
 
VALSTYB ĖS ĮMONĖS „INDĖLI Ų IR INVESTICIJ Ų DRAUDIMAS“ 2016-2019 

METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 
 

I SKYRIUS 
ĮMONĖS MISIJA 

 
 
1. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) misija – užtikrinti 

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

 
 

II SKYRIUS  
ĮMONĖS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZ Ė 

 
 

2. Teisiniai ir politiniai veiksniai: 
2.1.  Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą Lietuvoje 

reglamentuoja: 
2.1.1.  Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas 

(toliau – Draudimo įstatymas); 
2.1.2. kiti įgyvendinamieji teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys draudimo 

įmokų, delspinigių apskaičiavimą ir mokėjimą, papildomą draudimą, draudimo išmokų išmokėjimą, 
investavimą, skolinimąsi; 

2.1.3. bankrutuojančių (bankrutavusių) draudėjų bankrotų procesus reglamentuojantys 
teisės aktai (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas, 
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas ir kiti taikytini teisės aktai).  

2.2.  2014 m. balandžio mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/49/ES  
(toliau ES direktyva) dėl indėlių garantijų sistemų. Remiantis ES direktyva, nuo 2015 m. gruodžio 3 
d. įsigaliojo nauja Draudimo įstatymo redakcija ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai. Esminės naujos 
ES direktyvos nuostatos, kurios darys įtaką Įmonės veiklai: 

2.2.1. indėlių draudimo objektas neapima valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlių;  

2.2.2. apdraudžiami visomis valiutomis laikomi indėliai; 
2.2.3. draudimo įmokos bus apskaičiuojamos ne nuo visų indėlių sumos, o tik nuo 

pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos, t.y. įmokos mokamos nuo ne didesnės kaip 100 000 eurų 
indėlio dalies; 

2.2.4. draudimo įmokos dydis siejamas su kredito įstaigos rizikos laipsniu ir indėlių 
draudimo fondo tiksliniu lygiu bei peržiūrimas kasmet; 

2.2.5. nustatomas privalomas Indėlių draudimo fondo mažiausias tikslinis lygis (ne 
mažiau kaip 0,8 proc. pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos), kuris turi būti pasiektas iki 2024 m. 
liepos 3 d. Indėlių draudimo fondo nacionalinis tikslinis lygis turi būti pasiektas iki 2028 m. liepos 3 
d. (ne mažiau kaip 2 proc. pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos); 

2.2.6. fizinių asmenų indėlių draudimo suma gali viršyti 100 000 eurų, kai į indėlio 
sąskaitą ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki kredito įstaigos draudžiamojo įvykio dienos įskaityti 
pinigai iš privataus gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto sandorių, mirties atveju ar kaip 
kompensacija už nusikaltimais padarytą žalą ar žalą dėl teisėsaugos institucijų veiksmų; 

2.2.7. nustatoma, kad draudimo išmokos išmokamos per 20 darbo dienų nuo 
draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkas turi teisę per 5 darbo dienas gauti 1-os minimaliosios 
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mėnesinės algos dydžio avansinę indėlių draudimo išmoką, jeigu yra pateiktas draudimo įmonei jo 
prašymas ir draudimo išmokos neišmokėtos per 7 darbo dienas.  

2.3.  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje civilinėje byloje 
Nr. 3K-7-602-684/2015 išaiškino, kad Bankrutavusios akcinės bendrovės Banko Snoras (toliau – 
BAB banko Snoras) indėlių sertifikatams turėtų būtų taikoma indėlių draudimo sistemos apsauga. 
Vadovaudamasi teismo sprendimu draudimo įmonė 2015 m. gruodžio mėnesį didžiajai daliai - 
keturiems tūkstančiams - indėlininkų papildomai išmokėjo 25 mln. eurų, o 2016 m. atsižvelgiant į 
teismų sprendimus, gali kilti papildoma pareiga išmokėti indėlių draudimo išmokas daliai obligacijų 
turėtojų, tarp jų ir procesines palūkanas už indėlio sertifikatus ir obligacijas. Visa galimų išmokų iš 
Indėlių draudimo fondo suma gali siekti 47,6 mln. eurų per 2015-2017 metus.  

2.4. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas dėl Draudimo įstatymo nuostatų 
pakeitimų turės teisę rinkti įmokas iš bankų, teikiančių investicines paslaugas. 

3. Ekonominiai veiksniai: 
3.1. Makroekonominiai rodikliai ir finansų sistemos stabilumas turi įtakos indėlių, 

laikomų kredito įstaigose, dydžių pokyčiams. Dėl euro įvedimo išaugę indėlių likučiai kredito 
įstaigose 2015 metų pabaigoje padidino Įmonės prisiimamą riziką dėl galimo draudimo išmokų 
išmokėjimo.  

3.1.1. Įmonės pagrindinių apdraustųjų indėlių ir maksimaliai galimų draudimo išmokų 
sumų prognozės (1 lentelė) nuo 2015 metų sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2015 m. rugsėjo mėn. parengtą Lietuvos ekonominės raidos apžvalgą bei pagrindinių 
makroekonominių rodiklių prognozes. Prognozuojamas bendrojo vidaus produkto teigiamas pokytis 
procentais 2016 metais - 3,2 proc., 2017 metais - 3,5 proc., 2018 metais - 3,9 proc., vidutinė metinė 
grynoji infliacija Lietuvoje nuosaikiai didės nuo 1,1 proc. iki 2 proc. 2018 metais.  

