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VALSTYBĖS ĮMONĖS ,,INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“  
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
1.  PAGRINDINIAI  DUOMENYS APIE ĮMONĘ 

 
Įmonės pavadinimas:       Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų  

draudimas“ (toliau – Įmonė)  
Įstatinis kapitalas:       8.995.358 eurų 
Įregistravimo data:       1996-12-16 
Įmonės kodas:        110069451 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:  Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Buveinės adresas:       Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius 
Teisinė forma:        Valstybės įmonė 
Galiojančių įstatų registravimo data:     2014-12-23 
Telefono numeris:       (8-5) 213 56 57 
Elektroninio pašto  adresas:      idf@idf.lt  
Interneto tinklalapis:         www.iidraudimas.lt  
 

2.  BENDRA INFORMACIJA 
 
Įmonė yra vienintelis subjektas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje 
draudžiantis indėlininkų indėlius ir įsipareigojimus investuotojams ir vykdantis kitas su Įstatymo 
įgyvendinimu susijusias funkcijas. Įmonė administruoja Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų 
investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. 

Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Lietuvos 
Respublikos finansų ministerija), Įmonės taryba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.  

Įmonės tarybą 2016 metų gruodžio mėn. 31 d. sudarė 5 nariai: 
Tarybos pirmininkas – Sigitas Mitkus, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos 

departamento direktorius; 
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Frejutė, Finansų ministerijos Įstaigų veiklos 

priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja; 
Tarybos nariai – Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos 

departamento vyresnioji patarėja; Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio 
stabilumo tarnybos direktorius; Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką 
ribojančios priežiūros departamento direktorė; 

Įmonės direktorė  –  Aurelija Mažintienė. 
 

3.  ĮMONĖS MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 
 
Įmonės misija – užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų 

nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo bei visuomenės 
pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo. 

Iš ataskaitinio laikotarpio Įmonės strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo 
analizės, Įmonė neturi pagrindo konstatuoti, kad šiuo metu yra priežasčių, sąlygojančių nukrypimus 
nuo Įmonei numatytų strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo.  

 
Įmonė savo 2016 metų veikloje siekė šių pagrindinių strateginių tikslų: 
 
3.1. Didinti draudimo sistemos patikimumą. 
Šiam tikslui pasiekti ataskaitiniame laikotarpyje buvo numatyti šie uždaviniai: 
3.1.1.  Didinti draudėjų veiklos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje 

priežiūros efektyvumą (rezultatyvumą); 
3.1.2. Indėlių draudimo sistemos žinomumo  užtikrinimas; 
3.1.3. Užtikrinti sklandų draudimo išmokų išmokėjimą; 
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3.1.4. Išmokėtų draudimo išmokų tyrimas ir stebėsena. 
 
Visos strateginiame veiklos plane nustatytos šio uždavinio įgyvendinimo priemonės buvo 

įgyvendintos. Siekiant efektyviau įvertinti dalyvių pasirengimą vykdyti Įstatymo nuostatas, 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujintos dalyvių patikrinimo taisyklės, patvirtinti kontroliniai 
klausimynai dalyviams.  

Siekiant sumažinti galimų klaidų tikimybę dalyviams parengtos rekomendacijos dėl draudimo 
įmokų ir draudimo išmokų apskaičiavimo bei informavimo apie indėlių ar įsipareigojimų 
investuotojams draudimą. Įgyvendinant gerąją dalyvių bei draudimo įmonės tarpusavio 
bendradarbiavimo praktiką, buvo organizuoti susitikimai su dalyvių atstovais, kurių metu aptartos 
Įstatymo praktinio taikymo aktualijos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos banko valdyba KU „Amber“ pripažino 
nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją.  KU „Amber“ draudžiamojo įvykio metu Įmonė 
989 indėlininkams išmokėjo 19,97 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Išmokų mokėjimo agentu 
buvo atrinktas UAB „Medicinos bankas“, kuris 2016 m. rugsėjo 29 d. pradėjo išmokų KU „Amber“ 
indėlininkams mokėjimą. Draudimo išmokos indėlininkams buvo išmokėtos per 7 darbo dienas. 
Detalus draudimo išmokų monitoringas buvo atliktas per 16 dienų nuo draudimo išmokų išmokėjimo. 
Nepagrįstai išmokėtų draudimo išmokų KU „Amber“ indėlininkams nenustatyta. 

