudarė dalyvių sumokėtos draudimo įmokos
– 11.224,8 tūkst. eurų; lėšos, gautos iš bankrutuojančių kredito įstaigų – 37.779,0 tūkst. eurų; per 5
metus neatsiimtos draudimo išmokos – 43,2 tūkst. eurų; pajamos iš investicinės veiklos – 70,4 tūkst.
eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines išlaidas sudarė indėlių draudimo išmokos – 474,3
tūkst. eurų (tame tarpe ir procesinės palūkanos vykdant teismų sprendimus), IDF administravimo
sąnaudos – 734,9 tūkst. eurų bei vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 6 punkto nuostatomis Įmonės
pervestos Estijos ir Latvijos Indėlių draudimo sistemoms atitinkamai Luminor bank AB ir AB
„Citadele bankas“ per paskutinius 12 mėnesių iki perėjimo į kitos valstybės narės indėlių draudimo
sistemą sumokėtos periodinės ex ante indėlių draudimo įmokos, kurių bendra suma - 2.298,4 tūkst.
eurų, investicinės veiklos sąnaudos (VVP saugojimo mokestis) sudarė 9,3 tūkst. eurų.
2019 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo turtas siekė 205,2 mln. eurų, iš kurių 57.982,9
tūkst. eurų sudarė pinigai bankų sąskaitose, 49.863,4 tūkst. eurų investicijos į VVP (plačiau apie
investavimą aprašyta 5.5. dalyje), bei kitas fondo turtas, tame tarpe ir apskaičiuotas gautinas
kreditorinis reikalavimas iš bankrutuojančių kredito įstaigų.
Indėlių draudimo fondo finansiniai ištekliai 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 107.846,4 tūkst.
eurų. Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių dinamika pateikiama 5 paveiksle.
5 paveikslas. 2014-2019 m. Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių dinamika (mln. eurų)
150

107,8

100

55,1

62,3

2017 m.

2018 m.

23,16

50
0
-78,5

-50
-100
-150
-200
-250

-257,8

-300
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2019 m.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas (ĮIDF)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – tai fondas, kuriame kaupiamos lėšos
įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms išmokėti pagal Indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymą (žr. 7 lentelę).
Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines pajamas sudarė dalyvių sumokėtos draudimo įmokos
– 57,3 tūkst. eurų, pajamos iš finansinės investicinės veiklos – 8,4 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines išlaidas sudarė: ĮIDF administravimo sąnaudos – 1,2
tūkst. eurų, investicinės veiklos sąnaudos (VVP saugojimo mokestis) sudarė 0,4 tūkst. eurų.
2019 m. gruodžio 31 d. ĮIDF turtas siekė 2.757,5 tūkst. eurų, iš kurių 1.399,9 tūkst. eurų sudarė
gryni pinigai bankų sąskaitose ir terminuotuose indėliuose, 1.357,5 tūkst. eurų – investicijos į VVP.
ĮIDF turtas padidėjo 2,4 proc. lyginant su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu (6 paveikslas).
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6 paveikslas. 2013-2019 m. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo finansinių išteklių dinamika
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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) (žr. 7 lentelę).
Ataskaitiniu laikotarpiu PF pajamas sudarė dalyvio sumokėta metinė periodinė (ex ante) įmoka
- 1 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu PF išlaidų nepatyrė.
2019 m. gruodžio 31 d. Pertvarkymo fondo turtas siekė 5,0 tūkst. eurų (7 paveikslas). Visą
fondo turtą sudarė piniginės lėšos banko sąskaitoje.
7 paveikslas. 2015-2019 m. Pertvarkymo fondo dydžio dinamika (tūkst. eurų)
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5.2. Administruojamų fondų dalyviai, jų grupės ir draudimo įmokos

Indėlių draudimo sistemos dalyviai draudimo įmokos, pagrindiniai apdrausti
indėliai
Indėlius 2019 m. gruodžio 31 d. draudė 8 bankai ir 65 kredito unijos (8 lentelė). Per 2019 metus
2 bankai pasitraukė iš Lietuvos Indėlių draudimo sistemos, o 2 kredito unijos susijungė. Tuo pačiu
laikotarpiu 3 specializuoti bankai tapo Indėlių draudimo sistemos dalyviais.
2019 m. iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos pasitraukė Luminor Bank AB ir AB „Citadele
bankas“: nuo 2019 m. sausio 1 d. AB „Citadele bankas“ tapo Latvijos AS „Citadele banka“ Lietuvos
filialu (indėliai draudžiami Latvijos indėlių garantijų sistemoje), nuo 2019 m. sausio 2 d. Luminor
Bank AB tapo Estijos Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi (indėliai draudžiami Estijos garantijų
sistemoje). Varėnos kredito unija ir Rokiškio kredito unija prisijungė atitinkamai prie Alytaus kredito
unijos bei Anykščių kredito unijos. 2019 m. vasario 8 d. UAB „Revolut Bank“, 2019 m. balandžio 4
d. UAB „European Merchant Bank“ ir 2019 m. gruodžio 30 d. AB „Fjord bank“ tapo Indėlių
draudimo sistemos dalyviais.
8 lentelė. Indėlių draudimo sistemos dalyvių skaičius
Indėlių draudimo sistemos
dalyviai
Bankai*
Kredito unijos

2017 m. faktas

2018 m. faktas

2019 m. faktas

6
69

7
67

8
65

* tame tarpe specializuoti bankai.

Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos pagal jų deklaruotus
duomenimis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupusios 13,32 mlrd. eurų pagrindinių apdraustųjų
indėlių sumos, t. y. indėliai, kurie yra indėlių draudimo objektas ir jų suma neviršija 100 tūkst. eurų.
Lyginant su 2018 m. pabaiga apdraustųjų indėlių sumažėjo 7,90 proc. (8 paveikslas). Pagrindinių
apdraustųjų indėlių mažėjimą kredito įstaigose lėmė 2019 m. pradžioje Luminor Bank AB ir AB
„Citadele bankas“ pasitraukimas iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos. 2019 m. pabaigoje,
eliminavus Luminor Bank AB ir AB „Citadele bankas“ pagrindinius apdraustuosius indėlius,
Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų pagrindiniai apdraustieji indėliai
per ataskaitinį laikotarpį paaugo 11,65 proc.
8 paveikslas. Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose laikotarpio pabaigai (mln. eurų)
2019

13 320

2018

14 463

2017

13 037
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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.

20

9 lentelė. IDF finansiniai ištekliai ir pasiektas tikslinis lygis
2017 m. faktas

2018 m. faktas

2019 m. faktas

55,1
0,42 %

62,30
0,43 %

107,85
0,81 %

IDF finansiniai ištekliai (mln. eurų)
Pasiektas tikslinis lygis (proc.)

2019 m. gruodžio 31 d. preliminariais duomenimis Indėlių draudimo fondo finansiniai ištekliai
siekė 0,81 proc. pagrindinių apdraustųjų indėlių kredito įstaigose sumos arba 101,25 proc. Įstatymo
nustatyto reikalavimo (0,8 proc.).
Didžiąją dalį indėlių juridiniai ir fiziniai asmenys laiko bankuose, t. y. 2019 m. gruodžio 31 d.
Lietuvoje veikusiuose bankuose ir specializuotuose bankuose buvo sukaupta ~95 proc. visų
pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos (10 lentelė).
10 lentelė. Pagrindinių apdraustųjų indėlių pasiskirstymas kredito įstaigose (mln. eurų)
Indėlių iki 100.000
pasiskirstymas
tarp kredito įstaigų
Bankai*
Kredito unijos
Viso

eurų

2017 m. faktas

2018 m. faktas

2019 m. faktas

proc.

suma

proc.

suma

proc.

suma

95,44 %
4,56 %
100,00 %

12.442,97
593,87
13.036,84

95,98 %
4,02 %
100,00 %

13.881,50
581,90
14.463,40

94,94 %
5,06 %
100,00 %

12.645,56
674,54
13.320,10

*Tame tarpe specializuoti bankai

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų draudimo įmokos sudarė 10,60 mln. eurų arba 94,47 proc. visų
kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų, atitinkamai kredito unijų draudimo įmokos sudarė 0,62
mln. eurų arba 5,53 proc. visų kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų. Draudimo įmokų
pasiskirstymas pateikiamas 11 lentelėje. Draudimo įmokų suma sumažėjo dėl Luminor bankas AB ir
AB „Citadele bankas“ pasitraukimo iš Lietuvos indėlių draudimo sistemos.
11 lentelė. Bankų ir kredito unijų sumokėtų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą pasiskirstymas (mln.
eurų)
Indėlių draudimo fondo įmokos
Bankai*
Kredito unijos
Viso

2017 m. faktas
proc.

