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VADOVO ŽODIS
Gerbiamieji,
2021 metai valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų
draudimas“ (IID) buvo iššūkių ir pasiekimų metai. Pagrindinis
mūsų įmonės indėlis į darnumu grįstą veiklą yra mūsų
įsipareigojimas skatinti finansinį asmenų ir visos visuomenės
tvarumą. Mūsų veiklos strategijoje yra numatyti
įsipareigojimai, skatinantys socialinę atsakomybę finansų,
aplinkos ir socialinių santykių srityse. Laiku atlikti indėlių
draudimo išmokų mokėjimai yra tvarios visuomenės pagrindas.
IID nuosekliai laikosi įsipareigojimo visuomenei laiku
išmokėti indėlių kompensacijas kredito įstaigos nemokumo
atveju ir tuo pačiu prisideda prie visuomenės tobulėjimo
skatinimo bei tvirtos finansų rinkos kūrimo. Pasiekėme
užsibrėžtus tikslus tobulinant vidaus procesų valdymą,
gerinant teikiamų paslaugų kokybę.
Po rekordinio indėlių augimo 2020 metais, ekonomistų
prognozės, - kad didės vartojimas ir 2021 m. indėlių likučiai kredito įstaigose ženkliai sumažės –
nepasiteisino, indėliai ir toliau sparčiai augo. Atitinkamais tempais kredito įstaigose augo ir
pagrindiniai apdraustieji indėliai, kurių augimas, lyginant su 2020 metais, sudarė 16 proc. Nepaisant
to, Indėlių draudimo fonde pavyko sukaupti reikiamas lėšas, kad būtų išlaikytas ES teisės aktais
reglamentuojamas ir 2019 metais pasiektas Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių tikslinio lygio
rodiklis.
Praėję metai investavimo aplinkoje išliko sudėtingi, nepaisant to, kad metų eigoje buvo
pastebimas investicijų pajamingumų neženklus pakilimas, kurį sąlygojo infliacijos augimas bei
pandemijos suvaldymo ženklai Europoje. Europos centriniam bankui pandemijos laikotarpiu aktyviai
tebevykdant turto supirkimo politiką, visi rinkų dalyviai, tame tarpe ir IID, 2021 metais turėjo spręsti
lėšų investavimo iššūkius, ieškant būdų, kaip saugiai investuoti ir uždirbti investicijų grąžą, bei
užtikrinti pelningą įmonės veiklą.
Siekdami užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo
atveju, mes suprantame, kad turime daug atsakomybių, tarp jų – tvari veikla. Suvokiame, kad
finansinis tvarumas neatsiejamas nuo atsakomybės aplinkos ir socialinėje srityje, o kuriant stiprią
finansų rinką reikia aktyvių pastangų siekiant užtikrinti finansinį, aplinkos ir socialinį tvarumą.
Taip pat 2021 metais palaikant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią kokybės vadybos
standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, dar labiau išsigryninome IID veiklos procesus, patobulinome
jų valdymą ir kontrolę, tokiu būdu dar labiau padidinome veiklos efektyvumą siekiant geresnių
rezultatų.
Kaip ir kas metai, IID siekia įgyvendinti darnumu grįstą veiklą, nuolat orientuojasi į tikslus ir
efektyvią IID valdymo organų priežiūrą, jų atskaitomybę ir atsakomybę prieš IID steigėją – LR
finansų ministeriją. Įmonė savo veikloje didelį dėmesį skiria tvarumui ir savanoriškai integruoja
socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus įmonės veikimo principus.
Būdami finansų rinkos dalyviais ir kovodami su korupcija prisidedame prie finansų rinkų
stiprinimo. Siekdami prisidėti prie valstybės siekio įveikiant korupciją, laikomės aiškiai apibrėžtos
LR Vyriausybės ir LR finansų ministerijos kovos su korupcija politikos, kurios nuostatos yra
perkeltos IID vidaus dokumentuose ir užtikrinamas visapusiškas jų laikymasis.
Aplinkos apsaugos srityje siekiame kuo mažesnio poveikio klimato kaitai, todėl stengiamės
sumažinti mūsų kelionių, energijos suvartojimo ir naudojamų raštinės reikmenų poveikį klimatui. Jei
tai įmanoma, skatiname darbuotojus rengti susitikimus nuotoliniu būdu ir vengti aplinkai žalingų
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kelionių. Taip pat skatiname „žaliuosius pirkimus“, pakartotinai naudoti raštinės reikmenis ir
naudotis elektroninėmis priemonėmis siekiant mažinti popieriaus sąnaudas.
Siekdami socialinio tvarumo, skiriame daug dėmesio darbuotojų darbo vietų saugumui,
sveikatinimui, tobulėjimui. Siekdami socialinio tvarumo ne tik viduje, bet ir išorėje, įmonė socialinį
tvarumą visuomenėje skatina siekiu dalintis žiniomis, informacija. Todėl nuolat atnaujinami,
publikuojami straipsniai, pranešimai, susiję su indėlių draudimo švietimu.
Darbuotojai yra įmonės sėkmingos veiklos pagrindas, todėl nuolat siekiame būti tobulėjančia
įmone, investuojanti į IID darbuotojų žinias ir kompetencijas. Turėdama aukštos kvalifikacijos
darbuotojus įmonė siekia tikslo – užtikrinti administruojamų fondų veiklos efektyvumą, didinti
indėlių draudimo sistemos patrauklumą bei užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą. Tik profesionalios
komandos dėka esame įmonė, vertinama tarp asociacijos Europos indėlių draudikų forumas (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 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų stabilumu, o efektyvi įmonės
veikla ir toliau užtikrins veiksmingą bendradarbiavimą su finansų įstaigomis.

Aurelija Mažintienė
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė
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APIE IID
1.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE IID

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:
2.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų
draudimas“
8 995 358 eurų
1996-12-16
110069451
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius
Valstybės įmonė
2021 m. kovo 19 d. (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2021 m. kovo 19 d.
įsakymo Nr. 1K-92 redakcija)
(8-5) 213 56 57
idf@idf.lt
www.iidraudimas.lt

BENDRA INFORMACIJA

IID 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. IID administruoja Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą (toliau – Fondai).
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.
IID valdymas
IID valdymo organai yra IID savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Lietuvos
Respublikos finansų ministerija), IID taryba ir vienasmenis valdymo organas – IID vadovas
(direktorius) (1 lentelė).
IID taryba 4 metų kadencijai patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K - 164 „Dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos
narių skyrimo ir tarybos sudėties tvirtinimo“. Tarybą 2021 metų gruodžio 31 d. sudarė 5 nariai:
Tarybos pirmininkė – Vilma Mačerauskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos
departamento direktorė;
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo
skyriaus vyresnioji patarėja;
Tarybos nariai – Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento
Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja; Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Bankų ir draudimo
priežiūros departamento direktorė; Jokūbas Markevičius, Lietuvos banko Finansinio stabilumo
departamento direktorius. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje atlygis nemokamas.
IID vadovas – direktorė Aurelija Mažintienė.
IID administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalteris ir atitikties
pareigūnas.
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IID darbą organizuoja per 4 skyrius (Fondų administravimo, Draudėjų patikrinimo, Procesų
administravimo ir Veiklos organizavimo, kuriems vadovauja skyrių vadovai.
1 lentelė. IID valdymas
Valdymo organas
Pagrindinės funkcijos
IID savininko
- tvirtina IID veiklos strategiją;
teises ir
- tvirtina IID ir Fondų metines pajamų ir išlaidų sąmatas;
pareigas
- nustato IID struktūrą;
įgyvendinanti
- tvirtina IID įstatus;
institucija
- priima sprendimą pakeisti IID buveinę;
(Lietuvos
- skiria ir atšaukia IID vadovą, nustato darbo sutarties su IID vadovu sąlygas, IID
Respublikos
vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su IID vadovu, tvirtina IID vadovo
finansų
pareigybės nuostatus (aprašymą);
ministerija)
- tvirtina ataskaitinių finansinių metų IID veiklos ataskaitą;
- tvirtina IID ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir IID pelno
(nuostolių) paskirstymą;
- gavusi IID tarybos išvadą, nustato metinę periodinių (ex ante) indėlių draudimo
įmokų normą 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 IID skolinimosi iš kitų valstybių narių indėlių draudimo
sistemų ar paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo sistemoms suteikimo
IID tarybos nustatyta tvarka;
- tvirtina IID savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir IID tarybos
informavimo apie atstovavimo IID bankrutuojančiose kredito įstaigose aprašą;
- parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę IID finansinių ataskaitų rinkinio
auditui atlikti. Fondų finansinių ataskaitų rinkinių auditą atlieka Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolė;
- priima sprendimą pertvarkyti IID, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;
- priima sprendimą reorganizuoti IID;
- priima sprendimus likviduoti IID ir atšaukti IID likvidavimą;
- paskiria ir atleidžia IID likvidatorių;
- tvirtina IID metinius turto įsigijimo ir (arba) skolinimosi planus;
- pritaria IID nustatomiems ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodams ir
normatyvams;
- tvirtina IID nuosavo kapitalo investavimo tvarką;
- pateikia IID raštą dėl valstybės lūkesčių;
- sprendžia kitus Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių
įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose IID savininko teises ir
pareigas, ir IID įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
IID taryba
(5 nariai)
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- kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos pateikia IID savininko teises
ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl IID
veiklos strategijos, jei tokių yra;
- priima sprendimus dėl indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo
nutraukimo;
- tvirtina pagal Įstatymą jos kompetencijai priskirtus tvirtinti teisės aktus,
reglamentuojančius: 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
ir įsipareigojimų investuotojams draudimą teikimo klientų aptarnavimo
padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir sąskaitų išrašuose tvarką;
- tvirtina Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
administravimo sąnaudų sąmatas;
- atlieka kitas Įstatyme nustatytas funkcijas.
IID direktorius
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- priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
- nustato IID taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus IID
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu;
- užtikrina IID darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemos veikimą IID;
- teikia IID savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją apie
IID veiklos prognozes ir planus, nurodydamas ateinančiais finansiniais metais
reikalingų lėšų sumas, taip pat informaciją apie įvykius, turinčius esminę reikšmę
IID veiklai;
- vienasmeniškai sudaro sandorius, išskyrus sandorius, dėl kurių būtinas išankstinis
IID savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimas. Didesnės
kaip 30 000 eurų vertės sandorius sudaro IID savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos pritarimu, išskyrus: IID 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 IID ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą tvirtinti
IID savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip per 4
(keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
- teikia IID ir Fondų ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą IID savininko
teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
- teikia IID ir Fondų rizikos vertinimo ataskaitą IID savininko teises ir pareigas
įgyvendinančiai institucijai;
- teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Fondų ir IID turtu;
- priima sprendimus dėl Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo ir IID nuosavo kapitalo lėšų investavimo, vadovaudamasis
Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir IID
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 IID tarybai medžiagą ir dokumentų, kurių reikia IID tarybos
funkcijoms atlikti, projektus;
- teikia IID savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją,
reikalingą jos funkcijoms atlikti;
- nustato informacijos pripažinimo IID paslaptimi tvarką;
- tvirtina taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų IID tvarkymą;
atsako už veiksmus, kuriuos atlikti pareigą IID vadovui nustato Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Įstatymas, kiti teisės aktai,
reglamentuojantys IID vadovo kompetenciją.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys IID ir IID 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 (toliau
– Direktyva 2014/49/ES);
Europos parlamento ir tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo
sistemų.
•
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą Lietuvoje reglamentuoja:
Įstatymas;
Įstatymo įgyvendinamieji poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys draudimo
įmokų, delspinigių apskaičiavimą ir mokėjimą, papildomą draudimą, draudimo išmokų išmokėjimą,
investavimą, skolinimąsi ir kt.
•
Bankrutuojančių (bankrutavusių) dalyvių bankrotų procesus reglamentuojantys teisės
aktai:
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (įsigaliojo nuo 2020 m.
sausio 1 d.);
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (taikomas bankroto procesams iki
2019 m. gruodžio 31 d.);
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas;
Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas;
Kiti taikytini teisės aktai.
IID pagrindinės funkcijos tiesiogiai susijusios su fondų administravimu
IID 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 IID), taip pat atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Vykdydama
Įstatymu nustatytus tikslus, IID 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 IID nuosavo kapitalo lėšas;
•
Tvarko administruojamų fondų buhalterinę apskaitą, rengia finansinių ataskaitų rinkinius,
pajamų ir išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti IID 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 IID, Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
riziką;
•
Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų valstybių narių ir trečiųjų valstybių indėlių
draudimo sistemų administratoriais, priežiūros institucijomis ir Europos bankininkystės institucija;
•
Atlieka indėlių draudimo sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
•
Dalyvauja finansuojant banko ar centrinės kredito unijos pertvarkymą;
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•
Tvarko Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemos dalyvių sąrašus;
•
Atlieka kitas Įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su šio Įstatymo įgyvendinimu ir IID
veiklos užtikrinimu.
Visos IID vykdomos funkcijos, kurios apibrėžtos Įstatymu, yra priskiriamos specialiesiems
įsipareigojimams, t. y. Įstatymu nustatytų fondų administravimas. IID, 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. IID MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI
IID 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.
IID vizija
Būti įmone, kuri užtikrina patrauklų indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą finansų
įstaigoms Baltijos jūros regionui priklausančiose ES valstybėse narėse.
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 – siekiama geresnių rezultatų per trumpesnius terminus.
Veiksmingumas – įmonės skaidri ir socialiai atsakinga veikla daro teigiamą poveikį finansų
sektoriaus stabilumui ir patikimumui.
1 paveikslas. Strategijos žemėlapis
1.
Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti
prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo.