 
3.2. Didinti Įmonės veiklos ir administruojamų fondų valdymo efektyvumą 
Šiam tikslui pasiekti ataskaitiniame laikotarpyje buvo numatyti šie uždaviniai: 
3.2.1. Didinti informacinių technologijų sistemų funkcines galimybes; 
3.2.2. Užtikrinti Įmonės veiklos efektyvumą; 
3.2.3. Administruojamų fondų lėšų teigiamo pokyčio užtikrinimas. 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti apskaitos programos IT pakeitimai, užtikrinantys Įmonės 

ir administruojamų fondų apskaitą atskiruose balansiniuose vienetuose. Sukurta nauja vertybinių 
popierių apskaitos programa, atskirai administruojanti Įmonės ir administruojamų fondų investicinių 
portfelių apskaitą. Prie draudimo išmokų programos sukurtas naujas draudimo įmokų apskaičiavimo 
modulis, suteikiantis galimybę kaupti visų finansų įstaigų deklaruojamus duomenis, apskaičiuoti 
įmokas ir siųsti pranešimus. 

Įmonė 2016 m. veikė pelningai ir grynasis pelnas 2016 m. siekė 112,69 tūkst. eurų (atitinkama 
suma padidėjo ir Įmonės nuosavas kapitalas), tuo tarpu Įmonės veiklos sąnaudos nuosekliai mažėjo 
ir 2016 m. sudarė 605,59 tūkst. eurų arba 3,1 proc. mažesnės nei 2015 m.  

Įmonės administruojamų fondų sukauptos lėšos didėjo atitinkamai: Indėlių draudimo fondo -  
101,7 mln. eurų, Įsipareigojimų investuotojams – 0,08 mln. eurų ir Pertvarkymo fondo – 0,001 mln. 
eurų.  

 
3.3. Didinti Įmonės atstovavimo bankrutavusių indėlių draudimo sistemos dalyvių bankroto 

procesuose efektyvumą.  
Šiam tikslui pasiekti ataskaitiniame laikotarpyje buvo numatytas šis uždavinys - Užtikrinti efektyvų 
atstovavimą Įmonei bankrutuojančiose ir bankrutavusiose  kredito įstaigose. 

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės kaip didžiausias kreditorius dalyvauja septyniose kredito įstaigų 
bankroto procesuose ir artimiausiu metu, Vilniaus apygardos teismui patvirtinus BKU „Amber“ 
kreditorių sąrašą, dalyvaus jau aštuoniose kredito įstaigų bankroto procesuose. Bankrutavusios 
kredito įstaigos per 2016 m. padengė 79,23 mln. eurų indėlių draudimo fondo II eilės kreditorinio 
reikalavimo. Viso, iš septynių administruojamų bankroto procesų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
pavyko susigrąžinti 898,70 mln. eurų.  

. 
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4. ĮMONĖ IR ADMINISTRUOJAMI FONDAI   
 
4.1.  Įmonė  
Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Įmonės administruojami fondai nėra juridiniai subjektai. 
Fondus administruoja ir jų vardu veikia Įmonė. Įmonės ir administruojamų fondų buhalterinė apskaita 
yra tvarkoma atskirai. 

Įmonės pajamas 2016 m. sudarė Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams 
draudimo fondo lėšos šių fondų administravimo sąnaudoms dengti (605,59 tūkst. eurų),  bei pajamos 
iš draudimo įmonės nuosavo kapitalo investavimo (114,31 tūkst. eurų).  

Įmonės faktinės 2016 m. veiklos sąnaudos sudarė 65 proc. nuo Finansų ministro 2016 m. 
rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1K-313 patvirtintos sąmatos. 

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavas kapitalas sudarė 15,84 mln. eurų. Nuosavas kapitalas 
ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu  padidėjo 1 proc. dėl pajamų iš 
nuosavo kapitalo investavimo.  