94,30 %
5,70%
100,00 %

2018 m. faktas

2019 m. faktas

suma

proc.

suma

proc.

suma

20,74
1,25
21,99

95,20 %
4,80 %
100,00 %

11,81
0,59
12,40

94,47 %
5,53 %
100,00 %

10,60
0,62
11,22

*Tame tarpe specializuoti bankai

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai ir draudimo įmokos
Įsipareigojimus investuotojams 2019 m. gruodžio 31 d. draudė 23 dalyviai, iš jų: 4 bankai,
Lietuvos centrinė kredito unija, 8 finansų maklerio įmonės ir 10 valdymo įmonių.
Per 2019 metus prie Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos prisijungė du nauji
dalyviai: 2019 m. birželio 3 d. valdymo įmonė UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ ir 2019
m. spalio 2 d. finansų maklerio įmonė UAB „DeRISK Business Solutions“ tapo įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemos dalyviais.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai moka draudimo įmokas kartą metuose
sausio mėnesį. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių sumokėtų draudimo įmokų
suma už 2019 metus sudarė 57,25 tūkst. eurų, palyginus su 2018 metais, draudimo įmokų suma
sumažėjo 10,55 tūkst. eurų arba 15,6 proc. Įmokų sumažėjimą įtakojo Luminor bankas AB ir AB
„Citadele bankas“ pasitraukimas iš Lietuvos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos.
2018 m. didžiausią draudimo įmokų dalį arba 46,6 proc. visų draudimo įmokų į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą sumokėjo bankai, o 2019 metais, Luminor Bank AB ir AB „Citadele
bankas“ pasitraukus iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos, didesnę draudimo įmokų
dalį arba 44,9 proc. visų draudimo įmokų į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą sumokėjo
– finansų maklerio įmonės.
Visų finansų įstaigų mokamų draudimo įmokų pasiskirstymas pateikiamas 12 lentelėje.
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12 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokos į Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą 2017-2019 m. (tūkst. eurų)
2017 m. faktas

2019 m. faktas

Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo įmokos

proc.

suma

proc.

Bankai

49,90 %

30,59

46,61 %

31,60

35,41 %

20,27

4,70 %
32,70 %
12,70 %
100,00 %

2,90
20,05
7,80
61,34

4,28 %
37,61 %
11,50 %
100,00 %

2,90
25,50
7,80
67,80

5,05 %
44,92 %
14,62 %
100,00 %

2,89
25,72
8,37
57,25

Lietuvos centrinė kredito unija
Finansų maklerio įmonės
Valdymo įmonės
Viso

2018 m. faktas
suma

proc.

suma

Pertvarkymo fondo dalyviai ir draudimo įmokos
Ataskaitiniu laikotarpiu PF dalyvis yra 1 finansų maklerių įmonė. Metines draudimo įmokas
Pertvarkymo fondo dalyviams nustato/apskaičiuoja Lietuvos bankas. Pertvarkymo fondo draudimo
įmokos mokamos kartą metuose iki einamųjų metų birželio mėnesio 13 dienos. 2019 m. metinę
periodinę (ex ante) įmoką – 1,0 tūkst. eurų, kaip ir ankstesniais metais, mokėjo vienas Pertvarkymo
fondo dalyvis.
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5.3. Draudiminiai įvykiai, draudimo išmokos ir bankroto procesai

Indėlių draudimo fondo draudiminiai įvykiai ir draudimo išmokos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonė, per draudimo išmokų mokėjimo agentus, mokėjo
išmokas 8 bankrutavusių kredito unijų indėlininkams. Minėtų bankrutavusių kredito unijų indėlininkai
iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo neatsiėmę 1.234,15 tūkst. eurų draudimo išmokų (13 lentelė).
13 lentelė. Indėlininkų atsiimtos/neatsiimtos draudimo išmokos 2019 m. gruodžio 31 dienai (tūkst. eurų)

Nr.

Bankrutavusios
Kredito unijos
pavadinimas

1

Amber

2

Žemaitijos iždas

3

Pajūrio

4

Baltija

5

Namų

6

Vilniaus
kreditas

7

Centro
taupomoji kasa

8

Taupkasė

Viso

Bankas
(Mokėjimo
agentas)
UAB Medicinos
bankas
UAB Medicinos
bankas
UAB Medicinos
bankas
AB
Šiaulių
bankas
AB
Šiaulių
bankas
AS "Citadele
banka" Lietuvos
filialas
UAB Medicinos
bankas
AS "Citadele
banka" Lietuvos
filialas