Misija

Strateginės
kryptys

1. Palaikyti indėlių draudimo
sistemos stabilumą

Strateginiai
tikslai

1.1. Palaikyti indėlių draudimo
sistemos stabilumą

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

2.2. Užtikrinti Įmonės veiklos
efektyvumą

Užtikrinti Indėlių draudimo
fondo minimalaus tikslinio
lygio pasiekimą

Užtikrinti
administruojamų fondų
lėšų teigiamus pokyčius

Siekti pelningos veiklos

Užtikrinti indėlių draudimo
sistemos dalyvių nuolatinę
stebėseną

Užtikrinti tarptautinį
bendradarbiavimą

Užtikrinti socialiai atsakingą veiklą

Uždaviniai

2. Užtikrinti Įmonės ir administruojamų fondų veiklos efektyvumą

Užtikrinti indėlių draudimo
sistemos žinomumą

Strategijos tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti bei jų pasiekimas 2021 m. pabaigai pateikiami
2 lentelėje.
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2 lentelė. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2021 metų veiklos vertinimo kriterijai ir jų vykdymas
Strateginis tikslas

Uždavinys

Priemonė

1. Palaikyti indėlių
draudimo sistemos
stabilumą

Kriterijus

Efekto
Rezultato
1.1. Užtikrinti Indėlių
draudimo fondo tikslinio
lygio pasiekimą

Indėlių
draudimo fondo
įplaukų
surinkimas

Rezultato

Rezultato

1.2. Užtikrinti indėlių
draudimo sistemos
dalyvių nuolatinę
stebėseną

Produkto
Indėlių
draudimo
sistemos dalyvių
stebėsena

Rezultato

Rezultato
Rezultato
1.3. Užtikrinti indėlių
draudimo sistemos
žinomumą

Visuomenės
informavimas
Indėlių
draudimo
sistemos dalyvių
konsultavimas

Rezultato

2.1. Užtikrinti
administruojamų fondų
lėšų teigiamus pokyčius

Administruojam
ų fondų
finansinių
išteklių
kaupimas

Atsakingas asmuo

≥0,8

0,8

Direktorius

≥0,8

0,8

Direktoriaus pavaduotojas

19,0

21,01

Fondų administravimo
skyriaus vadovas/ Procesų
administravimo skyriaus
vadovas

≤40
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Direktorius

1

1

Draudėjų patikrinimo
skyriaus vadovas

100

100

Draudėjų patikrinimo
skyriaus vadovas

100

100

Draudėjų patikrinimo
skyriaus vadovas

-*

-

100

100

Direktorius
Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas

Produkto

Indėlių draudimo sistemos dalyviams
suorganizuotų seminarų skaičius (vnt.)

3

3

Draudėjų patikrinimo
skyriaus vadovas

Efekto

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

≤0,7

0,47

Direktorius

≥10

15

Direktoriaus pavaduotojas

140,3

152,6

Fondų administravimo
skyriaus vadovas

Rezultato
2. Užtikrinti
administruojamų
fondų veiklos
efektyvumą

Indėlių draudimo fondo Nacionalinis
tikslinis lygis
Pasiektas Indėlių draudimo fondo
minimalus tikslinis lygis (proc. nuo
pagrindinių apdraustųjų indėlių)
Indėlių draudimo fondo pajamos iš
draudimo įmokų, investavimo ir iš
bankrutavusių kredito įstaigų (kreditorių
reikalavimų dengimas) (mln. eurų)
Patikrintų indėlių draudimo sistemos
dalyvių, kurių veikloje nustatyta trūkumų,
dalis nuo visų patikrintų indėlių draudimo
sistemos dalyvių (proc.)
Atliktas indėlių draudimo sistemos ir
dalyvių testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis
Aukštai ir vidutinei tikrinimo kategorijai
priskirtų indėlių draudimo sistemos
dalyvių patikrinimai (proc.)
Visų indėlių draudimo sistemos dalyvių
pateiktų duomenų apie tinkamus drausti
indėlius gruodžio 31 d. kokybės
vertinimas (proc.)
Indėlių draudimo žinomumas (proc.)
Komunikacijos plane nustatytų priemonių
įgyvendinimas (proc.)

Siektina kriterijaus reikšmė ir
terminai
2021 m.
2021 m.
planas
faktas

Rezultato

Administruojamų fondų pokytis
(finansinių išteklių, proc.)
Indėlių draudimo fondo finansiniai
ištekliai (mln. eurų)

Rezultato

Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo finansiniai ištekliai (mln. eurų)

2,88

2,89

Fondų administravimo
skyriaus vadovas

Rezultato

Pertvarkymo fondo finansiniai ištekliai
(tūkst. eurų)

7

7

Fondų administravimo
skyriaus vadovas

Rezultato
2.2. Užtikrinti
tarptautinį
bendradarbiavimą

Dalyvavimas
Europos indėlių
draudikų
asociacijos ir kitų
tarptautinių
organizacijų
projektuose, darbo
grupėse,
seminaruose

Rezultato

Efekto

3.1. Siekti pelningos
veiklos

3. Užtikrinti IID
veiklos efektyvumą

Darbuotojų
pasitenkinimo
darbu stebėsena
3.2. Užtikrinti socialiai
atsakingą veiklą

*kriterijus bus vertinamas 2022 m.
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Finansinė
investicinė
veikla
Kokybės
vadybos
sistemos
stebėsena

Neigiamo
poveikio
aplinkai
mažinimas
Skaidrios ir
interesų
grupėms
pridėtinę vertę
kuriančios
veiklos
vykdymas

Dalyvavimas darbo grupėse, projektuose
(vnt.)

3

6

Direktorius arba direktoriaus
pavaduotojas

Direktorius arba direktoriaus
pavaduotojas, arba atitikties
pareigūnas, arba struktūrinių
padalinių vadovai

Dalyvavimas seminaruose, susitikimuose,
komandiruotėse (kartai)

20

56

EBITDA (tūkst. eurų)

65

70

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas
arba vyr. buhalteris
Direktoriaus pavaduotojas
arba Fondų administravimo
skyriaus vadovas

Rezultato

Grynasis pelnas (tūkst. eurų)

41

55,3

Rezultato

IID investicinės veiklos pajamos (tūkst.
eurų)

45

59,7

Produkto

Kokybės vadybos sistemos auditas ar
sertifikavimas

1

1

Rezultato

Draudimo fondų dalyvių apklausa

1

1

≥3,5

4,1

0

0

Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas

≥50

100

Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas

Rezultato
Rezultato

Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo
rezultatas (indeksas)
Lygių galimybių užtikrinimas. Atvejai, kai
nustatyti pažeidimai dėl diskriminacijos
(vnt.)

Atitikties pareigūnas
Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas
Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas

Rezultato

Žaliųjų kriterijų taikymas vykdant
viešuosius pirkimus (proc.)

Rezultato

Informacijos teikimas interesų grupėms
(bendrų interesų turinčioms susijusioms
šalims)

100

100

Veiklos organizavimo
skyriaus vadovas arba
Draudėjų patikrinimo
skyriaus vadovas

Rezultato

Nustatyti korupcijos pasireiškimo atvejai
(vnt.)

0

0

Atitikties pareigūnas

4.

IID 2021 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

4.1. Esminiai 2021 metų įvykiai
Žemiau pateikiame esminius įvykius susijusius su IID ir administruojamų fondų veikla
(3 lentelė).
3 lentelė. 2021 m. esminiai įvykiai
Sausis
- Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymo redakcija. Atsižvelgiant į tai, buvo keičiami poįstatyminiai teisės
aktai. IID tarybos tvirtinamos taisyklės buvo derinamos su suinteresuotomis šalimis
(Finansų ministerija, Lietuvos banku, Lietuvos bankų asociacija ir kredito unijų
asociacijomis).
Vasaris

-

-

Kovas

-

Balandis

-

-

Gegužė

-

-
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Vasario mėn. buvo baigtas Europos Komisijos projektas „Lietuvos indėlių garantijų
sistemos (IGS) peržiūra“ (angl. – Review of the Lithuanian Deposit Guarantee
Scheme (DGS)), kuriame dalyvavo ir IID atstovai.
2021 m. vasario 10 d. priimta LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14-611/2021,
kurioje kasacinis teismas pakeitė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų
sprendimus bei nutarė patenkinti kasatoriaus reikalavimą priteisti palūkanas už,
kasatoriaus vertinimu, ne laiku išmokėtą draudimo išmoką už neįsigaliojusias
akcijas. Priimant minėtą nutartį LAT vadovavosi 2020 metais suformuota teismų
praktika analogiškose bylose.
2021 m. kovo 19 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-92 pakeisti IID įstatai, kurie
buvo užregistruoti Juridinių asmenų registre.
Atsižvelgiant į Įstatymo pasikeitimą, IID taryba patvirtino:
- Periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) draudimo įmokų ir pirmųjų
(avansinių) draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo, delspinigių už laiku
nesumokėtą indėlių investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir
sumokėjimo taisykles;
- Indėlių draudimo išmokų, avansinių indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo taisykles;
- Informacijos apie indėlių draudimą teikimo klientų aptarnavimo padaliniuose,
interneto svetainėse ir sąskaitų išrašuose taisykles;
- Draudimo išmokų mokėjimo paslaugų teikėjų atrankos taisykles;
Balandžio 20 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-128 „Dėl finansų ministro 2020 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-164 „Dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų
draudimas“ tarybos narių skyrimo ir tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“)
paskirtas naujas IID tarybos narys – Jokūbas Markevičius, Lietuvos banko
Finansinio stabilumo departamento direktorius.
2021 m. balandžio 9 d., pasitelkus advokatų profesinę bendriją, buvo pateiktas
skundas Europos Komisijai dėl Švedijos indėlių garantijų sistemos administratoriaus
veiksmų, 2017 m. perkeliant „Nordea“ banko indėlius į Lietuvos indėlių garantijų
sistemą bei galimai neteisingai perkeltų Direktyvos 2014/49/ES 14 straipsnio 3 dalies
nuostatų į Švedijos nacionalinę teisę (Nordea Case).
2021 m. gegužės 7 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-165 patvirtinta: IID ir
administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 metus, IID pelno
paskirstymas už 2020 metus, IID veiklos ataskaita už 2020 metus.
2021 m. gegužės 26 d. specializuotas bankas UAB „SME Digital Financing“ tapo
Indėlių draudimo sistemos dalyviu. Gegužės 31 d. UAB „SME Digital Financing“
pavadinimas pakeistas į UAB „SME Bank“.

Birželis

Liepa

Rugpjūtis
Rugsėjis

-

LR finansų ministro 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-226 ,,Dėl metinės
periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų normos nustatymo“ buvo nustatyta, kad
visų indėlių draudimo sistemos dalyvių į Indėlių draudimo fondą mokėtina metinė
periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų norma už laikotarpį nuo 2021 m. liepos
1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.“ sudaro 0,1 procento visų indėlių draudimo sistemos
dalyvių pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos.

-

Nuo 2021 m. liepos 1 d. prasidėjo naujas periodinių (ex ante) Indėlių draudimo įmokų
mokėjimo ciklas, kai Indėlių draudimo sistemos dalyviams įmokos apskaičiuojamos
ir dalyviai jas sumoka kiekvieną ketvirtį, vietoje anksčiau galiojusios tvarkos, kai
įmokos buvo apskaičiuojamos vieną kartą per metus ir mokamos kas mėnesį.

- Rugpjūčio mėnesį atliktas IID ir administruojamų fondų rizikos vertinimas –
patvirtintas Rizikų valdymo planas 2021–2022 metams.
-

-

Spalis

Lapkritis

-

IID 2021 m. spalio mėn. dalyvavo tarptautiniame Indėlių draudimo sistemos
testavime nepalankiausiomis sąlygomis. Testavimo metu buvo imituojamas banko,
kuris turinčio filialą Lietuvoje, draudžiamasis įvykis. Buvo vykdomos procedūros
imituojančios draudimo išmokų mokėjimą Lietuvoje.

-

2021 m. lapkričio 16 d. mėnesį atlikta finansų rinkos (draudimo sistemų) dalyvių
apklausa siekiant įvertinti IID darbo kokybę. Bendras IID veiklos įvertinimas – 9,28
balai (iš 10).
Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Valstybės valdomų įmonių pertvarkos
ir valdymo centralizavimo priemonių planą, kuriam 2021 m. lapkričio 10 d. buvo
pritarta Vyriausybės pasitarime. Valstybės valdomų įmonių pertvarkos tikslas –
skatinti efektyvumą ir skaidrumą valstybės valdomose įmonėse. Atsižvelgiant, į tai
yra numatoma valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkyti į
viešąją įstaigą.