 
4.2.  Indėlių draudimo fondas (IDF) 
Per 2016 m. Indėlių draudimo fondą papildė įplaukos iš draudimo įmokų (32,47 mln. eurų), 

lėšos, gautos iš bankrutuojančių kredito įstaigų (79,23 mln. eurų), neišmokėtų draudimo išmokų 
grąžinimo už BAB banko Snoras draudžiamąjį įvykį (12,49 mln. eurų) ir susigrąžintos draudimo 
išmokos (0,16 mln. eurų) ir kt.  

Per 2016 m. fondo lėšos buvo naudojamos draudimo išmokoms  išmokėti (20,45 mln. eurų), 
paskolos dengimui (22,24 mln. eurų), atlyginimui už  fondo administravimą (0,61 mln. eurų), 
paskolos palūkanų dengimui (2,01 mln. eurų) ir kt.  

Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 10 d. susitarimu Nr. 3 „Dėl 2013 m. vasario 25 d. paskolos 
sutarties Nr. 804 pakeitimo“, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sustabdytas palūkanų ir paskolos 
grąžinimas Finansų ministerijai iki IDF bus sukauptas 100 mln. Eur draudimo išmokų rezervas.  

Indėlių draudimo fonde ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo suformuotas 85,74 mln. eurų 
rezervas, skirtas draudimo išmokoms mokėti. 2016 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondo 
skoliniai įsipareigojimai Finansų ministerijai sudarė 62,26 mln. eurų. 

Įvertinus 2016 m. fondo sukauptą turtą ir skolinius įsipareigojimus, galima konstatuoti, kad 
fondas yra sukaupęs perviršį (1 paveikslas).   
 

1 paveikslas. 2011-2016 m. Indėlių draudimo fondo dinamika metų pabaigai (mln. eurų). 

 
 
Vadovaujantis Įstatymu iki 2024 m. liepos 3 d., Indėlių draudimo fonde sukaupta lėšų suma, 

įvertinus skolinius įsipareigojimus, turi sudaryti 0,8 proc. nuo apdraustų indėlių. Ataskaitinio 
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laikotarpio pabaigoje, Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių mažiausias tikslinis lygis sudarė 
apie 0,2 proc. nuo apdraustų indėlių.  

 
4.3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas (ĮIDF) 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 2,55 mln. eurų ir 

lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu padidėjo 3,18 proc. dėl draudėjų sumokėtų draudimo 
įmokų (61 tūkst. eurų) ir pajamų iš įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo 
(18,03 tūkst. eurų). ĮIDF nuosekliai auga dėl surenkamų draudimo įmokų ir investavimo pajamų (2 
paveikslas). 

 
2 paveikslas. 2011-2016 m. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dinamika metų pabaigai 

(mln. eurų). 

 
 
 
4.4. Pertvarkymo fondas 
Pertvarkymo fonde, kurį Įmonė administruoja nuo 2015 metų, 2016 m. gruodžio 31 d. 

sukauptos lėšos sudarė 2 tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį Pertvarkymo fondo pajamos iš 
draudimo įmokų sudarė 1 tūkst. eurų. 

2016 m. birželio 27 d. iš Bendro pertvarkymo fondo dalyvių (6 bankų ir Centrinės kredito 
unijos) už 2016 m. gautos ex ante įmokos, 7 401,4 tūkst eurų, buvo pervestos Bendrai pertvarkymo 
valdybai. 

 
5. DRAUDĖJŲ GRUPĖS IR SUKAUPTOS DRAUDIMO ĮMOKOS 

 
5.1.   Indėlių draudimo sistemos dalyviai 
Indėlius 2016 m. gruodžio 31 d. draudė 6 komerciniai bankai ir 74 kredito unijos. Lyginant su 

2015 m. atitinkamu laikotarpiu draudėjų skaičius sumažėjo dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. įvykusio BKU 
„Amber“ draudžiamojo įvykio. 