Draudimo
išmokų
suma
pervesta
bankams,
tūkst. eurų

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos, tūkst.
eurų

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos, %

19.966,68

19.730,55

98,82 %

236,13

2021-09-20

1.634,62

1.631,02

99,78 %

3,60

2022-03-07

2.147,88

2.125,87

98,98 %

22,01

2022-03-17

11.534,74

11.410,91

98,93 %

123,83

2022-09-25

1.381,27

1.357,38

98,27 %

23,89

2022-09-25

20.358,95

20.037,47

98,42 %

321,48

2022-11-10

10.555,01

10.260,25

97,21 %

294,76

2023-01-16

18.683,87

18.475,42

98,88 %

208,45

2023-02-13

86.263,02

85.028,87

98,66 %

1.234,15

Indėlininkų
neatsiimtos
draudimo
išmokos,
tūkst. eurų

Draudimo
išmokų
mokėjimo
termino
pabaiga

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė iš Indėlių draudimo fondo iš viso išmokėjo 474,3 tūkst. eurų,
skirtų: BAB banko Snoras neįsigaliojusių akcijų ir neįsigaliojusių obligacijų turėtojams (tame tarpe
ir procesinių palūkanų vykdant teismų sprendimus), indėlių turėtojams (vykdant teismo sprendimus),
BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ bei BKU „Nacionalinė kredito unija“ indėlininkams (vykdant teismo
sprendimus). Draudimo išmokų išmokėtų iš Indėlių draudimo fondo palyginimas su ankstesniais
laikotarpiais pateikiamas 14 lentelėje.
Įmonė iš Indėlių draudimo fondo tęsia draudimo išmokų mokėjimą BAB Snoras
neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų turėtojams. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Įmonė vadovaudamasi
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, LAT suformuota praktika dėl neįsigaliojusių BAB
banko Snoras obligacijų ir akcijų bei Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos
išaiškinimu, 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 ~ 9,10 mln. eurų draudimo
išmokų. Iki 2019 m. pabaigos, išmokėta 7,48 mln. eurų arba ~ 82 % nuo planuojamos išmokėti sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo neišmokėta apie 1,62 mln. eurų draudimo išmokų už
neįsigaliojusias akcijas ir obligacijas.
14 lentelė. Indėlių draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo (tūkst. eurų)
Draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo
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2017 m. faktas
37.223,0

2018 m. faktas
36.791,0

2019 m. faktas
474,3

Indėlių draudiminiai įvykiai, pagal kuriuos baigtos mokėti draudimo išmokos
ataskaitiniu laikotarpiu
2019 m. sausio mėn., suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos mokėti
draudimo išmokos BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams. Iš viso BKU „Vilniaus taupomoji
kasa“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma, grąžinta į Indėlių draudimo fondą, sudarė 43,2
tūkst. eurų arba 0,07 proc. nuo apskaičiuotų kredito unijos draudimo išmokų.
2019 m. balandžio mėn., suėjus 5 metų draudimo išmokų mokėjimo terminui, baigtos mokėti
draudimo išmokos BKU „Naftininkų investicijos“ indėlininkams. Iš viso BKU „Naftininkų
investicijos“ indėlininkų neatsiimtų draudimo išmokų suma, grąžinta į Indėlių draudimo fondą,
sudarė 15,17 eurų.

Administruojami kredito įstaigų bankroto procesai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė, kaip didžiausias kreditorius, atstovaujantis Indėlių
draudimo fondą, dalyvavo 15-os kredito įstaigų bankrotų procesuose. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė
dalyvavo 80-yje bankrutavusių kredito įstaigų kreditorių susirinkimų/komitetų posėdžiuose dėl
bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų administravimo klausimų.
Per ataskaitinį laikotarpį bankrutavusios kredito įstaigos pervedė 37,779,0 tūkst. eurų Įmonei
antros eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Informacija apie susigrąžintas lėšas iš kiekvieno
administruojamo kredito įstaigų bankroto proceso pateikiama 15 lentelėje.
15 lentelė. Indėlių draudimo fondo gautos piniginės lėšos iš bankrutuojančių kredito įstaigų (tūkst. eurų)
BKĮ ir draudiminio
įvykio data

Snoras 2011.11.24
Ūkio bankas
2013.02.18
Nacionalinė kredito
unija 2013.01.24
Švyturio taupomoji
kasa 2013.01.24
Laikinosios sostinės
kreditas 2013.05.09
Naftininkų investicijos
2014.04.30
Vilniaus taupomoji
kasa 2014.01.17
Amber 2016.09.20
Žemaitijos iždas
2017.03.07
Pajūrio kredito unija
2017.03.17
Baltija 2017.09.25
Namų kredito unija
2017.09.25
Vilniaus kreditas
2017.11.10
Centro taupomoji kasa
2018.01.16
Taupkasė 2018.02.13
Viso:

Išmokėta,
faktas

Gauta viso

2013-2017
m. faktas

2018 m.
faktas

2019 m.
faktas

2019 m.
planas

Kreditorinio
reikalavimo
dengimas

1.190.846

840.971

827.871

4.100

9.000

6.000

71 %

269.253

52.958

51.458

300

1.200

7.100

20 %

34.838

19.611

17.536

1.475

600

1.000

56 %

5.043

3.298

2.988

310

-

50

65 %

6.664

2.204

2.091

113

-

50

33 %

3.427

1.628

1.368

-

260

390

47 %

64.082

42.925

33.275

8.450

1.200

1.900

67 %

19.967

15.100

10.000

1.750

3.350

2.500

75 %

1.635

1.025

555

410

60

30

63 %

2.148

1.034

-

400

634

1.150

48 %

11.529

3.947

-

3.462

485

130

34 %

1.381

730

-

420

310

490

53 %

20.359

12.800

-

5.800

7.000

6.500

63 %

10.555

6.500

-

5.100

1.400

2.000

62 %

18.684
1.660.411

12.280
1.017.011

947.142

32.090

12.280
37.779

2.700
31.990

66 %
61 %

Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondų dalyviai
draudiminių įvykių nepatyrė.
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5.4. Finansiniai įsipareigojimai