-

Gruodis

-
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2021 m. rugsėjo 20 d. suėjus 5 m. terminui, baigtos mokėti draudimo išmokos B KB
KU „Amber“ indėlininkams.
2021 m. rugsėjo 23 d. buvo atliktas ISO 9001:2015 priežiūros auditas, kurį atliko
sertifikatą išdavusi įstaiga UAB „Bureau Veritas Lit“. Audito metu jokių trūkumų
neidentifikuota.
2021 m. rugsėjo 30 d. B KB KU „Taupkasė“ pervedė į Indėlių draudimo fondo
sąskaitą 3,2 mln. eurų kreditorinio reikalavimo dalį ir tokiu būdu 100 proc. padengė
antros eilės kreditorinį reikalavimą.

2021 m. gruodžio 23 d. finansų maklerio įmonė UAB „Revolut Securities“ tapo
Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviu.
2021 m. gruodžio 21 d. IID direktoriaus įsakymu Nr. V-144 patvirtintas naujas
Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
sistemos dalyvių veiklos stebėsenos tvarkos aprašas.

4.2. IID Pagrindiniai finansiniai rodikliai
IID administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondą ir Pertvarkymo fondą. IID administruojami fondai nėra juridiniai subjektai, juos administruoja
ir jų vardu veikia IID. IID ir administruojamų fondų buhalterinė apskaita yra tvarkoma atskirai. IID
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 IID tvarko kiekvieno
atskirai ir sudaro kiekvieno fondo atskirus finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 45 straipsnio 2 dalis).

IID pajamos ir išlaidos
IID pajamų ir išlaidų struktūra yra nustatyta Įstatymu (44 straipsnis).
IID 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 IID nuosavo kapitalo
investavimo. IID 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 IID 2021 m. rodikliai ir
jų palyginimas su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė. IID finansiniai rodikliai (tūkst. eurų).
2019 m.

2020 m.

2021 m.

795,1
737,1
734,9

802,5
739,0
737,0

789,5
729,8
727,2

1,2

1,0

1,6

1,0
58,0
740,1

1,0
63,5
742,7

1,0
59,7
734,2

737,1

739,0

729,8

584,4

572,3

610,2

120,5

144,0

100,7

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

18,2
4,5
3,7
59,8
78,0
0,4

14,4
4,5
4,4
55,3
70,0
0,3

IID 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. Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir
Pertvarkymo fondo administravimo sąnaudos:
2.1.1. IID 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

Ataskaitiniu laikotarpiu IID pajamos už fondų administravimą sudarė 729,8 tūkst. eurų,
pajamos iš investicinės veiklos – 59,7 tūkst. eurų. IID pajamos už fondų administravimą yra lygios
fondų administravimo išlaidoms.
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5 lentelė. IID finansinės investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų).
2019 m.

2020 m.

2021 m.

58,0
54,4
3,6

63,5
59,9
3,6

59,7
59,7
-

Investavimo pajamos
VVP investavimo pajamos
Bankų palūkanos už lėšas sąskaitose

IID investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 59,7 tūkst. eurų, (5 lentelė).
Lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu investicinės veiklos pajamos sumažėjo 3,8 tūkst.
eurų arba 6,0 proc. Investavimo pajamų sumažėjimą sąlygojo tai, kad 2021 m. IID nebuvo investavusi
lėšų į terminuotą indėlį, nes bankai nebeteikė terminuotų indėlių paslaugų, už kuriuos 2019–2020 m.
buvo mokamos palūkanos. Investavimo rezultatui įtakos taip pat turėjo padidėjęs VVP saugojimo
mokestis. (2 paveikslas).
2 paveikslas. IID finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2019–2021 m. ir jų pokytis (tūkst. eurų).
2021 m.
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Nepaisant susiklosčiusios situacijos finansų rinkose, kur mažos rizikos finansinių priemonių
pajamingumas 2021 m. buvo artimas nuliui arba neigiamas, IID uždirbo pajamas iš nuosavo kapitalo
lėšų investavimo ir tai leido užtikrinti IID pelną (3 paveikslas). Įmonės grynasis pelnas 2021 m.
sudarė 55,3 tūkst. eurų ir buvo 7,5 proc. mažesnis nei 2020 m.
3 paveikslas. IID pelno pokytis 2019–2021 m. (tūkst. eurų).
2021 m.

55,3
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2019 m.

55,0
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IID nuosavo kapitalo lėšos investuojamos į mažos rizikos turtą, t. y. į Lietuvos Respublikos
VVP bei laikomos aukšto reitingo bankų (ne žemesni, kaip A3 (Moody's) ar A(-) (Fitch Ratings ir
S&P), ir Lietuvos banko sąskaitoje, 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 2021 m. vasario 2 d. įsakymo
Nr. 1K-28 redakcija, galiojusi ataskaitinio laikotarpio pabaigai) (toliau – Aprašas).
Ataskaitiniu laikotarpiu IID sąnaudos administruojant fondus sudarė 729,8 tūkst. eurų, iš kurių
didžiąją dalį sudarė IID personalo išlaikymo sąnaudos – 610,2 tūkst. eurų, administracinės ir turto
naudojimo bei priežiūros sąnaudos – 100,7 tūkst. eurų, turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
14,4 tūkst. eurų, veiklos mokesčių sąnaudos 4,5 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos,
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lyginant su 2020 m. sumažėjo 1,1 proc. Paskutinių 3-jų metų sąnaudų pokytis pateikiamas 4
paveiksle.
4 paveikslas. IID sąnaudų pasiskirstymas ir pokytis 2019-2021 m. (tūkst. eurų).
2021 m.

610,2

2020 m.

100,7

572,3

2019 m.

144,0

584,4
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Personalo išlaikymo sąnaudos
Administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos

Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Mokesčių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio IID pajamų ir išlaidų sąmatos bei turto įsigijimo plano, patvirtintų
2021 m. kovo 4 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-67, vykdymai pateikiami Priede Nr. 1 ir
Priede Nr. 2.

IID nuosavas kapitalas ir turtas
2021 m. gruodžio 31 d. IID turtas audituotais duomenimis sudarė 16 181,5 tūkst.
eurų, nuosavo kapitalo dydis audituotais duomenimis sudarė 16 094,1 tūkst. eurų ir nuo
metų pradžios padidėjo 55,3 tūkst. eurų. IID nuosavo kapitalo padidėjimą lėmė uždirbtas IID pelnas
iš investicinės veiklos.
IID ir administruojamų fondų turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai ir jo pokytis lyginant su
ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu pateikiamas 6 lentelėje.
6 lentelė. IID ir administruojamų fondų turtas (tūkst. eurų).

1.IID 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
IID ir administruojamų fondų turtas
*Nepaskirstytas pelnas.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

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

16 120,7
16 038,8
8 995,4
6 983,7
59,8
210 478,0
207 648,6
2 823,4
6,0
226 598,7

16 181,5
16 094,1
8 995,4
7 043,4
55,3*
211 743,9
208 847,5
2 889,4
7,0
227 925,4

IID didžiąją turto dalį (~99 proc.) sudarė finansinis turtas (investicijos į Vyriausybių vertybinius
popierius) ir pinigai. VVP investicijų portfelio balansinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 14 575,7
tūkst. eurų. IID VVP investicijų portfelį sudarė Lietuvos VVP denominuoti eurais. Kita turto dalis –
lėšos bankų sąskaitose, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1 545,6 tūkst. eurų. IID nuosavo
kapitalo lėšos investuojamos vadovaujantis Aprašu.
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IID įsipareigojimai
Ataskaitiniu laikotarpiu IID skolinių įsipareigojimų neturėjo.

Investiciniai projektai
IID ataskaitiniu laikotarpiu investicinių projektų nevykdė.

IID finansinių ataskaitų auditas
Vadovaujantis IID įstatų 14.14 papunkčiu, LR finansų ministerija parenka atestuotą
auditorių ar audito įmonę IID finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. IID administruojamų Fondų
finansinių ataskaitų rinkinių auditą be kita ko atlieka ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
Pagal pasirašytą sutartį, IID ir IID administruojamų fondų 2021 m. metinių finansinių ataskaitų
auditą atlieka UAB „Provisus“.

Mokesčiai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
5 puntu, IID pelno mokesčio nemoka. Nuo 2005 m. IID moka į valstybės biudžetą mokestį už
valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Metinio mokesčio tarifas – 0,05 proc. nuo IID savininko
kapitalo (Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 5
straipsnio 1 punktas).
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APIE IID ADMINISTRUOJAMUS FONDUS
5.

IID 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. Pajamos (įplaukos) iš viso
1.1. Draudimo įmokos
1.2. Pajamos iš bankrutavusių kredito įstaigų
1.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos draudimo išmokos)
1.4. Investavimo pajamos
1.5. Grąžintos draudimo išmokos
2. Išlaidos iš viso
2.1. Draudimo išmokos
2.2. Fondų administravimo išlaidos
2.3. Draudimo įmokų pervedimas kitai IGS
2.4. Investicinės veiklos sąnaudos
3. Kiti rodikliai
3.1. Paskolos (periodo pabaigai)
4. IID administruojamų fondų sukauptos lėšos
4.1. Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)
Indėlių draudimo fondas
5. Įplaukos iš viso
5.1. Draudimo įmokos
5.2. Pajamos iš bankrutavusių kredito įstaigų
5.3. Kt. įplaukos (per 5 m. neatsiimtos draudimo išmokos)
5.4. Investavimo pajamos
5.5. Grąžintos draudimo išmokos
6. Išlaidos iš viso
6.1. Draudimo išmokos
6.2. Fondo administravimo išlaidos
6.3. Draudimo įmokų pervedimas kitai IGS
6.4. Investicinės veiklos sąnaudos
7. Kiti rodikliai
7.1. Paskolos (periodo pabaigai)
8. Sukauptos lėšos
8.1. Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas
9. Įplaukos iš viso
9.1. Draudimo įmokos
9.2. Investavimo pajamos
10. Išlaidos iš viso
10.1. Išmokos
10.2. Fondo administravimo išlaidos
10.3. Investicinės veiklos sąnaudos
11. Kiti rodikliai
11.1 Paskolos
12. ĮIDF sukauptos lėšos
12.1. Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)
Pertvarkymo fondas
13. Įplaukų iš viso
13.1. Draudimo įmokos
14. Išlaidų iš viso
14.1. Finansiniai ištekliai (periodo pabaigai)

19

2019 m.

2020 m.

2021 m.