Per 2016 m. Indėlių draudimo sistemos dalyvių apskaičiuotos draudimo įmokos sudarė 32,47 
mln. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu sumažėjo 14,21 mln. eurų arba 30,44 proc. (3 
paveikslas). Draudimo įmokų mažėjimą lėmė tai, kad nuo 2015 m. gruodžio 3 d. įsigaliojus Įstatymo 
naujai redakcijai, pasikeitė draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, t.y. sumažėjo 
draudimo įmokos norma ir sumažėjo draudimo įmokų apskaičiavimo bazė. 
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3 paveikslas. 2014-2016 m. draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. eurų). 

 
 
Pasikeitęs teisinis reguliavimas taip pat lėmė pakitusią įmokų proporciją bankų ir kredito unijų 

atžvilgiu (1 lentelė). Tam įtakos turėjo Lietuvos banko nustatytas kredito įstaigų rizikos laipsnis. Per 
2016 m. bankų draudimo įmokos sudarė 30,55 mln. eurų ir lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu 
sumažėjo 32,35 proc., o kredito unijų draudimo įmokos sudarė 1,92 mln. eurų ir atitinkamai padidėjo 
26,37 proc. 

  
1 lentelė. Bankų ir kredito unijų draudimo įmokų dydžio į Indėlių draudimo fondą procentinis 

pasiskirstymas 2014-2016 metais. 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Bankai 98% 97% 94% 

Kredito unijos 2% 3% 6% 

 
Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose t.y. indėliai iki 100 tūkst. eurų, pagal kuriuos 

apskaičiuojamas Indėlių draudimo fondo mažiausias tikslinis ir nacionalinis lygiai, 2016 m. pabaigoje 
sudarė 11 819 mln. eurų, ir lyginant su 2015 m. atitinkamo laikotarpio pabaiga (10 989 mln. eurų), 
padidėjo 7,55 proc. 

 
 

4 paveikslas. Pagrindiniai apdraustieji indėliai kredito įstaigose 2014-2016 m. (mln. eurų). 

 
 
5.2.  Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai  
Įsipareigojimus investuotojams 2016 m. gruodžio 31 d. draudė 6 komerciniai bankai, Lietuvos 

centrinė kredito unija, 7 finansų maklerio įmonės ir 9 valdymo įmonės. Lietuvos banko valdyba 2016 
m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-164 išdavė UAB „Myriad capital“ C kategorijos finansų maklerio 
įmonės licenciją suteikiančią teisę teikti investicines paslaugas, todėl UAB „Myriad capital“, 
sumokėjusi pirmąją įmoką, nuo 2016 m. gruodžio 30 d. tapo 23-iuoju Įsipareigojimų investuotojams 
draudimo fondo dalyviu. 
 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyviai moka draudimo įmokas kartą per 
metus. Nuo 2015 m. gruodžio 3 d. įsigaliojus Įstatymo naujai redakcijai įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įmokas į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą pradėjo mokėti 6 
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bankai ir Lietuvos centrinė kredito unija. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių 
sumokėtų draudimo įmokų suma už 2016 metus sudarė 61,09 tūkst. eurų, palyginus su 2015 metais, 
draudimo įmokų suma padidėjo 29,74 tūkst. eurų arba 94,87 proc., dėl bankams ir Centrinei kredito 
unijai atsiradusios pareigos mokėti draudimo įmokas. 
 
2 lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dalyvių įmokų dydžio į Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondą procentinis pasiskirstymas 2014-2016 metais. 
 2014 m. 2015 m. 2016 m. 
Bankai Įmokų nemokėjo 8,92% 48,26% 

Lietuvos centrinė kredito unija Įmokų nemokėjo 0,88% 4,74% 

Finansų maklerio įmonės 62,52% 60,47% 34,21% 

Valdymo įmonės 37,48% 29,73% 12,79% 

 
        5.3. Pertvarkymo fondas 

2016 m. gruodžio 31 d. į Pertvarkymo fondą, kurį administruoja Įmonė, įmokas moka vienas 
dalyvis – Finansų maklerio įmonė.  6 bankų ir  Centrinės kredito unijos įmokos yra pervedamos į 
Bendrą Pertvarkymo fondą. Ataskaitiniu laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2015 
m. gruodžio 31 d. Nutarimu Nr.03-216 patvirtintu „Pertvarkymo fondo administravimo tvarkos 
aprašo“ 15.6 punktu, Įmonė Bendro Pertvarkymo fondo dalyvių įmokas - 7,4 mln. eurų, sumokėtas 
už 2016 metus, pervedė Bendrai pertvarkymo fondo valdybai Briuselyje.  
 