Indėlių draudimo fondas, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas ir
Pertvarkymo fondas ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinių įsipareigojimų
neturėjo.
5.5. Įmonės administruojamų fondų lėšų investavimas

Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas
IDF investicijų portfelis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 107,84 mln. eurų. Dalis IDF lėšų buvo
investuota į Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP: 2019 m. gruodžio 31 d. IDF VVP investicijų
portfelio balansinė vertė buvo 49,86 mln. eurų (46,24 proc. viso IDF portfelio), o likusi dalis – 57,98
mln. eurų – laikoma bankuose, kurių ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesnis nei: Moody‘s - Baa1,
Standard&Poor’s – BBB+, Fitch Ratings – BBB+.
IDF lėšų investavimą reglamentuoja Įmonės Tarybos 2016 m. balandžio 4 d. Nutarimu Nr. 025-2.1 pavirtintos „Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų
investavimo taisyklės“ (2019 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 02-16-2 redakcija) (toliau – Taisyklės).
Pagal Taisyklėse nustatytus kriterijus iki 50 proc. IDF lėšų galima investuoti į VVP, o likusią dalį
laikyti bankų sąskaitose. Reaguojant į pasaulio rinkose sumažėjusius skolos vertybinių popierių
pajamingumus, ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Vyriausybės, kaip ir kitų Europos šalių vyriausybių,
kurių reitingai ne mažesni kaip A3/A-/A-, skolinimasis vidaus rinkose pigo. Tik ilgos trukmės
Lietuvos Respublikos VVP (6 - 10 metų) pelningumas buvo teigiamas, o trumpesnės trukmės –
artimas nuliui arba neigiamas. Lėšų laikymas bankų sąskaitose taip pat gali būti nuostolingas:
Lietuvoje veikiantys bankai, kurių reitingai ne mažesni kaip A3/A-/A-, atsižvelgdami į Europos
centrinio banko patvirtintas palūkanas, už lėšas, viršijančias 1 mln. eurų taiko neigiamas (-)0,5 proc.
palūkanas.
Nežiūrint sudėtingos situacijos finansų rinkose, IDF pavyko uždirbti pajamų iš investicinės
veiklos. IDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 70,4 tūkst. eurų. IDF lėšos,
įvertinus galimus įsipareigojimus, buvo pradėtos investuoti 2018 m. ketvirtą ketvirtį. IDF lėšų metinis
finansinės investicinės veiklos rezultatų palyginimas pavaizduotas 16 lentelėje.
16 lentelė. IDF finansinės investicinės veiklos rezultatas (tūkst. eurų)

IDF investavimo pajamos
Investavimo sąnaudos (VVP saugojimo mokestis)
Investicinės veiklos rezultatas

2017 m. faktas
0,5
0,0
0,5

2018 m. faktas
2,7
0,0
2,7

2019 m. faktas
70,4
9,3
61,1

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimas
ĮIDF investicijų portfelis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,76 mln. eurų. Dalis ĮIDF lėšų buvo
investuota į Lietuvos Respublikos VVP: 2019 m. gruodžio 31 d. ĮIDF VVP investicijų portfelio
balansinė vertė buvo 1,36 mln. eurų, o piniginės lėšos bankuose, kurių ilgalaikis investicinis reitingas
ne žemesnis nei: Moody‘s - Baa1, Standard&Poor’s – BBB+, Fitch Ratings – BBB+- sudarė 1,40
mln. eurų.
ĮIDF lėšų investavimą (analogiškai IDF) 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“ (2019 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 02-16-2 redakcija).
Investuojant ĮIDF lėšas Įmonė susiduria su tais pačiais iššūkiais, kaip ir investuojant IDF lėšas.
ĮIDF lėšos, įvertinus galimus įsipareigojimus, buvo pradėtos investuoti 2014 m. antrąjį ketvirtį.
ĮIDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 8,4 tūkst. eurų, arba 50 proc.
daugiau, negu atitinkamu praeitų metų laikotarpiu. ĮIDF lėšų metinis finansinės investicinės veiklos
rezultatų palyginimas pavaizduotas 17 lentelėje.
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17 lentelė. ĮIDF finansinės investicinės veiklos rezultatas (tūkst. eurų)
ĮIDF investavimo pajamos
Investavimo sąnaudos (VVP saugojimo mokestis)
Investicinės veiklos rezultatas

2017 m. faktas
7,0
0,1
6,9

2018 m. faktas
5,6
0,1
5,5

2019 m. faktas
8,4
0,4
8,0

Pertvarkymo fondo lėšų investavimas
Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (5,00 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.