49 184,1
11 283,1
37 779,0
43,2
78,8
3 518,5
474,3
736,1
2 298,4
9,7

26 017,5
12 704,9
13 220,2
92,4
1 385,1
625,6
738,0
21,5

21 149,2
15 372,3
5 613,9
120,0
26,1
16,9
814,6
54,1
728,8
31,7

-

-

-

110 608,9

135 289,0

155 477,4

49 117,4
11 224,8
37 779,0
43,2
70,4
3 516,9
474,3
734,9
2 298,4
9,3

25 950,5
12 646,6
13 220,2
83,7
1 383,2
625,6
737,0
20,6

21 079,4
15 311,2
5 613,9
120,0
17,4
16,9
812,4
54,1
727,2
31,1

-

-

-

107 846,4

132 459,6

152 581,0

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

67,0
58,3
8,7
1,5
1,0
0,5

68,8
60,1
8,7
2,2
1,6
0,6

-

-

-

2 757,5

2 823,4

2 889,4

1,0
1,0
5,0

1,0
1,0
6,0

1,0
1,0
7,0

Indėlių draudimo fondas (IDF)
Indėlių draudimo fondas – fondas, kuriame kaupiamos lėšos indėlių draudimo
išmokoms išmokėti pagal Įstatymą ir finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo
priemonėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą.
Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines pajamas sudarė: dalyvių sumokėtos draudimo įmokos
– 15 311,2 tūkst. eurų; lėšos gautos iš bankrutuojančių kredito įstaigų – 5 613,9 tūkst. eurų; pajamos
iš investicinės veiklos, įvertinus bankų taikomas neigiamas palūkanas už likučius bankų sąskaitose –
17,4 tūkst. eurų (7 lentelė).
Ataskaitiniu laikotarpiu IDF pagrindines išlaidas sudarė indėlių draudimo išmokos
bankrutavusių kredito įstaigų indėlininkams – 54,1 tūkst. eurų (tame tarpe ir procesinės palūkanos
vykdant teismų sprendimus), IDF administravimo sąnaudos – 727,2 tūkst. eurų, investicinės veiklos
sąnaudos – 31,1 tūkst. eurų (7 lentelė).
2021 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo turtas siekė 208 847,5 tūkst. eurų, iš kurių
38 239,9 tūkst. eurų sudarė pinigai bankų sąskaitose, 114 341,0 tūkst. eurų investicijos į VVP bei
kitas fondo turtas, tame tarpe ir apskaičiuotas gautinas kreditorinis reikalavimas – 55 736,0 tūkst.
eurų. Indėlių draudimo fondo turtas, lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 0,6 proc.
Indėlių draudimo fondo finansiniai ištekliai (piniginės lėšos ir VVP), įvertinus įsipareigojimus,
2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 150 882,1 tūkst. eurų (152 581,0 tūkst. eurų sudarė finansiniai ištekliai
ir 1 698,9 eurų IDF įsipareigojimai – mokėtinos draudimo išmokos). Indėlių draudimo fondo
finansinių išteklių dinamika pateikiama 5 paveiksle.
5 paveikslas. 2014–2021 m. Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių dinamika (mln. eurų)
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Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas (ĮIDF)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – tai fondas, kuriame kaupiamos
lėšos įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms išmokėti pagal Įstatymą.
Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines pajamas sudarė dalyvių sumokėtos draudimo įmokos
– 60,1 tūkst. eurų, pajamos iš finansinės investicinės veiklos – 8,7 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu ĮIDF pagrindines išlaidas sudarė: ĮIDF administravimo sąnaudos –
1,6 tūkst. eurų, investicinės veiklos sąnaudos – 0,6 tūkst. eurų
2021 m. gruodžio 31 d. ĮIDF turtas siekė 2 889,4 tūkst. eurų, iš kurių 873,6 tūkst. eurų sudarė
piniginės lėšos bankų sąskaitose, 2 015,9 tūkst. eurų – investicijos į VVP. ĮIDF turtas padidėjo
2,3 proc. lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (6 paveikslas).
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6 paveikslas. 2014-2021 m. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo finansinių išteklių dinamika (tūkst.
eurų)
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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).
Ataskaitiniu laikotarpiu PF pajamas sudarė dalyvio sumokėta metinė periodinė (ex ante) įmoka
– 1,0 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu PF išlaidų nepatyrė.
2021 m. gruodžio 31 d. Pertvarkymo fondo turtas siekė 7,0 tūkst. eurų (7 paveikslas). Visą
fondo turtą sudarė piniginės lėšos banko sąskaitoje.
7 paveikslas. 2015–2021 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
2021 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo sistemos dalyviais buvo 73 kredito įstaigos,
iš jų: 11 bankų (tame tarpe 5 specializuoti bankai) ir 62 kredito unijos (8 lentelė). Lyginant su 2020
m. pabaiga, draudėjų skaičius padidėjo 1 dalyviu. Pokyčius lėmė tai, kad Indėlių draudimo sistemos
dalyviu 2021 m. gegužės 26 d. tapo specializuotas bankas UAB „SME Bank“. Taip pat pažymėtina,
kad 2021 m. gruodžio 13 d. specializuotam bankui UAB „Revolut Bank“ Europos centrinis bankas
suteikė banko licenciją.
8 lentelė. Indėlių draudimo sistemos dalyvių skaičius
Indėlių draudimo sistemos dalyviai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Bankai iš viso

8

10

11

Kredito unijos

65

62

62

Iš viso

73

72

73

Ekonomistų prognozės, kad po rekordinio indėlių augimo 2020 m., pasibaigus pirmam
karantinui, didės vartojimas ir 2021 m. indėlių likučiai kredito įstaigose ženkliai sumažės –
nepasiteisino, indėliai ir toliau sparčiai augo. Sparčiais tempais augo ir pagrindiniai apdraustieji
indėliai, t. y. indėliai iki 100 tūkst. eurų, kurie yra apdrausti indėlių draudimu. 2020 metų pabaigai,
Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų pagrindiniai apdraustieji indėliai
per metus paaugo 21,7 proc., o 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis indėliai per 2021 m. paaugo 16
proc. Didžiausias pagrindinių apdraustų indėlių augimas buvo fiksuotas gruodžio mėnesį ir sudarė
4,6 proc.
Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos, 2021 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, buvo sukaupusios 18 813 080,3 tūkst. eurų pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą, t. y.
indėliai, kurie yra indėlių draudimo objektas ir jų suma neviršija 100 tūkst. eurų (8 paveikslas).
8 paveikslas. Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose laikotarpio pabaigai (tūkst. eurų).
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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). Direktyva 2014/49/ES ir Įstatymu 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 d., buvo pasiekta 2019 m. gruodžio 31 d.
Pažymėtina, kad pasiektas tikslinis lygis buvo išlaikytas ir 2021 m. laikotarpiu (9 lentelė).
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9 lentelė. IDF finansiniai ištekliai ir pasiektas tikslinis lygis (tūkst. eurų).
a) IDF finansiniai ištekliai, įvertinus įsipareigojimus
b) Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose
laikotarpio pabaigai
Pasiektas tikslinis lygis (%) ((a) ir (b) eilučių santykis)

2019 m.

2020 m.

2021 m.

107 846,4

130 705,7

150 882,1

13 318 569,1

16 218 123,0

18 813 080,3

0,81

0,81

0,80

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių tikslinis lygis
sudarė 0,80 proc. t. y. buvo vykdoma Direktyvos 2014/49/ES ir Įstatymo nuostata, numatanti tikslą
iki 2024 m. liepos 3 d. pasiekti IDF mažiausiąjį tikslinį lygį.
Atsižvelgiant į pagrindinių apdraustųjų indėlių pasiskirstymą kredito įstaigose, konstatuotina,
kad didžiąją dalį indėlių juridiniai ir fiziniai asmenys laiko bankuose, t. y. 2021 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, Lietuvoje veikusiuose bankuose, tame tarpe ir specializuotuose bankuose, buvo
sukaupta 95,3 proc. visų pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos (10 lentelė).
10 lentelė. Pagrindinių apdraustųjų indėlių pasiskirstymas kredito įstaigose (tūkst. eurų)
Indėlių iki 100.000 eurų
pasiskirstymas
tarp kredito įstaigų

2019 m.
proc.

2020 m.

suma

proc.

2021 m.
suma

proc.

suma

Bankai

94,9 %

12 643 971,8

95,1 %

15 419 865,4

95,3 %

17 922 194,3

Kredito unijos

5,1 %

674 597,3

4,9 %

798 257,6

4,7 %

890 885,9

Iš viso

100,0 %

13 318 569,1

100,0 %

16 218 123,0

100,0%

18 813 080,3

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų ir specializuotų bankų draudimo įmokos sudarė 14 425,5 tūkst.
eurų arba 94,2 proc. visų kredito įstaigų mokamų draudimo įmokų, atitinkamai kredito unijų
draudimo įmokos sudarė 885,7 tūkst. eurų arba 5,8 proc. visų kredito įstaigų mokamų draudimo
įmokų. Draudimo įmokų sumos padidėjimą, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, lėmė
pagrindinių apdraustų indėlių augimas kredito įstaigose. Taip pat padidėjusiam įmokų surinkimui
įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymo pakeitimams, nuo 2021 m. birželio 30 d. keitėsi (ex ante) indėlių
draudimo įmokų nustatymo tvarka. (ex ante) draudimo įmokos apskaičiuojamos kas ketvirtį.
Draudimo įmokų pasiskirstymas tarp kredito įstaigų sektorių pateikiamas 11 lentelėje.
11 lentelė. Bankų ir kredito unijų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą pasiskirstymas (tūkst. eurų)
2019 m.

Indėlių draudimo fondo įmokos
Bankai
Kredito unijos
Iš viso
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2020 m.

2021 m.

proc.

suma

proc.

Suma

proc.

suma

94,5 %
5,5 %
100,0 %

10 606,6
618,3
11 224,9

94,3 %
5,7 %
100,0 %

11 918,1
728,5
12 646,6

94,2 %
5,8 %
100,0 %

14 425,5
885,7
15 311,2

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai ir draudimo
įmokos
Įsipareigojimus investuotojams 2021 m. gruodžio 31 d. draudė 24 dalyviai, iš jų: 4
bankai, Lietuvos centrinė kredito unija, 9 finansų maklerio įmonės ir 10 valdymo įmonių.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai moka draudimo įmokas kartą metuose
sausio mėnesį. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių sumokėtų draudimo įmokų
suma už 2021 metus sudarė 60,1 tūkst. eurų, palyginus su 2020 metais, draudimo įmokų suma
padidėjo 1,8 tūkst. eurų arba 3,1 proc. Surinktų įmokų padidėjimui įtakos turėjo tai, 2021 m. gruodžio
23 d. finansų maklerio įmonė UAB „Revolut Securities“ sumokėjo pirmąją draudimo įmoką už 2021
m. laikotarpį į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir tapo Įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemos dalyviu.
2021 m. didžiausią draudimo įmokų dalį arba 47,1 proc. visų draudimo įmokų į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą sumokėjo finansų maklerio įmonės.
Visų finansų įstaigų mokamų draudimo įmokų pasiskirstymas pateikiamas 12 lentelėje.
12 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokos į Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą 2019–2021 m. (tūkst. eurų).
Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo įmokos

2019 m.

2020 m.

proc.

suma

proc.

Bankai

35,4 %

20,3

34,8 %

Lietuvos centrinė kredito unija

5,1 %

2,9

5,0 %

Finansų maklerio įmonės

44,9 %

25,7

Valdymo įmonės

14,6 %

8,4

100,0 %

57,3

Iš viso

2021 m.

Suma

proc.

suma

20,2

33,7 %

20,2

2,9

4,8 %

2,9

45,4 %

26,5

47,1 %

28,3

14,9 %

8,7

14,4 %

8,7

100,0 %

58,3

100,0 %

60,1

Pertvarkymo fondo dalyviai ir draudimo įmokos
Pertvarkymo fonde ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo 1 finansų maklerio įmonė.
Metines draudimo įmokas Pertvarkymo fondo dalyviams nustato/apskaičiuoja Lietuvos bankas.
Pertvarkymo fondo draudimo įmokos mokamos kartą metuose iki einamųjų metų birželio 13 d. 2021
m. metinę periodinę (ex ante) įmoką – 1,0 tūkst. eurų – Pertvarkymo fondo dalyvis sumokėjo gegužės
mėnesį.
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5.3. Draudžiamieji įvykiai, draudimo išmokos ir bankroto procesai

Indėlių draudimo fondo draudžiamieji įvykiai ir draudimo išmokos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai IID, per draudimo išmokų mokėjimo agentus,
mokėjo išmokas 7 bankrutavusių kredito unijų indėlininkams. Minėtų bankrutavusių kredito unijų
indėlininkai iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo neatsiėmę 528,6 tūkst. eurų draudimo išmokų, kas
sudaro apie 0,6 proc. nuo indėlininkams priskaičiuotos draudimo išmokų sumos. 2021 m. rugsėjo 25
d., suėjus 5 m. terminui nuo B KU „Amber“ draudžiamojo įvykio dienos, buvo baigtos mokėti
draudimo išmokos B KU „Amber“ indėlininkams. Minėtos unijos indėlininkai, neatsiėmė 120 tūkst.
eurų draudimo išmokų, kas sudaro 0,6 proc. nuo visos apskaičiuotos draudimo išmokų sumos.
Neatsiimtos draudimo išmokos grįžo į Indėlių draudimo fondą (13 lentelė).
13 lentelė. Indėlininkų atsiimtos/neatsiimtos draudimo išmokos 2021 m. gruodžio 31 dienai (tūkst. eurų)
Bankas (Mokėjimo
agentas)

Draudimo
išmokų suma
pervesta
bankams

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos

Indėlininkų
atsiimtos
draudimo
išmokos, %

Indėlininkų
neatsiimtos
draudimo
išmokos

Draudimo
išmokų
mokėjimo
termino
pabaiga

„Žemaitijos iždas“

UAB Medicinos bankas

1 634,6

1 632,9

99,9 %

1,7

2022-03-07

„Pajūrio kredito unija“

UAB Medicinos bankas

2 147,9

2 130,1

99,2 %

17,8

2022-03-17

„Baltija“

AB Šiaulių bankas

11 529,6

11 494,0

99,6 %

35,6

2022-09-25

„Namų kredito unija“

AB Šiaulių bankas

1 381,3

1 368,0

99,0 %

13,3

2022-09-25

„Vilniaus kreditas“

AS „Citadele banka“
Lietuvos filialas

20 359,0

20 174,7

99,1 %

184,2

2022-11-10

„Centro taupomoji
kasa“

UAB Medicinos bankas

10 555,0

10 304,1

97,6 %

250,9

2023-01-16

„Taupkasė“

AS „Citadele banka“
Lietuvos filialas

18 683,9

18 658,6

99,9 %

25,2

2023-02-13

66 291,1

65 762,5

99,2 %

528,6

Bankrutavusios
Kredito unijos
pavadinimas

Iš viso

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Indėlių draudimo fondo tiesiogiai per IID buvo išmokėta 54,1 tūkst.
eurų, skirtų BAB banko „SNORAS“ neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų, indėlių turėtojams (tarpe ir
procesinės palūkanos, vykdant teismų sprendimus). Draudimo išmokos iš Indėlių draudimo fondo,
išmokėtos per IID, pateikiamos 14 lentelėje.
IID iš Indėlių draudimo fondo tęsia draudimo išmokų mokėjimą BAB banko „SNORAS“
neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų turėtojams. 2018 m. rugpjūčio 29 d. IID 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 ~ 9,1 mln. eurų draudimo
išmokų. Iki 2021 m. pabaigos, išmokėta 7 557,2 tūkst. eurų arba ~ 83 proc. nuo planuojamos išmokėti
sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo neišmokėta apie 1 698,9 tūkst. 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 išmokėtos per IID
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2019 m.