 

6. ĮMONĖS IR ADMINISTRUOJAMŲ FONDŲ LĖŠŲ INVESTAVIMAS 
 
6.1. Įmonės nuosavo kapitalo investavimas 

 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijų portfelį sudarė Lietuvos ir Latvijos Respublikų VVP 
denominuoti eurais. Įmonės nuosavo kapitalo balansinė dalis investicijose 2016 m. gruodžio 31 d. 
sudarė     4 757 tūkst. eurų. Per 2016 m. Įmonė gavo 0,53 mln. eurų atkarpų ir 10,5 mln. eurų už 
vertybinių popierių išpirkimą.  
 
 Kita Įmonės nuosavo kapitalo balansinė dalis sudarė terminuoti indėliai (Moody‘s - Aa3, 
Standard&Poor’s - A+, Fitch Ratings - AA- reitingus turinčiuose bankuose)  -10,5 mln. eurų.  
 Piniginės lėšos Įmonės sąskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 553,80 tūkst. eurų.  
 
 Įmonės finansinės investicinės veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 114,30 tūkst. 
eurų ir buvo 467,81 tūkst. eurų mažesnės nei 2015 m. Investicinių pajamų sumažėjimas sietinas su 
pasikeitusia finansine investicine aplinka. Priemonių, į kurias galima investuoti Įmonės lėšas, 
pajamingumas šiuo metu artimas nuliui arba net neigiamas. Įmonė nuosavas lėšas gali investuoti 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-257 
patvirtintu VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų investavimo tvarkos aprašu, 
kuriame numatyta, kad lėšos gali būti investuojamos į Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos 
ir Europos ekonominės erdvės valstybių Vyriausybių vertybinius popierius ir minėtų valstybių bankų 
ar jų filialų indėlius. 
 

6.2. Indėlių draudimo fondo lėšų investavimas 

 Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 10 d. susitarimu Nr. 3 „Dėl 2013 m. vasario 25 d. paskolos 
sutarties Nr. 804 pakeitimo“, per ataskaitinį laikotarpį buvo sustabdytas palūkanų ir paskolos 
grąžinimas Finansų ministerijai, iki IDF bus sukauptas 100 mln. Eur rezervas. Indėlių draudimo fonde 
sukauptomis lėšomis ataskaitiniu laikotarpiu buvo dengiami skoliniai įsipareigojimai Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijai, mokamos draudimo išmokos ir kaupiamas draudimo išmokų 
rezervas, todėl šio fondo lėšos per 2016 metus nebuvo investuojamos. Per 2016 m. Indėlių draudimo 
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fondas gavo 0,25 tūkst. eurų atkarpų ir 6,77 tūkst. eurų už vertybinių popierių išpirkimą (emisija 
LT0000611010, kuri buvo įsigyta 2008 m.) 
 

6.3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimas 

 2016 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investicijų portfelio 
balansinė vertė  buvo 749,88 tūkst. eurų.  Iš viso per 2016 m. fondas gavo 0,084 mln. eurų atkarpų ir 
1,655 mln. eurų už vertybinių popierių išpirkimą. 
 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo sąskaitoje (Moody‘s - Aa3, Standard&Poor’s - A+, 
Fitch Ratings - AA- reitingus turinčiuose bankuose)  2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1 801,90 tūkst. 
eurų.  
  
 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo Finansinės investicinės veiklos pajamos 
ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 18,03 tūkst. eurų ir buvo 75,01 tūkst. eurų mažesnės nei 2015 m. 
Investicinių pajamų sumažėjimas sietinas su pasikeitusia finansine investicine aplinka. Priemonių, į 
kurias galima investuoti fondo lėšas, pajamingumas šiuo metu artimas nuliui arba net neigiamas. 
Fondo lėšų investavimą reglamentuoja Įmonės Tarybos 2016 m. balandžio 4 d. Nutarimu Nr. 02-5-
2.1 pavirtintos „Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų 
investavimo taisyklės“. Minėtose taisyklėse numatyta, kad  lėšos gali būti investuojamos į Europos 
Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos ir Europos ekonominės erdvės valstybių Vyriausybių 
vertybinius popierius ir minėtų valstybių bankų ar jų filialų indėlius.  . 