5.6. Teisminės bylos
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įmonė kaip atsakovas ar trečiasis asmuo dalyvavo 47
neužbaigtuose teisminiuose ginčuose, kurių ieškinių suma sudaro 7,99 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 2017-2019 m., kuriose dalyvauja Įmonė pateikiama 18 lentelėje.
18 lentelė. Teisminių ginčų dinamika 2017-2019 m.
2017 m. pabaigai
Teisminių ginčų skaičius
166
Ieškinių suma (mln. eurų)
18,2

2018 m. pabaigai
101
13,05

2019 m. pabaigai
47
7,99

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis bylų dalį (97 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 bei indėlio sertifikatus.
Teisminiams ginčams lemiamą įtaką turėjo 2018 m. ir 2019 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.
- 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.
- 2019 m. vasario 18 d. LAT priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-3-687/2019, kuria
teismas išaiškino, jog Įmonė nepraleido prievolės įvykdymo termino ir laiku išmokėjo draudimo
išmokas už BAB banko Snoras indėlio sertifikatus, todėl buvo atmesti kaip nepagrįsti ieškovės
reikalavimai dėl procesinių ir kompensacinių palūkanų priteisimo. Ši nutartis formuoja teismų
praktiką, joje pateikti išaiškinimai reikšmingi kitoms analogiškoms teismuose nagrinėjamoms
civilinėms byloms.
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- 2019 m. balandžio 30 d. LAT priėmė Įmonei nepalankią nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3153-916/2019 suformuodamas teismų praktiką neįsigaliojusių obligacijų turėtojams teisė į procesines
palūkanas už laiku neišmokėtas draudimo išmokas. Kasacinis teismas pasisakė, kad įstatymų leidėjas
aiškiai nereglamentavo, kuriai apsaugos sistemai (indėlių garantijų ar investuotojų kompensavimo)
priskirtinos neįsigaliojusios obligacijos, tačiau pažymėjo, kad įstatymas aiškiai ir imperatyviai
nenustatė, kad neįsigaliojusios obligacijos nepriskirtinos nei indėlių garantijų, nei investuotojų
kompensavimo apsaugos sistemos, todėl nebuvo pagrindo konstatuoti, kad Įmonei nebuvo nustatyta
pareigos mokėti draudimo išmokas už neįsigaliojusias obligacijas ir kad Įmonė neprivalo mokėti
ieškovams procesinių palūkanų už draudimo išmokas.
- 2019 m. liepos 1 d. LAT priėmė Įmonei palankią nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-256695/2019, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl procesinių palūkanų priteisimo indėlio sertifikatų
turėtojams. Tai trečioji kasacinio teismo nutartis, kuri suformavo aiškią teismų praktiką šios
kategorijos bylose. Teismas nutartyje nurodė, kad Įmonei pareiga mokėti draudimo išmokas už
indėlio sertifikatus atsirado tik po ESTT sprendimo. LAT sprendė, kad iki kreipimosi į teismą dėl
mokėjimų pagal banko išduotus indėlių sertifikatus nebuvo vykdytinos piniginės prievolės, kadangi
ji buvo pripažinta tik teismo sprendimu. Atitinkamai dėl tokio nagrinėto civilinėje byloje reikalavimo
nėra pagrindo taikyti CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir priteisti procesines palūkanas.
Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė dalyvavo teisminiuose ginčuose su bankroto administratoriumi
UAB ,,Verslo konsultantai“ trijose bankroto bylose. Teismams išnagrinėjus bylas, bankroto
administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“ buvo atstatydintas iš BKU „Švyturio taupomoji kasa“,
BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ ir BKU „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratoriaus
pareigų, t. y. buvo priimti palankūs Įmonei teismų sprendimai.
Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, neužbaigtų bylų skaičius sumažėjo 53 proc.
nuo 101 iki 47. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonės darbuotojai vedė 93,6 proc. visų teisminių
bylų.
5.7.Dalyvių patikrinimo veikla
Atsižvelgusi į ankstesnių laikotarpių (2017 m. - 2018 m.) atliktų indėlių draudimo sistemos
dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių patikrinimų rezultatus, Įmonė
nuo 2019 m. į Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos
dalyvių patikrinimų sistemą integravo papildomą elementą – einamuosius patikrinimus:
Patikrinimų ciklo schema pavaizduota 9 paveiksle.
9 paveikslas. Dalyvių patikrinimo ciklas
SEMINARŲ
PLANAS