2020 m.

2021 m.

474,3

625,6

54,1

Administruojami kredito įstaigų bankroto procesai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje IID, kaip didžiausias kreditorius, atstovaujantis
Indėlių draudimo fondą, dalyvavo 15-os kredito įstaigų bankrotų procesuose.
Ataskaitiniu laikotarpiu IID dalyvavo 63-iuose bankrutavusių kredito įstaigų kreditorių
susirinkimų/komitetų posėdžiuose dėl bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų administravimo
klausimų.
Per ataskaitinį laikotarpį bankrutavusios kredito įstaigos pervedė 5 613,9 tūkst. eurų IID antros
eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Pagrindinės turto grupės bankrutavusiose kredito įstaigose
parduotos ir tai sąlygojo dengiamų kreditorinio reikalavimo sumų mažėjimą, lyginant su ankstesniais
laikotarpiais. Informacija apie susigrąžintas lėšas iš kiekvieno administruojamo kredito įstaigų
bankroto proceso ir IID kreditorinio reikalavimo dengimo procentą pateikiama 15 lentelėje.
Pažymėtina, kad B KU „Taupkasė“ pervedė į Indėlių draudimo fondo sąskaitą 3 213,9 tūkst.
eurų kreditorinio reikalavimo dalį ir tokiu būdu 100 proc. padengė antros eilės kreditorinį
reikalavimą.
15 lentelė. IDF lėšos, gautos iš bankrutavusių kredito įstaigų (tūkst. eurų) ir kreditorių reikalavimų dengimas (proc.)

Bankrutavusi kredito įstaiga
ir draudžiamojo 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
Iš viso

Išmokėta iki
2021 12 31
(II eilės
kreditorių
reikalavimas)

Gauta
iki 2021 12 31
(II eilės
kreditorių
reikalavimas)

Gauta
2021 m.
(II eilės
kreditorių
reikalavimas)

II eilės
kreditorių
reikalavimo
dengimas, %

IV eilės
kreditorių
reikalavimas

IV eilės
kreditorių
reikalavimo
dengimas, %

1 191 009,1
269 252,9

847 971,0
53 958,2

1 000,0

71,2 %
20,0 %

1 445,9
587,8

0%
0%

34 838,1

19 610,9

-

56,3 %

-

0%

5 043,2

3 297,7

-

65,4 %

0,7

0%

6 664,0

2 204,2

-

33,1 %

-

0%

3 427,2

1 627,5

-

47,5 %

0,6

0%

64 088,0

42 975,0

-

67,1 %

-

0%

19 966,7

15 200,0

100,0

76,1 %

50,5

0%

1 634,6

1 025,0

-

62,7 %

1,4

0%

2 147,9

1 034,3

-

48,2 %

2,7

0%

11 529,5

5 057,7

400,0

43,9 %

8,7

0%

1 381,3

730,0

-

52,8 %

0,7

0%

20 358,9

13 900,0

400,0

68,3 %

18,8

0%

10 555,0

8 570,0

500,0

81,2 %

8,9

0%

18 683,9
1 660 580,2

18 683,9
1 035 845,4

3 213,9
5 613,9

100,0 %
62,4 %

5,8
2 132,5

0%
0%

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

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

Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas
IDF finansiniai ištekliai 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 152 580,9 tūkst. eurų. Dalis
IDF lėšų buvo investuota į Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų VVP: 2021 m. gruodžio 31 d. IDF
VVP investicijų portfelio balansinė vertė buvo 114 341,0 tūkst. eurų, o likusi dalis – 38 239,9 tūkst.
eurų – laikoma bankuose, kurių ilgalaikis investicinis reitingas ne žemesni kaip A3 (Moody's) ar
A(-) (Fitch Ratings ir S&P) bei Lietuvos banke.
IDF lėšų investavimą reglamentuoja IID tarybos 2016 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 02-5-2.1
pavirtintos Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų
investavimo taisyklės (2022 m. sausio 6 d. protokolo Nr. 02-1 redakcija) (toliau – Taisyklės).
Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į sudėtingą investicinę aplinką ir siekiant optimizuoti IDF investicijų
portfelį, Taisyklės reguliariai peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos. Pažymėtina, kad 2021 m.
sausio mėn. 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos, be kita ko, numatyta galimybė IID bei administruojamų fondų
lėšas laikyti sąskaitose Lietuvos banke. Atsižvelgiant į tai, IID Lietuvos banke atidarė sąskaitą, į kurią
nuo 2021 m. II ketvirčio yra pervedamos IDF lėšos, kurios 2021 m. buvo apmokestinamos (−) 0,5
proc., t. y. taip pat, kaip bankuose, kurie atitinka Taisyklėse nustatytus kriterijus. Tokiu būdu, esant
vienodam lėšų apmokestinimui, užtikrinamas didesnis fondo lėšų saugumas.
2021 m. investavimo aplinka išliko sudėtinga, nepaisant to, kad metų eigoje buvo pastebimas
VVP pajamingumų neženklus pakilimas, kurį sąlygojo infliacijos augimas bei pandemijos suvaldymo
ženklai Europoje. Europos centriniam bankui pandemijos laikotarpiu aktyviai tebevykdant turto
supirkimo politiką, tiek išsivysčiusių Europos šalių, tiek Lietuvos Respublikos VVP pajamingumai
metų bėgyje svyravo, tačiau investavimo aplinkos indikatoriumi tradiciškai laikomi 10 metų
Vokietijos VVP pajamingumai 2021 m. išliko neigiami, o Lietuvos Respublikos VVP pajamingumai
tik 8–11 metų trukmės išlaikė minimalią teigiamą grąžą, o trumpesnės trukmės VVP pajamingumai
buvo neigiamoje zonoje. 2022 m. pradžioje, VVP pajamingumai pradėjo kilti tikintis, kad ECB pakels
palūkanų normas, todėl sausio mėnesį 10 metų trukmės Vokietijos VVP pirmą kartą nuo 2019 m.
gegužės buvo fiksuotas teigiamas 0,008 proc. pajamingumas. Kylant Vokietijos VVP
pajamingumams, taip pat pastebimas ir Lietuvos VVP pajamingumų kilimas. Tikėtina, kad
artimiausiu metu finansų rinkose ir toliau išliks neapibrėžtumas, o investicinė aplinka bus sunkiai
prognozuojama ir dalinai priklausys nuo ekonomikos vystymosi, ECB veiksmų bei tolesnio
pandemijos suvaldymo.
Nepaisant sudėtingos situacijos finansų rinkose, 2021 m. IDF iš investavimo į VVP uždirbo
30,3 proc. pajamų daugiau, negu 2020 m., tačiau bankų (tame tarpe ir Lietuvos banko) taikomos
neigiamos palūkanos už lėšas bankų sąskaitose ženkliai sumažino investavimo pajamas.
Preliminarios IDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 17,9 tūkst. eurų arba
4,7 karto mažiau, negu atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Investicinės veiklos rezultatui
teigiamos įtakos turėjo padidėjęs investicijų portfelis bei efektyvus investicijų valdymas, o rezultatui
neigiamą įtaką darė dėl išaugusio investicijų portfelio 50,9 proc. padidėjusios investavimo sąnaudos
(VVP saugojimo mokesčiai) bei už lėšų laikymą bankų sąskaitose taikomos iki −0,5 proc. neigiamos
palūkanos. IDF lėšų metinis finansinės investicinės veiklos rezultatų palyginimas su praėjusių metų
atitinkamu laikotarpiu pavaizduotas 16 lentelėje.
16 lentelė. IDF finansinės investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų).
Investavimo pajamos
VVP investavimo pajamos
Bankų palūkanos už lėšas sąskaitose

2019 m.

2020 m.

2021 m.

70,4
70,4
-

83,7
126,3
−42,6

17,4
164,6
−147,2

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimas
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ĮIDF investicijų portfelis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 889,4 tūkst. eurų. Dalis ĮIDF lėšų
buvo investuota į Lietuvos Respublikos VVP: 2021 m. gruodžio 31 d. ĮIDF VVP investicijų portfelio
balansinė vertė buvo 2 015,9 tūkst. eurų, o piniginės lėšos bankuose, kurių ilgalaikis investicinis
reitingas ne žemesnis nei: A3 (Moody's) ar A(-) (Fitch Ratings ir S&P) sudarė 873,6 tūkst. eurų.
ĮIDF lėšų investavimą (analogiškai IDF) reglamentuoja Taisyklės. Investuojant ĮIDF lėšas IID
susiduria su tais pačiais iššūkiais, kaip ir investuojant IDF lėšas.
ĮIDF investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 8,7 tūkst. eurų. Lyginant su
praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, pajamos iš esmės nepasiteikė. ĮIDF lėšų 2021 m. finansinės
investicinės veiklos rezultatų palyginimas su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu pavaizduotas 17
lentelėje.
17 lentelė. ĮIDF finansinės investicinės veiklos pajamos (tūkst. eurų).

Investavimo pajamos
VVP investavimo pajamos
Bankų palūkanos už lėšas sąskaitose

2019 m.

2020 m.

2021 m.

8,4
7,8
0,6

9,7
8,7
1,0

8,7
8,7
-

Pertvarkymo fondo lėšų investavimas
Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (7 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.

28

5.6.Teisminės bylos ir kiti ginčai

IDF interesų atstovavimas teisminiuose ginčuose
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, IID kaip atsakovas ar trečiasis asmuo dalyvavo
7 neužbaigtų teisminių ginčų, kurių ieškinių suma sudaro 6,98 mln. eurų. IID, 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“ neįsigaliojusias obligacijas ir akcijas. Taip pat reiškiami reikalavimai ir
dėl kompensacinių palūkanų priteisimo, pajaus pripažinimo indėliu, bei Įstatymu nustatyto 5 metų
termino atnaujinimo draudimo išmokai gauti.
Teisminių ginčų dinamika 2018–2021 m., kuriuose dalyvauja IID, pateikiama 18 lentelėje.
18 lentelė. Teisminių ginčų dinamika 2019–2021 m.
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Teisminių ginčų skaičius

48

11

7

Ieškinių suma (mln. eurų)

7,9

7,1

7,0

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, didžiąją dalį bylų (97,7 proc.), skaičiuojamų pagal ieškinio
sumą, sudarė bylos dėl BAB banko SNORAS išleistų įsigaliojusių obligacijų.
Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo teismų praktiką ir priėmė
penkias IID veiklai aktualias nutartis:
- 2021 m. vasario 10 d. priimta LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14-611/2021, kurioje
kasacinis teismas pakeitė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus bei nutarė patenkinti
kasatoriaus reikalavimą priteisti palūkanas už, kasatoriaus vertinimu, ne laiku išmokėtą draudimo
išmoką už neįsigaliojusias akcijas. Priimant minėtą nutartį LAT vadovavosi 2020 metais suformuota
teismų praktika analogiškose bylose.
- 2021 m. balandžio 28 d. priimta LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-684/2021,
kurioje kasacinis teismas tenkino IID kasacinį skundą, panaikino apeliacinės instancijos teismo
nutartį, kuria asmuo buvo pripažintas investuotoju, panaikino priteistas procesines palūkanas bei
priteisė patirtas bylinėjimosi išlaidas IID naudai.
- 2021 m. spalio 28 d. priimta LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-253-611/2021, kurioje
kasacinis teismas išnagrinėjo IID (atsakovės) kasacinį skundą ir priėmė nutartį, kuria panaikino
pirmos bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti I-os instancijos
teismui. LAT pažymėjo, jog teismai netinkamai taikydami Įstatyme įtvirtintas teisės normas ir
nesivadovaudami aktualiais kasacinio teismo išaiškinimais, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė
nepraleido įstatyme nustatyto termino subjektinei teisei į indėlių draudimo išmoką įgyvendinti, t. y.
LAT iš dalies tenkino IID kasacinį skundą.
Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, neužbaigtų bylų skaičius sumažėjo 36 proc.
(nuo 11 iki 7). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai IID darbuotojai vedė 100 proc. visų teisminių bylų.