 
6.4. Pertvarkymo fondo investavimas 

 Pertvarkymo fonde sukauptos lėšos (2 000 eurų) ataskaitiniu laikotarpiu investuojamos nebuvo. 
Lėšos laikomos Moody‘s - Aa3, Standard&Poor’s - A+, Fitch Ratings - AA- reitingus turinčiuose 
bankuose. 
 

7. DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI IR DRAUDIMO IŠMOKOS  
 

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2016 m. rugsėjo 20 d., Lietuvos banko valdyba KU „Amber“ pripažino 
nemokia ir visam laikui atšaukė veiklos licenciją.  Įvyko KU „Amber“ draudžiamasis įvykis, kurio 
metu Įmonė 989 indėlininkams išmokėjo 19,97 mln. eurų indėlių draudimo išmokų. Pagal kredito 
unijos pateiktus duomenis visi indėliai minėtoje kredito unijoje sudarė 20,51 mln. eurų, iš kurių  97,4 
proc. buvo drausti. Išmokų mokėjimo agentu buvo atrinktas UAB „Medicinos bankas“, kuris 2016 
m. rugsėjo 29 d. pradėjo išmokų BKU „Amber“ indėlininkams mokėjimą 8-iuose banko poskyriuose. 
Draudimo išmokos indėlininkams buvo pradėtos mokėti per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo 
įvykio dienos. 

BAB Snoras indėlininkams ataskaitiniu laikotarpiu pagal teismų sprendimus ir bankroto 
administratoriaus pateiktus duomenis papildomai išmokėta  475,25 tūkst. eurų. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė dalyvavo 7-iuose draudėjų bankroto procesuose 
(BAB banko SNORAS, BAB Ūkio banko, BKB Nacionalinės kredito unijos, BKU „Švyturio 
taupomoji kasa“, BKU „Laikinosios sostinės kreditas“, BKU „Vilniaus taupomoji kasa“, bei BKU 
„Naftininkų investicijos“). KU ,,Amber“ pirmasis kreditorių susirinkimas numatomas 2017 m. II 
ketvirčio pradžioje.  

 Iš viso per 2016 m. bankrutavusios kredito įstaigos padengė Indėlių draudimo fondo 
kreditorinio reikalavimo už 79,23 mln. eurų.  
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8. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
2016 m. gruodžio 31 d. finansinį įsipareigojimą turėjo tik Indėlių draudimo fondas.  
Per 2016 m. Finansų ministerijai buvo grąžinta 20,52 mln. eurų paskolos ir sumokėta 1,72 mln. 

eurų palūkanų.  
2016 m. gruodžio 31 d. skola Finansų ministerijai sudarė 62,26 mln. eurų ir lyginant su tuo 

pačiu 2015 m. laikotarpiu sumažėjo 24,8 proc. arba 20,52 mln. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
sukauptos ir nesumokėtos palūkanos buvo 0,29 mln. eurų. Indėlių draudimo fondo skolinių 
įsipareigojimų dinamika pateikiama 5 paveiksle. 
 

5 paveikslas. 2011-2016 m. Indėlių draudimo fondo skolinių įsipareigojimų dinamika metų pabaigai 

(mln. eurų). 

 
 

9. TEISMINĖS BYLOS 
 

Įmonė kaip atsakovas ar trečiasis asmuo laikotarpio pabaigai dalyvavo 224 teisminiuose ginčuose. 
Nebaigtose bylose ieškinių suma sudaro 15,45 mln. eurų. 

Teisminių ginčų dinamika 2013-2016 m., kuriuose dalyvauja Įmonė, pateikiama 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Teisminių ginčų dinamika 2014-2016 m.  