Patikrinimo
kategorijos
lygio
įvertinimas

sausis

vasaris

EINAMIEJI
TIKRINIMAI

kovas

balandis

PLANINIAI
SEMINARAI

gegužis

birželis

liepa

Patikrinimo
kategorijos
lygio
įvertinimas

rugpjūtis

PLANINIAI
TIKRINIMAI

PATIKRINIMŲ
PLANAS

NEPLANINIAI TIKRINIMAI

Per 2019 metus Įmonė atliko:
- 92 sistemų dalyvių einamuosius patikrinimus.
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rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

Einamųjų tikrinimų tikslas – įvertinti visų draudimo sistemų dalyvių deklaruotų duomenų,
reikalingų draudimo įmokoms apskaičiuoti, teisingumą (vertinami 2018 m. gruodžio 31 d. duomenys)
ir draudimo įmokų sumokėjimo teisingumą.
- 30 sistemų dalyvių planinių patikrinimų.
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.
- 1 neplaninį tikrinimą.
Lietuvos bankui pritaikius poveikio priemones buvo atliktas 1 kredito unijos neplaninis
patikrinimas dėl duomenų, reikalingų draudimo išmokoms apskaičiuoti, pateikimo ir 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 10 paveiksle.
10 paveikslas. Dalyvių patikrinimai 2017-2019 m. (vnt.)
2019 m.

123

2018 m.

136

2017 m.

92
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Siekiant minimizuoti Indėlių ir Įsipareigojimų investuotojams dalyvių daromus pažeidimus,
susijusius su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, per 2019 metus Įmonė organizavo ir pravedė planinius
susitikimus (seminarus) su indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviais.
Susitikimų (seminarų) metu dalyviams buvo pristatyti Įstatymo nuostatų taikymo teoriniai ir
praktiniai aspektai bei išklausyta dalyvių praktika taikant Įstatymo nuostatas. Viso buvo organizuoti
3 susitikimai (seminarai).
5.8.Indėlių draudimo sistemos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Atsižvelgus į Estijos indėlių draudimo sistemos (toliau – EIDS) prašymą ir vadovaujantis
Bendradarbiavimo tarp Lietuvos indėlių draudimo sistemos ir Estijos indėlių draudimo sistemos
sutartimi, 2019 m. birželio mėn. dalyvauta tarptautiniame Indėlių draudimo sistemos testavime
nepalankiausiomis sąlygomis (toliau – Testavimas). Buvo testuota: iš EIDS gautos vieno kliento
perspektyvos (toliau – VKP) bylos, užkoduotos GNU Privacy Guard atidarymo galimybė; VKP byla;
VKP bylos struktūra; ar VKP byla užpildyta pagal Bendradarbiavimo tarp Lietuvos indėlių draudimo
sistemos ir EIDS sutartį. Testavimo išvados:
• VKP byla buvo gauta Testavimo plane nustatytais terminais;
• VKP bylos perdavimo kanalas veikia;
• VKP bylos formoje pridėtas vienas papildomas stulpelis, VKP bylos formoje buvo
neužpildytų laukų.
Vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) 2016 m. spalio 19 d. Gairių dėl
indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal direktyvą 2014/49/ES
(EBA/GL/2016/04) (toliau – Gairės) 96 punktu, 2019 m. liepos 3 d. EBI buvo pateikta Indėlių
draudimo sistemos testavimų nepalankiausiomis sąlygomis atskaita pagal Gairių 1 priede pateiktą
formą.
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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, Ekonominio Bendradarbiavimo Plėtros Organizacijos
(EBPO) gairėmis, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų ir Jungtinių Tautų Darnaus
vystymosi tikslais.

6. SOCIALINIS IR APLINKOSAUGINIS ASPEKTAS

6.1. Socialinė veikla

Personalas
Siekiant efektyvinti Įmonės veiklą 2019 m. kovo 20 d. įsigaliojo nauja Įmonės struktūra, kurioje
yra patvirtinti 23 etatai. Patvirtintoje struktūroje numatyta nauja pareigybė – Atitikties pareigūnas.
Įmonėje įdiegta personalo organizavimo politika yra orientuota į darbuotojų ugdymą ir
motyvavimą. Kasmet yra vykdomi metiniai pokalbiai su darbuotojais, kurių metu yra vertinami
praėjusių metų pasiekti rezultatai ir suplanuojami ateinančių metų darbai, veikia naujai priimamų
darbuotojų adaptacinė programa. Darbuotojai yra skatinami nuolat tobulėti ne tik profesinėje srityje,
bet ir ugdyti asmenines savybes, todėl darbuotojams yra nustatomi kvalifikacijos kėlimo
mokymai/seminarai.
2019 m. patvirtintas darbo užmokesčio fondas siekė 627,75 tūkst. eurų, faktinis darbo
užmokesčio panaudojimas sudarė 584,43 tūkst. eurų. Duomenys apie darbo užmokestį pateikiami 19
lentelėje (2019 m. lyginat su 2018 m. ženklų darbo užmokesčio padidėjimą lėmė nuo 2019 metų
taikomas darbo užmokesčio indeksas 1,289).
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
mokymuose ir seminaruose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, personalo valdymu,
viešaisiais pirkimais, buvo ugdomi vadovavimo įgūdžiai bei gilinamos kitos kompetencijos.
19 lentelė. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį (eurais)