Ginčas su Švedijos Indėlių garantijų sistemos administratoriumi
2021 metais IID pateikė skundą Europos Komisijai administracinės procedūros
tvarka dėl Švedijos indėlių garantijų sistemos administratoriaus (toliau – Švedijos IGS)
veiksmų, 2017 m. perkeliant Nordea banko indėlius į Lietuvos indėlių garantijų sistemą bei galimai
neteisingai perkeltų Direktyvos 2014/49/ES 14 straipsnio 3 dalies nuostatų į Švedijos nacionalinę
teisę (toliau – Nordea Case). 2021 m. balandžio 9 d. IID skundas dėl Nordea Case buvo pateiktas
Europos Komisijai.
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2021 m. rugsėjo 6 d. Europos Komisija pateikė palankų IID atsakymą, kur numatyta, kad
nustatant, kurie įnašai turėtų būti pervedami, turėtų būti lemiamas laikotarpis, už kurį renkami įnašai,
o ne faktinės įnašų mokėjimo datos1.
2021 m. rugsėjo 15 d. gautas oficialus Europos Komisijos atsakymas į IID skundą, kurio esmė
– nepradėti pažeidimo procedūros, nurodant, kad tokiose bylose „Sąjungos teisę turi aiškinti
Teisingumo Teismas“, tačiau iš esmės palaikant IID poziciją.
Atsižvelgiant į tai, IID 2021 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į LR finansų ministeriją, kaip savininko
teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją su prašymu pradėti procedūrą prieš Švediją pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 259 straipsnį.

5.7. Dalyvių patikrinimo veikla

Indėlių draudimo sistemos dalyvių patikrinimas įmokų srityje
Ataskaitiniu laikotarpiu (iki 2021 m. kovo 20 d.) IID atliko visų indėlių draudimo
sistemos dalyvių (toliau – IDS dalyvis) draudimo įmokų duomenų patikrinimus (iš viso atlikti 72 IDS
dalyvių įmokų duomenų patikrinimai).
Draudimo įmokų patikrinimų tikslas – visų IDS dalyvių deklaruotų duomenų, reikalingų
draudimo įmokoms apskaičiuoti, įvertinimas (buvo vertinami 2020 m. gruodžio 31 d. deklaruoti
duomenys), periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų per 2020 metus sumokėjimo teisingumo
įvertinimas ir nustatytų duomenų pateikimo IID terminų per 2020 metus laikymasis.
Atliekant 72 IDS dalyvių (5 bankų, 5 specializuotų bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 60 kredito
unijų) patikrinimus, jų metu tikslinti deklaruoti duomenys apie pagrindinių apdraustųjų indėlių sumas
ir pagrindinių apdraustųjų indėlių indėlininkų skaičių, buvusius 2020 m. gruodžio 31 d. Po IDS
dalyvių patikrinimų ir duomenų perdeklaravimo bendra pagrindinių apdraustųjų indėlių suma
padidėjo 4 271,7 tūkst. eurų, dėl dalies subjektų, kurių indėliai nebuvo priskirti indėlių draudimo
objektui.
2 IDS dalyviams (kredito unijoms) nustatyti pažeidimai dėl draudimo įmokų mokėjimo terminų
nesilaikymo. 4 IDS dalyviams (kredito unijoms) nustatyti mažareikšmiai pažeidimai dėl vėlavimo
sumokėti draudimo įmoką (1 kalendorinė diena).

IDS dalyvių patikrinimas išmokų ir informavimo apie draudimą
srityje
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal patikrinimų planą, IID atliko 45 IDS dalyvių
draudimo išmokų duomenų ir informavimo apie draudimą patikrinimus (nuo 2021 m. balandžio 1 d.).
Patikrintus 39 IDS dalyvius, pažeidimų nenustatyta.
Pas 6 IDS dalyvius (1 bankas, 1 specializuotas bankas ir 4 kredito unijos) nustatyti pažeidimai
dėl pasirengimo pateikti duomenis, reikalingus indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti (duomenys,
reikalingi indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, neatitiko nustatytų reikalavimų), ir informavimo
apie indėlių draudimą (nesilaikoma nustatytų informavimo apie indėlių draudimą reikalavimų). IDS
dalyviams (1 bankui, 1 specializuotam bankui ir 4 kredito unijoms) buvo pateiktos rekomendacijos
dėl nustatytų pažeidimų šalinimo ir nustatyti terminai jų įgyvendinimui.

1

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125214/BRONIS_ROPE/other-activities/written-questions-other#detailedcardmep
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19 lentelė. IDS dalyvių tikrinimų dinamika 2019–2021 m.
Tikrintų dalyvių skaičius (vnt.)
Nustatyti pažeidimai (vnt.)
KĮ dalis, kuriuose nustatyti pažeidimai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

124
11
9%

118
13
11 %

117
12
10 %

ĮIDS dalyvių patikrinimas įmokų srityje
Ataskaitiniu laikotarpiu (iki 2021 m. kovo 20 d.) IID atliko visų įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemos dalyvių (toliau – ĮIDS dalyvis) draudimo įmokų duomenų
patikrinimus (iš viso atlikta 23 ĮIDS dalyvių draudimo įmokų duomenų patikrinimai).
Draudimo įmokų patikrinimų tikslas – visų ĮIDS dalyvių deklaruotų duomenų, reikalingų
įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokoms apskaičiuoti įvertinimas (vertinami 2020 m.
gruodžio 31 d. duomenys), įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos už 2021 metus
apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo įvertinimas ir nustatytų duomenų pateikimo IID terminų
laikymasis.
Patikrinus 21 ĮIDS dalyvį (4 bankai, 1 centrinė kredito unija, 7 finansų maklerio įmonės ir 9
valdymo įmonių), pažeidimų nenustatyta.
2 ĮIDS dalyviams (1 finansų maklerio įmonė ir 1 valdymo įmonė) nustatyti pažeidimai ar
mažareikšmiai pažeidimai dėl draudimo įmokų mokėjimo ir duomenų deklaravimo terminų.

ĮIDS dalyvių patikrinimas išmokų ir informavimo apie draudimą
srityje
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal patikrinimų planą, IID atliko 21 ĮIDS dalyvio
draudimo išmokų duomenų ir informavimo apie draudimą patikrinimus (nuo 2021 m. balandžio 1 d.).
Patikrinus 21 ĮIDS dalyvį pažeidimų nenustatyta.

Programinės įrangos, skirtos IID duomenų tikrinimui, sukūrimo
rezultatai
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurta bei ištestuota programinė įranga, skirta
duomenų, reikalingų indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
išmokoms apskaičiuoti, sudarymo pagal nustatytus reikalavimus tikrinimui.
Programinė įranga yra pateikta sistemų dalyviams, teikiantiems duomenis, reikalingus indėlių
draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti, bei bus naudojama IID
viduje, atliekant IDS dalyvių ir ĮIDS dalyvių pasirengimo pateikti duomenis, reikalingus indėlių
draudimo išmokų ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimui ir
mokėjimui, stebėseną (toliau – išmokų stebėsena);
Naudojant naują programinę įrangą, išmokų stebėsenos metu sistemų dalyvių klientų asmens
duomenys bus apdorojami tik sistemų dalyvių informacinėse sistemose (kompiuteriuose/serveriuose).
Tokiu būdu, siekiama maksimaliai užtikrinti asmens duomenų apsaugą, IID perduodant tik galutinę
ataskaitą su patikrinimo rezultatais be asmens duomenų.
Pažymėtina, kad 2021 m. gruodžio 21 d. IID direktoriaus įsakymu Nr. V-144 buvo patvirtintas
naujas IDS dalyvių ir ĮIDS dalyvių stebėsenos tvarkos aprašas, kuriame nuo 2022 metų naujai
nustatyti reikalavimai sistemų dalyvių stebėsenai (pakeistas stebėsenos atlikimo terminas, duomenų
pateikimo tvarka, pakeistos stebėsenos atlikimo procedūros, ir kt.) ir sistemų dalyvių stebėsenos
ciklas (9 paveikslas):
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9 paveikslas. Dalyvių patikrinimo ciklas

Susitikimai (seminarai)
Siekiant užtikrinti teisingos ir korektiškos informacijos indėlininkams apie indėlių
draudimą teikimą, minimizuoti IDS dalyvių ir ĮIDS dalyvių daromus pažeidimus, susijusius su
Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, supažindinti naujus sistemų dalyvius su Įstatymo nuostatų taikymo
ypatumais, per 2021 metus IID organizavo ir pravedė 3 planinius nuotolinius susitikimus (seminarus)
su IDS dalyviais ir ĮIDS dalyviais (iš viso 92 sistemų dalyviai). Susitikimų (seminarų) metu sistemų
dalyviams buvo pristatytos patikrinimų metu dažniausiai daromos klaidos (klaidų grupės), atnaujintos
Rekomendacijos sistemų dalyviams, naujas IDS dalyvių ir ĮIDS dalyvių stebėsenos tvarkos aprašas
bei jo procesas, pristatyti apklausos anketų rezultatai ir atsakyta į sistemų dalyvių klausimus.
Pažymėtina, kad, esant poreikiui, sistemų dalyviams nuolat teikiamos ir individualios konsultacijos
Įstatymo nuostatų taikymo bei kitais, su indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu susijusiais
klausimais.
5.8. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Tarptautinis Indėlių draudimo sistemos testavimas
Atsižvelgiant į Direktyvos 2014/49/ES ir EBA Gairių dėl indėlių garantijų sistemų
testavimo nepalankiomis sąlygomis nuostatas (toliau – Gairės), ataskaitiniu laikotarpiu
buvo atliktas tarptautinis Indėlių garantijų sistemos (toliau – IGS) testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis.
IGS testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas, siekiant didinti visų Europos indėlių
draudimo/garantijų sistemų pasirengimą išmokėti indėlių draudimo išmokas bei IGS dalyvių
pasirengimą laiku ir be klaidų pateikti indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti ir išmokėti
reikalingus duomenis.
Vadovaujantis Indėlių draudimo sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos
aprašo, patvirtinto IID tarybos 2021 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.02-16 (toliau – Testavimo aprašas),
4 ir 5 punktais, buvo parengta ir IID tarybos patvirtinta Antrojo indėlių draudimo sistemos testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis ciklo programa 2020 m. – 2022 m. laikotarpiui (toliau – Testavimo
programa).
Pagal Testavimų programą, antrasis testavimo etapas vyko nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir baigtas
2021 m. gruodžio 31 d. Testavimo metu buvo „simuliuojamas“ išmokėjimo scenarijaus tipas ir
ištestuotas buveinės (kitos ES valstybės indėlių garantijos sistemos) ir priimančiosios (Lietuvos
indėlių garantijos sistemos (toliau – Lietuvos IGS)) tarptautinis bendradarbiavimas. Testavimo
komisija vertino Gairėse nustatytus rodiklius:
a. i16: Laikas, kurio reikia mokėjimo nurodymo byloms parengti ir išsiųsti priimančiosios
valstybės narės institucijoms (Lietuvos IGS), nuo to momento, kai testavime dalyvaujantis
bankas Latvijos IGS atsiunčia VKP bylas (kiekybinis rodiklis);
b. i17: Mokėjimo nurodymo bylų siuntimo kanalų kokybės įvertinimas;
c. i18: Lietuvos IGS patvirtinimas, kad mokėjimo nurodymo bylose būtų pakankamai
informacijos lėšoms indėlininkams grąžinti;
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d. i19: Gebėjimas laikytis Gairėse dėl indėlių garantijų sistemų bendradarbiavimo susitarimų
pagal Direktyvą 2014/49/ES nustatytų terminų.
Atlikus testavimą konstatuotina, kad Lietuvos IGS geba laikytis Gairėse indėlių garantijų
sistemų bendradarbiavimo susitarimų nustatytų terminų.
Testavimo komisija, įvertinusi testavimo eigą, pasiūlė IID iki 2022 m. vasario 14 d. patikslinti
Testavimo aprašą pagal 2021 m. Gairių nuostatas ir patikslintame Testavimo apraše detaliau (tiksliau)
reglamentuoti testavimo planavimo, vykdymo, ataskaitų teikimo ir taisomųjų veiksmų etapų
procedūras, šiuose etapuose dalyvaujančių asmenų (testavimo organizatorių, testavimo vykdytojų,
testavimo dalyvių ir kt.) vaidmenis, kad Testavimo apraše būtų aiškiai reglamentuoti minėti klausimai
ir tai padėtų tinkamai atlikti testavimus.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
Socialinės atsakomybės veikla yra paremta IID vertybėmis ir apibrėžia IID požiūrį į savo veiklą
– socialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įtraukimą į IID vidaus procesus. IID
nuosekliai laikosi nuostatos, kad būdai, kuriais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. Todėl remdamasi
sukaupta gerąja šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, IID siekia tobulinti veiklos praktiką,
diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, kiek tai įmanoma prisideda prie gamtos išteklius
tausojančių technologijų. Socialiai atsakingai siekdama strateginių tikslų, IID savo veikloje
vadovaujasi 2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1160 „Dėl
nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Ekonominio
Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos (EBPO) gairėmis, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo
principais ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. IID yra patvirtinta Socialinės atsakomybės
politika.
IID socialiai atsakingos veiklos pagrindą sudaro socialinės partnerystės ir aplinkosaugos sritys,
kurias sieja naudos visuomenei ir valstybei teikimo idėja. IID savo santykius su darbuotojais grindžia
socialiai atsakingos veiklos vertybėmis, kurios diegiamos etiškos ir skaidrios veiklos principais. Šiais
principais grindžiami IID santykiai su kitomis suinteresuotomis šalimis. IID vertybinis pagrindas – į
geriausią valdymo praktiką, pagarbą darbuotojams, suinteresuotoms šalims ir visuomenei, darnų
komandinį darbą, efektyvumą, atvirumą bei nuolatinį tobulėjimą orientuota veikla.
IID socialinė atsakomybė įgyvendinama vykdant kryptingą ir nuoseklią veiklą šiose srityse: a)
užtikrinant santykius su darbuotojais; b) aplinkosaugos srityje; c) visuomenėje: efektyvi ir skaidri
veikla.
6.