 2014 m. pabaigai 2015 m. pabaigai 2016 m. pabaigai 
Teisminių ginčų skaičius 632 495 224 
Ieškinių suma (mln. eurų) 33,98 30,01 15,45 

 
Didžiąją bylų dalį (69 proc.) sudaro bylos dėl AB banko SNORAS išleistų iki bankroto 

įsigaliojusių arba neįsigaliojusių obligacijų (reikalavimai pripažinti sutartis negaliojančiomis, grąžinti 
lėšas į indėlio ar banko sąskaitos sąskaitą ir pripažinti teisę į indėlių draudimo išmoką). Dalis ieškovų 
reikalauja indėlių ir/arba įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų už lėšas, įmokėtas už AB 
banko SNORAS neįsigaliojusios akcijų emisijos akcijas. Taip pat dalis ieškovų reikalauja priteisti iš 
Įmonės palūkanas už AB banko SNORAS indėlių sertifikatus (ieškovų nuomone pavėluotą indėlių 
draudimo išmokų išmokėjimą). Indėlių draudimo išmokos AB banko SNORAS indėlių sertifikatų 
turėtojams buvo išmokėtos 2015 m. gruodžio 15 d., vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo nutartyje pateiktais išaiškinimais. Taip pat vyksta ginčai dėl asmenų, 
ginčijusių indėlių sertifikatų sutartis, patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.  
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Sprendžiant klausimą dėl to, ar mokėtinos draudimo išmokos neįsigaliojusių AB banko SNORAS 
obligacijų turėtojams ir akcijas pirkusiems asmenims, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. 
gruodžio mėn. ir 2016 m. vasario mėn. nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl 
išaiškinimų pateikimo. Šių kategorijų civilinės bylos yra stabdomos, laukiant Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų. 

 
10. DRAUDĖJŲ PATIKRINIMO VEIKLA 

 
Pažymėtina, kad dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo (nuo 2015 m. gruodžio 3 d. įsigaliojo 

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nauja redakcija) 
2016 m. buvo suplanuota atlikti indėlių draudimo sistemos ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 
sistemos dalyvių (toliau – dalyviai), priskirtų aukštai ir vidutinei tikrinimų kategorijai, patikrinimus. 
 2016 m. iš 96 dalyvių buvo patikrinti 37 dalyviai (6 bankai, 30 kredito unijų ir 1 valdymo 
įmonė). Iš 37 patikrintų dalyvių 34 buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir (arba) 
mažareikšmiai pažeidimai. Dauguma iš jų pažeidimus pašalino iki 2016 m. gruodžio 31 d., likusiems 
nustatytas pažeidimų šalinimo terminas. 

2016 m. IV ketv. Įmonė pradėjo 26 kredito unijų patikrinimus. 25 planiniai kredito unijų 
patikrinimai užbaigti iki 2016 m. gruodžio 31 d., 1 neplaninis patikrinimas planuojamas užbaigti 2017 
m. sausio 13 d. Iš 25 patikrintų dalyvių 23 buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir (arba) 
mažareikšmiai pažeidimai. Dauguma iš jų pažeidimus pašalino iki 2016 m. gruodžio 31 d., likusiems 
nustatytas pažeidimų šalinimo terminas. 

 
11. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 
Per 2016 m. Įmonė iš viso įvykdė 103 mažos vertės viešuosius pirkimus.  Įmonė per ataskaitinį 

laikotarpį atsinaujino interneto svetainės dizainą, antivirusinių programų licencijas, patobulino 
draudimo išmokų ir įmokų programas, įsigijo informacijos viešinimo, konferencijos organizavimo, 
darbuotojų atrankos ir kitas paslaugas, be kita ko vykdė ir kitus, kasdienei veiklai reikalingus 
pirkimus, tokius kaip kanceliarinės prekės, kvalifikacijos kėlimo kursai, kelionių organizavimo 
paslaugos, laidinio ryšio paslaugos, turto ir automobilių draudimas ir kt. 

Per 2016 m. Įmonė sudarė sutarčių dėl prekių ir paslaugų pirkimo už 87 tūkst. eurų. 

12. ĮMONĖS PERSONALO VALDYMAS 
 
Įmonėje yra patvirtinti 24 etatai. 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonėje faktiškai dirbo 19 darbuotojų. 