Darbo užmokestis
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Skyriaus vadovas
Vyr. specialistas
Specialistai ir kiti darbuotojai

2018 m.
4 259
3 556
2 064
1 408
1 046

2019 m.
5 580
4 955
3 228
2 324
1 625

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.
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2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų amžiaus vidurkis įmonėje – 43 metai. Moterys
sudarė 75 proc., o vyrai – 25 proc. Palygint su 2018 metų duomenimis Įmonėje padaugėjo dirbančių
vyrų (2018 m. sudarė 17 proc.), taip pat padidėjo darbuotojų amžiaus vidurkis (2018 m. sudarė 39
metai).
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 2019 metus Įmonėje nenustatyta jokių diskriminacijos
ar kitų pažeidimų, susijusių su žmogaus teisėmis.

Kitos interesų grupės
Įmonė, siekdama didinti visuomenės žinias apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemą bei siekdama formuoti visuomenės nuomonę taip, kad suvokiama įmonės reikšmė
didėtų ir Įmonės įvaizdis gerėtų, vykdo visuomenės informavimo politiką. 2019 m. Įmonė Vilniaus
viešajame transporte transliavo filmuką, kuriame buvo trumpai pristatoma informacija indėlininkams
ir investuotojams. Tokiu būdu Įmonė taip pat kuria saugumo ir patikimumo jausmą finansų sistema.
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 28 Įmonės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo
svartyti 142 klausimai.
Įmonė siekia etiško, skaidraus ir sąžiningo bendradarbiavimo su interesų grupėmis ir veikia
taip, kad suinteresuotoms grupėms būtų lengvinamos prieigos prie teikiamų paslaugų.
Įmonė, interesų grupėms, skelbia visą reikalaujamą informaciją, nurodytą Valstybės valdomų
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m.
kovo 27 d. nutarimo Nr. 284 redakcija) IV skyriuje.

Korupcijos prevencija

Įmonėje taikoma nulinė
Įmonėje korupcijos prevencija vykdoma vadovaujantis:
tolerancija korupcijai
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
3. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20
d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo
srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo finansų ministerijoje“ (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-115 redakcija);
4. Valstybės įmonės ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politika,
patvirtinta Įmonės direktoriaus įsakymu;
5. Informacijos apie pažeidimus valstybės įmonėje ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ teikimo
tvarkos aprašu, patvirtintu patvirtinta Įmonės direktoriaus įsakymu;
6. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.
20 lentelė. Korupcijos prevencijos priemonės

Įmonės korupcijos prevencijos politika 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.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2019 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių,
kuriose 2019 m. reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo“ 11 punkte
nustatytos veiklos srities (indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
išmokų apskaičiavimas ir išmokėjimas), 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 2019 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. 2019 m. buvo atliktas vidinis patikrinimas – Įvertinti, kaip
laikomasi privačių interesų deklaravimo tvarkos.
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. 2019 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 2019 m. – 2020
Per 2019 metus Įmonėje
m.
neužfiksuotas nė vienas
viešųjų pirkimų pažeidimas
Viešieji pirkimai
Įmonė, vadovaudamasi skaidrumo principu, per 2019 m.
įvykdė 108 pirkimus už 131 623,19 Eur (30 tūkst. Eur daugiau
nei 2018 m.) iš kurių: 32 prekių pirkimai ir 76 paslaugų pirkimai).
Įmonėje atnaujintos prieigos prie teisinės informacinės duomenų bazės, įsigytas darbuotojų
sveikatos draudimas, įsigytos išorės teisininkų/konsultantų ir auditorių paslaugas, atnaujinta
kompiuterinė įranga bei buvo vykdomi kiti, kasdienei Įmonės veiklai vykdyti reikalingi pirkimai,
tokie kaip komandiruočių organizavimo paslaugos, personalo paieškos, kanceliarinės prekės ir kt.
pirkimai.
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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, tokių 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 (angl. The International Association of Deposit
Insurers) narių apklausose, dalinasi gerąją praktika administruojant procesus susijusius su Indėlių
draudimo sistema.

Direktorė
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Aurelija Mažintienė