SOCIALINIS IR APLINKOSAUGINIS ASPEKTAS

Santykiai su darbuotojais
IID valdymas ir organizacinė struktūra išlieka nepakitusi nuo 2019 m. kovo 18 d., kai
Lietuvos Respublikos finansų ministras įsakymu Nr. 1K-88 patvirtino IID organizacinę struktūrą. IID
2021 m turėjo 21 patvirtintą pareigybę.
Svarbiausi IID tikslai yra užtikrinti darbuotojų lyderystės bei darbo kultūros stiprinimą ir
darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių procesų bei priemonių tobulinimą.
Siekiant vystyti darbo saugos kultūrą, IID sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams,
nuolat taiko visas prevencines priemones, skirtas darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti.
Šios priemonės naudojamos ir planuojamos visuose IID veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų
apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų sumažinta.
Užtikrinant sveikas ir saugias darbo sąlygas, ypatingas dėmesys yra skiriamas IID darbuotojų
ligų prevencijai. Darbuotojų sveikatinimui ir sveikatos apsaugai užtikrinti yra skiriamas savanoriškas
sveikatos draudimas.
Darbuotojams kaip motyvavimo ir lojalumo priemonės yra numatytos ir taikomos įvairios
materialinės (tokios kaip premijos, dalyvavimas konferencijose, seminaruose) ir nematerialinės
motyvavimo priemonės (tokios kaip papildomų atostogų suteikimas, lankstus darbo grafikas ir pan.).
Aktyviai formuojama ir palaikoma personalo vadybos sistema taip pat padeda užtikrinti
kokybiškus ir efektyvius paieškos, atrankos ir įdarbinimo procesus, padedančius IID apsirūpinti
žmogiškaisiais ištekliais. Darbuotojų atrankos procesas IID grindžiamas poreikių ir pareigybių
analize (kandidatams keliami vienodi reikalavimai), daug dėmesio skiriama dalykiniams įgūdžiams,
asmeninėms savybėms įvertinti. Tai užtikrina sėkmingesnę naujo darbuotojo adaptaciją ir kartu
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sudaro prielaidas IID darbuotojų kaitos rodiklio mažinimui (palaikymui) ir reikiamų gebėjimų
potencialui formuoti.
IID ypatingą dėmesį skiria darbuotojams ir sudaro galimybes įsidarbinti bei sėkmingai dirbti
įvairaus amžiaus ir patirties asmenims. IID egzistuojanti kompetencijų ugdymo sistema formuojama
atsižvelgiant į esamus ir būsimus IID bei kiekvieno darbuotojo individualius poreikius.
IID kuria pasitikėjimo vienų kitais ir atvirumo kultūrą. Darbuotojai įvairių susirinkimų,
diskusijų metu gali iškelti, analizuoti, vertinti, aktyviai spręsti bet kokias savo veiklos problemas ir
kartu su kolegomis ieškoti sprendimų. Be kita ko, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį organizuojami
visų IID darbuotojų susitikimai, kuriuose aptariami IID veiklos rezultatai, vykdomų ir planuojamų
darbų įgyvendinimo aspektai. IID, vertindama darbuotojų žinias, įgūdžius, novatorišką kūrybingumą
ir, svarbiausia, motyvaciją, skatina darbuotojų bendradarbiavimą, puoselėja grįžtamojo ryšio kultūrą,
tokiu būdu siekia mažinti personalo kaitą.
Kiekvienais metais IID inicijuojamas darbuotojų nuomonės tyrimas. Apklausos metu visi
darbuotojai turi galimybę anonimiškai įvertinti savo darbinę aplinką, gerovę, lojalumą ir kitus
veiksnius, lemiančius jų prisirišimą prie IID, nurodyti tobulintinas sritis. Pagal gautus ir apdorotus
rezultatus IID priimami koreguojantys sprendimai.
IID veikia naujai priimamų darbuotojų adaptacinė programa. Kasmet su darbuotojais vyksta
metiniai pokalbiai, kurių metu vertinamas praėjusių metų tikslų pasiekimo lygis ir suplanuojami
ateinančių metų darbai, nustatomi tikslai. Taip pat su darbuotojais vyksta ir tarpiniai metiniai
pokalbiai, kurių metu apžvelgiama nustatytų tikslų, užduočių įvykdymo eiga, aptariami tolesni
žingsniai. Atsižvelgiant į metinių pokalbių rezultatus, yra svarstoma dėl darbuotojo kvalifikacijos
kėlimo, motyvavimo priemonių taikymą ir karjeros galimybių IID.
Ataskaitiniu laikotarpiu IID darbuotojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir
seminaruose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, personalo valdymu, viešaisiais pirkimais,
buvo ugdomi vadovavimo bei projektų valdymo įgūdžiai bei gilinamos kitos kompetencijos.
2021 m. patvirtintas darbo užmokesčio fondas siekė 683,6 tūkst. eurų, faktinis darbo
užmokesčio panaudojimas sudarė 610,2 tūkst. eurų. Duomenys apie darbo užmokestį pateikiami
20 lentelėje.
20 lentelė. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį (eurais)
Darbo užmokestis
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Skyriaus vadovas
Vyr. specialistas
Specialistai ir kiti darbuotojai

2020 m.

2021 m.

5 658
4 817
3 341
2 206
1 625

5 667
4 831
3 374
2 267
1 762

IID gerbia žmogaus teises bei santykiuose su esamais ir potencialiais darbuotojais užtikrina
nediskriminavimo ir lygių galimybių principus žmogaus teisių srityje, todėl siekia, kad nebūtų
nustatyta atitinkamų pažeidimų, o per 2021 metus IID nenustatyta jokių diskriminacijos ar kitų
pažeidimų, susijusių su žmogaus teisėmis.

Kitos interesų grupės
IID nuolat vertina ir diegia priemones, padedančias kurti didesnę visuomenės
(indėlininkų ir investuotojų) prieigą prie teikiamų paslaugų, kartu siekia visuomenės informuotumo
apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, todėl visuomenei viešina papildomą
informaciją apie indėlių ir įsipareigojimų draudimą bei IID veiklą, tokiu būdu siekdama užtikrinti ir
didinti Indėlių draudimo sistemos žinomumą.
IID aktyviai viešina informaciją socialiniuose tinkluose, kitose visuomenei laisvai prieinamose
priemonėse, tokiose, kaip viešasis transportas. Kasmet viešajame transporte yra rodomas edukacinis
filmukas, kuriame trumpai pristatoma aktuali informacija indėlininkams, taip pat geografiškai
plečiami komunikacijos kanalai kituose Lietuvos didmiesčiuose, bendradarbiaujama su indėlių
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draudimo sistemos dalyviais dėl komunikacijos vykdymo klientų aptarnavimo skyriuose bei
naudojami kiti informacijos sklaidos kanalai.
IID vertina visuomenės ir draudimo sistemų dalyvių nuomonę ir žinias apie indėlių ir
įsipareigojimų draudimą bei IID veiklą, periodiškai, atlikdama visuomenės ir draudimo sistemų
dalyvių apklausas.
2021 m. lapkričio mėnesį IID atliko draudimo sistemų dalyvių apklausą, kurios tikslas
įvertinti IID darbo kokybę. Minėta apklausa įvykdyta 2021 m. lapkričio mėnesį ir jos rezultatai
dalyviams pristatyti susitikimų metu. Dalyviams buvo užduoti klausimai ir prašoma įvertinti keturias
sritis (procesus):
- įmokų administravimo procesą, kurį dalyviai bendrai įvertino 9,3 (iš 10);
- stebėsenos (patikrinimų) procesą, kurį bendrai įvertino 9,12 balais (iš 10);
- komunikavimo procesą, kurį bendrai įvertino 9,29 (iš 10);
- paskutinę bendradarbiavimo patirtį su IID, kurią įvertino 9,43 (iš 10).
Bendras IID veiklos įvertinimas – 9,28 balai (iš 10). Nuo šiol tokio pobūdžio apklausas IID
vykdys kiekvienais metais ir atsižvelgiant į apklausos rezultatus bei pateiktus pasiūlymus, tobulins
savo teikiamų paslaugų kokybę.
Siekiant įvertinti visuomenės žinias apie Indėlių draudimo sistemos veikimą, nuo 2022 m.
numatoma atlikti visuomenės apklausas ne rečiau kartą per metus.
IID efektyviai teikia reikiamą informaciją draudimo sistemų dalyviams jiems patogiais
kanalais, tokiu būdu mažindama administracinę naštą ir taupydama jų laiką, teikia neatlygintinas
konsultacijas ar rekomendacijas, organizuoja mokymus apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimą.
IID nuolat neatlygintinai organizuoja seminarus (susitikimus), teikia individualias konsultacijas
kredito įstaigų darbuotojams, siekiant užtikrinti teisingą indėlininkų informavimą ir minimizuoti
kredito įstaigų klaidas, vykdant Įstatymo reikalavimus.
IID yra patvirtinta visuomenės informavimo politika bei jos pagrindu kiekvienais metais yra
sudaromas visuomenės informavimo planas. Tokiu būdu IID taip pat kuria saugumo ir patikimumo
jausmą finansų sistemoje.

Aplinkosauga
IID nevykdo jokios veiklos, kuri tiesiogiai galėtų daryti ženklų poveikį aplinkai. Vis
dėlto IID skatina ir savo veikloje naudoja pažangias priemones atitinkančias ekologinius standartus,
padedančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei didelį dėmesį skiria atliekų rūšiavimui, skatina
racionalų išteklių valdymą ir naudojimą.
Savo veikloje IID siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, todėl skatina racionalų
vandens, popieriaus, degalų, energijos ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą. Pažymėtina, kad IID
perėjo prie elektroninių dokumentų naudojimo ir visiškai atsisakė popierinių dokumentų, taip pat
atsakingai rūšiuoja atliekas, turi atliekoms rūšiuoti skirtas vietas.
IID, siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai, nenutrūkstamai vykdo „žaliuosius pirkimus“
ir/arba įtraukia „žaliuosius” kriterijus viešųjų pirkimų būdu įsigydama prekes, įgyvendindama
sąnaudas mažinančias iniciatyvas, tokiu būdu skatindama racionalų išteklių naudojimą.
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7.

EFEKTYVI IR SKAIDRI VEIKLA

IID kuria ir palaiko atvirus dalykiškus santykius su visomis interesų grupėmis ir yra atskaitinga
savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,
IID tarybai ir visuomenei už vykdomas veiklas.
Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą ir efektyvumą, IID veikia vidaus darbo
grupės, komisijos, kurios priima sprendimus tam tikrais pačios IID veiklos ir IID administruojamų
fondų veiklos klausimais.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti 26 IID tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyta
96 klausimų.
IID siekia etiško, skaidraus ir sąžiningo bendradarbiavimo su interesų grupėmis ir veikia taip,
kad suinteresuotoms grupėms būtų lengvinamos prieigos prie teikiamų paslaugų. Kredito įstaigų
klientams naujų technologijų pagalba sudaromos sąlygos paslaugas gauti nuotoliniu būdu, o tai
užtikrina operatyvesnę ir saugesnę informacijos sklaidą, kokybiškesnį aptarnavimą ir platesnes
galimybes indėlių draudimo sistemos žinomumui didinti.
Apskaita IID vykdoma laikantis finansinę apskaitą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių
teisės aktų, Įstatymo, apskaitos standartų reikalavimų. Kasmet atliekamas metinių IID ir
administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinių auditas.
IID interesų grupėms skelbia visą reikalaujamą informaciją, nurodytą Valstybės valdomų
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052, IV skyriuje.