Įmonės veiklos funkcijos paskirstytos per 5 skyrius: 
• Draudimo išmokų;  
• Draudėjų patikrinimo; 
• Fondų administravimo; 
• Procesų administravimo; 
• Veiklos organizavimo. 

Pagrindinis Įmonės turtas – darbuotojai, todėl Įmonė teikia prioritetą darbuotojų 
profesionalumui, kvalifikacijos kėlimui ir dalykiniam tobulėjimui. Darbuotojams sudaroma galimybė 
išlaikyti ir kelti kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose  bei dalintis patirtimi ir gerąja 
praktika su kolegomis iš kitų Europos valstybių. 
 
8 lentelė. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį ir jo pokytį (eurais). 

Darbo užmokestis  2015 m.  2016 m. 
Vidutinis Įmonės administracijos 2732 3682 
Vidutinis kitų Įmonės darbuotojų  904 1124 
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13. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
 
Įmonė aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudikų 

veikloje. Įmonė yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumo (EFDI) tikroji narė.  
Rugsėjo 28-30 dienomis Vilniuje vyko VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo 

įmonė) ir Europos indėlių draudikų forumo (EFDI) organizuota konferencija „Harmonizacija vs. 
centralizacija - ar Europos indėlių draudimo sistema (EDIS) yra išeitis?“, kurios metu Europos indėlių 
draudimo įmonių ir svarbių tarptautinių organizacijų atstovai diskutavo apie bendros indėlių 
draudimo sistemos Europoje įgyvendinimą bei jos reikšmę baigiant kurti Europos bankų sąjungą.  

Konferencijos metu 10 ES valstybių pasirašė pirmąją tarpusavio bendradarbiavimo sutartį, 
kurioje rinkos profesionalai įtvirtino sklandesnio bendradarbiavimo tarp indėlių draudimo sistemų 
veikimo gaires. Pagrindinis Europos indėlių draudikų forumo tikslas yra prisidėti prie tarptautinio 
finansų sistemos stabilumo, skatinti Europos šalių bendradarbiavimą, siekiant sustiprinti indėlių 
draudimą ir investuotojų kompensavimą. 

 

 
 
Metinio EFDI narių susitikimo metu vyko naujos valdybos rinkimai, kurių metu Draudimo 

įmonės direktorė Aurelija Mažintienė išrinkta į Europos indėlių draudikų forumo valdybą. A. 
Mažintienė valdyboje bus atsakinga už EFDI finansų ir biudžeto valdymą. Tai pirmas kartas, kuomet 
į forumo, kuris vienija 56 šalis, valdybą visuotinu balsavimu išrinktas atstovas iš Baltijos šalių. 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam bendradarbiavimui tarp Indėlių garantijų 
sistemų, Įmonė prisijungė prie Bendradarbiavimo susitarimo pagal 2014 m. balandžio 16 d. 
Direktyvos 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų 14 straipsnio 5 dalį. Šio bendradarbiavimo 
susitarimo tikslas yra užtikrinti sklandų indėlių draudimo išmokų išmokėjimą filialų indėlininkams, 
tinkamą tarpusavio atsiskaitymą indėlių draudimo sistemos dalyvių perėjimo į kitą indėlių draudimo 
sistemą ar skolinimo atveju. 
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14. ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ VYKDYMAS 
 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2019 metų strateginiame veiklos plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1K-282, Įmonei 
2016 m. nustatyti veiklos rodikliai ir jų vykdymas pateikiamas 9 lentelėje: 

 
9 lentelė. Pagrindiniai 2016 m. Įmonės veiklos rodikliai ir jų vykdymas (mln. eurų) 

Rodiklio pavadinimas 2016 m. planas 2016 m. faktas   
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 0,075 0,113 
Indėlių draudimo fondo susigrąžintos lėšos 
iš administruojamų bankroto procesų 

38,8 79,23 

Per teisės aktuose numatytą terminą 
išmokėtos draudimo išmokos (proc.) 

100 100 

 
 
 

 
 

Direktorė               Aurelija Mažintienė 
 