Korupcijos prevencija
IID principingai laikosi įdiegtos korupcijos prevencijos politikos, kurios pagrindu
IID sąžiningai ir skaidriai vykdo veiklą. IID įpareigoja darbuotojus laikytis visų sutartinių
įsipareigojimų, galiojančių įstatymų ar taisyklių, ypač tų, kurie susiję su sąžininga konkurencija,
korupcijos prevencija, vengti interesų konflikto, užtikrinti etišką išorės prekių tiekėjų ar paslaugų
teikėjų elgesį, nesiūlyti ir negauti tiesioginio ar netiesioginio atlygio, paslaugų ar finansinės naudos.
IID netoleruoja bet kokių korupcijos formų ir principingai siekia užkirsti joms kelią tiek IID
viduje, tiek išorėje, taikyti antikorupcines priemones, siekia, kad nebūtų atvejų, kai antikorupcinės
priemonės neveikia.
IID korupcijos prevencija vykdoma vadovaujantis:
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“;
4. Valstybės įmonės ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politika,
patvirtinta IID direktoriaus įsakymu;
5. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.
21 lentelė. Korupcijos prevencijos priemonės
IID korupcijos prevencijos politikoje nustatytos ir įgyvendintos šios korupcijos prevencijos priemonės:
Korupcijos rizikos analizė ir rizikų valdymas;
Etikos kodeksas;
Dovanų politika;
Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį vadovaujančias pareigas IID, rinkimas;
Interesų konfliktų valdymas;
Visuomenės informavimas;
Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas;
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;
Informacijos apie pažeidimus tvarkymas;
IID darbuotojų mokymai.
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Paminėtina, kad 2021 m. vasario mėn. atliktas Korupcijos prevencijos valdymo proceso vidaus
auditas, kurio metu, be kita ko, buvo įvertintos esamos korupcijos prevencijos priemonės bei pateiktos
rekomendacijos (gerinimo veiksmai) kaip patobulinti IID korupcijos prevencijos politiką.
Taip pat, atsižvelgiant į pasikeitusią privačių interesų deklaravimo tvarką buvo parengta
instrukcija IID darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo PINREG sistemoje bei visi IID
darbuotojai iš naujo deklaravo savo privačius interesus.
Ataskaitiniu laikotarpiu IID direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko Finansų ministro
2021 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1K-211 11 punkte nustatytos veiklos srities (indėlių draudimo
sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių veiklos stebėsena dėl
atitikties Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytiems reikalavimams), kurioje yra didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, analizę ir vertinimą.
Atsižvelgiant į atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą, ataskaitiniu
laikotarpiu IID įgyvendino šias IID direktoriaus įsakymu patvirtintas antikorupcinės programos
įgyvendinimo priemones 2021 metams - parengė ir patvirtino Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių veiklos stebėsenos tvarkos aprašą.
2021 m. IID darbuotojai dalyvavo 8 korupcijos prevencijai skirtuose renginiuose/ mokymuose.

Asmens duomenų apsauga
IID asmens duomenų apsauga vykdoma vadovaujantis:
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu;
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
Įstatymu;
Asmens
duomenų tvarkymo valstybės
įmonėje „Indėlių
draudimas“ taisyklėmis, patvirtintomis IID direktoriaus įsakymu;
5. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
1.
2.
3.
4.

ir

investicijų

IID yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris nuolat prižiūri kaip IID darbuotojai
tvarko IID klientų asmens duomenis. IID nuolat peržiūrimos ir tobulinamos asmens duomenų
apsaugos organizacinės ir techninės priemonės bei organizuojami mokymai darbuotojams asmens
duomenų apsaugos srityje.
Pažymėtina, kad IID laikosi ypatingai aukštų asmens duomenų apsaugos standartų, todėl
kasmet papildomai investuoja į informacinių sistemų saugos tobulinimą šioje srityje. Vis daugiau IID
teikiamų paslaugų yra perkeliama į elektroninę erdvę, o viešai komunikuojama kibernetinių išpuolių
grėsmė reikalauja vis daugiau asmens duomenų apsaugos specialistų įsitraukimo, IT specialistų
dėmesio bei finansinių išteklių IT tobulinimui ir apsaugai.
Paminėtina, kad IID, nuosekliai įgyvendindama Kibernetinio saugumo politiką - turi parengusi
ir vykdė IT tobulinimo planą 2021 metams.
Taip pat pažymėtina, jog 2021 metais IID direktoriaus įsakymu buvo atnaujintos Asmens
duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklės.
2021 m. IID darbuotojai dalyvavo 3 su asmens duomenų apsauga susijusiuose mokymuose.
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. IID buvo diegiama programinė įranga Safetica, kuri yra skirta
dokumentų judėjimo stebėsenai ir apsaugai (tame tarpe ir konfidencialios informacijos), buvo atliktas
neplaninis Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV), parengtas Informacinis pranešimas
darbuotojams (susipažinimui) bei pravesti mokymai.
PDAV nustatytos rizikų valdymo priemonės įtrauktos (perkeltos) į IID IS saugumo trūkumų ir
pažeidžiamumų šalinimo bei rizikų mažinimo planą 2021-2022 m., nustatytos priemonės
įgyvendintos nurodytais terminais.
Taip pat paminėtina, jog 2021 m. buvo atliktas išorinis IID IT saugos auditas bei įvertintos ir
įdiegtos organizacinės, techninės asmens duomenų saugumo IT priemonės.
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Vidaus kontrolės sistema. Rizikų valdymas
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas kasmetinis rizikų vertinimas. Naujam rizikų
vertinimo laikotarpiui 2021–2022 m. nustatyta viena nauja rizika – 2020 metais IID įsidiegė kokybės
vadybos sistemą (pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus), todėl atsirado papildoma rizika –
grėsmė, kad IID veikla neatitiks ISO 9001:2015 standarto nustatytus reikalavimus.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti 3 planiniai IID vidaus kontrolės patikrinimai, kurių tikslas
buvo patikrinti IID Draudėjų patikrinimo skyriaus atliekamų sistemų dalyvių patikrinimų atitiktį
galiojantiems teisės aktams, įskaitant asmens duomenų apsaugą, bei įvertinti ar visos asmens
duomenų saugumo IT priemonės (pagal ankstesnėje Poveikio duomenų apsaugai vertinimo
ataskaitoje nustatytą rizikos lygį) IID yra įdiegtos ir veikiančios. Taip pat buvo atliktas BDAR
reikalavimų įgyvendinimo IID darbuotojų kompiuteriuose vidaus patikrinimas (įvertinta, kaip
darbuotojai laikosi taisyklių, procedūrų ir pan.).
Po rizikų vertinimo, sudarytas rizikų valdymo planas 2021–2022 m. ir vidaus tikrinimų planas
2021–2022 m.

Kokybės vadybos sistema (ISO 9001:2015)
2020 m. lapkričio 13 d. valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, vienai
pirmųjų iš Europos Sąjungos indėlių garantijų sistemų dalyvių, išduotas ISO 9001:2015 sertifikatas.
2021 m. rugsėjo 23 d. gauta kokybės vadybos sistemos 1-ojo priežiūros audito ataskaita - audito
komandos vadovo išvada - vadybos sistemos sertifikavimas tęsiamas (šio audito metu nei pastabų,
nei gerinimo galimybių nenustatyta).
Šis sertifikatas yra svarbus pasiekimas įmonei, vietiniu ir tarptautiniu lygiu įrodantis, jog IID
nuolat teikia paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius ir teisinius reikalavimus.
Nors IID veikla yra griežtai reglamentuota bei nuolat taikomas sisteminis požiūris į vadybą,
kokybės vadybos sistemos įdiegimo dėka pavyko dar labiau patobulinti esamus procesus.
Tikimasi, kad IID išduotas ISO 9001:2015 sertifikatas sustiprins visuomenės pasitikėjimą
Lietuvos indėlių draudimo sistemos stabilumu bei efektyvi IID veikla užtikrins veiksmingą
bendradarbiavimą su finansų įstaigomis.
Pagrindinis kokybės vadybos principas, kuriuo vadovaujasi IID – nuolatinis procesų gerinimas
bei tobulinimas, atsižvelgiant į klientų poreikius.

Viešieji pirkimai
IID korupcijos prevencijos politika įpareigoja rinktis prekių tiekėjus ar paslaugų
teikėjus, remiantis jų darbo rezultatais ir objektyviais kriterijais. Pažymėtina, kad IID visas prekes ir
paslaugas perka vykdydama viešuosius pirkimus, kurie paremti skaidrumo, konkurencijos ir
objektyvių sprendimų priėmimo kriterijais, kurie, inter alia, veiksmingi užkerta kelią korupcijai ir
piktnaudžiavimui.
IID užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
IID, vadovaudamasi skaidrumo principu, per 2021 m. įvykdė 85 pirkimų už 242 812 Eur (115
537 Eur daugiau nei 2020 m.) iš kurių: 22 prekių pirkimai, 62 paslaugų, 1 darbų pirkimai.
Per 2021 m. IID buvo atnaujintos prieigos prie teisinės informacinės duomenų bazės, įsigytas
Office 365 „Business Essentials“ ir „Exchange Online Plan 1“ licencijų atnaujinimas, įsigytos VKP
(vieno kliento perspektyvos) failo programavimo ir diegimo paslaugos, VVP (Vyriausybės vertybinių
popierių) saugojimo paslaugos, IID Informacinių sistemų priežiūros (administravimo), teisinių
konsultacijų paslaugos, pašto ir kurjerio paslaugos, dviejų virtualių tarnybinių stočių (serverių)
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nuomos ir priežiūros paslaugos, darbuotojų sveikatos draudimas, atnaujinta kompiuterinė įranga bei
buvo vykdomi kiti, kasdienei IID veiklai vykdyti reikalingi pirkimai, tokie kaip personalo paieškos,
sveikatos apsaugos bei dezinfekavimo priemonių, kanceliarinių prekių ir kt. pirkimai.

Tarptautinis bendradarbiavimas
IID aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudikų veikloje. IID yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumas (angl. EFDI) tikroji narė, o
IID direktorė A. Mažintienė yra EFDI valdybos narė, atsakinga už finansų ir biudžeto valdymą.
IID darbuotojai aktyviai dalyvauja EFDI komitetų ir darbo grupių veikloje, tokių kaip: Europos
Sąjungos komitetas, Testavimo nepalankiomis sąlygomis
darbo grupė, Viešųjų ryšių ir komunikacijos bei
Įsipareigojimų investuotojams garantijų sistemos darbo
grupėse. EFDI vienija visos Europos indėlių draudikus, jos
tikslas – sukurti daugiašalio bendradarbiavimo sistemą, kuri
užtikrintų sklandų draudimo išmokų išmokėjimą kredito
įstaigų nemokumo atveju ir taip užtikrinti pasitikėjimą
finansų sistema visoje Europoje. EFDI dalijasi gerąja
praktika, sukaupta įgyvendinant ES teisės aktus,
reglamentuojančius
Indėlių
ir
Įsipareigojimų
investuotojams draudimo sistemų veiklą bei aktyviai
dalyvauja kuriant bendrą ES indėlių garantijų sistemą.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo dalyvauta 35-iuose su
EFDI veikla susijusiuose Valdybos narių susitikimuose,
EFDI organizuotose darbo grupėse, konferencijose ir
seminaruose.
Taip pat IID atstovai dalyvauja Europos
bankininkystės institucijos (angl. EBA) darbo grupėse tame tarpe ir darbo grupėje dėl Indėlių
draudimo direktyvos peržvalgos. Per 2021 m. IID atstovai dalyvavo 13-os EBA darbo grupių
susirinkimuose.
IID nuolat dalyvauja EFDI ir IADI (angl. The International Association of Deposit Insurers)
narių apklausose, dalinasi gerąją praktika administruojant procesus, susijusius su Indėlių draudimo
sistema. Per 2021 m. IID atstovai taip pat dalyvavo 5-iuose IADI darbo grupių susirinkimuose.

Indėlių draudimo sistemos reforma

2021 m. IID atstovai dalyvavo Indėlių draudimo sistemos reformos darbo grupėje kartu su
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos banko atstovais. Darbo grupės metu buvo
peržiūrėti šiuo metu galiojantys su Indėlių draudimo sistema susiję teisės aktai, atsižvelgiant į 2020
m. Europos Komisijos projektą „Lietuvos indėlių garantijų sistemos (IGS) peržiūra“ (angl.- Review
of the Lithuanian Deposit Guarantee Scheme (DGS)). Darbo grupė parengė naujus įstatymų
projektus, kurių pagrindiniai tikslai – nacionalinėje teisėje įtvirtinti priemones, kurios leistų kredito
įstaigos, kuri netenkina pertvarkymo taikymo sąlygų, nemokumo atveju perleisti jos turtą ir
įsipareigojimus kitai kredito įstaigai, jei tai būtų finansiškai naudingiau Indėlių draudimo fondui nei
išmokėti indėlių draudimo išmokas įstaigą likviduojant dėl bankroto, taip pat įtvirtinti galimybę
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indėlių draudimo išmokas išmokėti tiesiogiai per indėlių draudimo sistemos dalyvį, kuriam įvyko
indėlių draudžiamasis įvykis, pasinaudojant jo likvidžiu turtu ir turima infrastuktūra.
Tokios priemonės sudarytų sąlygas veiksmingai valdyti kredito įstaigų žlugimus, kiek įmanoma
sumažinant jų keliamą finansinę naštą Indėlių draudimo sistemai ir viešųjų lėšų panaudojimui, taip
pat sumažinant kreditorių nuostolius, ir kartu užtikrinti indėlininkų pasitikėjimą kredito įstaigų
stabilumu ir patikimumu bei apsaugoti finansinį stabilumą, sumažinant tokių žlugimų neigiamą
poveikį rinkoms.

Direktorė
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