3.1.2. Pagrindinių apdraustųjų indėlių bendros sumos augimą nuo 2016 metų, lyginant su 
2015 metų pabaiga (1 lentelė), lems juridinių asmenų kapitalo grąžos augimas, paskutinių metų 
teigiami pokyčiai darbo rinkoje – didėjantis fizinių asmenų darbo užmokestis ir užimtumas, dėl mažų 
palūkanų normų mažėjanti finansinių įsipareigojimų našta. Investicijų augimas į gamybos įrengimų 
atnaujinimą ir strateginius energetikos projektus verslo sektoriuose, namų ūkių vidaus vartojimo 
augimas mažins taupymą kredito įstaigose.  

3.1.3. Įmonė prognozuoja, kad nuo 2016 metų pagrindinių apdraustųjų indėlių bendra 
suma augs nuosaikiai: 2016 metais apie 1 proc., nuo 2017 metų apie 2 proc. (1 lentelė).  

3.2. Palūkanų norma: 
3.2.1. šiuo metu Europos Centrinis Bankas yra nustatęs žemą bazinę palūkanų normą, t.y. 

0 proc. Tai viena iš priemonių, kurios tikslas – skatinti ekonomikos augimą euro zonoje. 
Prognozuojama, kad žemas palūkanų normos lygis išliks 2016 – 2019 metais; 

3.2.2. žema palūkanų norma nėra patraukli indėlininkams, todėl tikėtina, kad jie ieškos 
alternatyvių investavimo sprendimų, tokių kaip akcijos, Vyriausybės vertybiniai popieriai (toliau – 
VVP), nekilnojamasis turtas. Atitinkamai prognozuojama, kad nežymiai daugės apdraustųjų indėlių 
ir tai iš dalies darys įtaką įmokų, surenkamų į Indėlių draudimo fondą, dydžiui (1 lentelė); 

3.2.3. 2016 m. vasario mėn. suėjus turimų VVP, iš kurių  gauta didžioji investicijų pelno 
dalis, išpirkimo terminui, mažės Įmonės ir Įsipareigojimų investuotojams finansinio turto grąža, 
darant prielaidą, kad kredito rizikos požiūriu saugiausių euro zonos valstybių pelningumo normos 
išliks žemos ar net artimos nuliui. 

3.3. Nuo 2015 m. liepos 3 d. pagal naująsias ES direktyvos nuostatas, mažėja bazė, nuo 
kurios skaičiuojamos indėlių draudimo įmokos. Įmonei aktualūs tampa apdraustų indėlių likučiai, 
kurie neviršys 100 000 eurų indėlio dalies, todėl pagrindinių apdraustųjų indėlių suma 2015 metų 
pabaigoje, lyginant su 2014 metais, sumažėjo apie 25 proc. ir sudarė iki 11 mlrd. eurų. Atsižvelgiant 
į tai, 2016-2019 metais prognozuojamos mažesnės apdraustųjų indėlių sumos nei buvo iki naujojo 
Draudimo įstatymo  įsigaliojimo (1 lentelė); 
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1 lentelė. Apdraustieji indėliai kredito įstaigose (mln. eurų) 
 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019  

Apdraustieji indėliai, nuo kurių 

mokamos draudimo įmokos 

viso 

11945 12099 13793 10983 11203 11427 11655 11888 

Iš jų bankuose 11459 11564 13263 10408 10617 10829 11045 11266 

% nuo apdraustųjų indėlių 95,93% 95,58% 96,16% 94,77% 94,77% 94,77% 94,89% 94,89% 

Kredito unijose 486 535     530 575     586 598 610 622 

% nuo apdraustųjų indėlių 4,07% 4,42% 3,84% 5,23% 5,23% 5,23% 5,11% 5,11% 

Maksimali draudimo išmokų 

suma  

8670 9085 10533 10983* 11203* 11427* 11655* 11888* 

*neįvertinus galimų padidintų draudimo išmokų ir sukauptų palūkanų, t.y. virš 100 000 eurų. 

 
3.4. Įmonės 2016-2019 metų strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis planas) 

įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigojimų investuotojams augimas išliks nuosaikus, t.y. apie 1 proc. 
kiekvienais metais per 2016-2019 metų laikotarpį (2 lentelė). Maksimali draudimo išmoka vienam 
investuotojui sudaro 22.000 eurų. Prognozuojama, kad maksimali apdrausta įsipareigojimų 
investuotojams suma sudarys iki 14 proc. visų įsipareigojimų investuotojams. Prognozuojama, kad 
visu Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos 
išliks fiksuoto dydžio, tačiau nuo 2016 metų numatomas draudimo įmokų apimčių augimas bankams 
pradėjus mokėti draudimo įmokas į Įsipareigojimų investuotojams fondą. Prognozuojama, kad 
rinkoje iki 2016 metų pabaigos bus 6 bankai, 5 finansų maklerio įmonės ir 9 valdymo įmonių, kurios 
mokės įmokas į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą;  

 
2 lentelė. Įsipareigojimai investuotojams (mln. eurų) 

 2014 2015  2016  2017  2018  2019  

Įsipareigojimai investuotojams, iš jų: 4401 4445 4489 4534 4580 4626 

Bankai  3163 3195 3226 3259 3292 3324 

     Finansų maklerio įmonės 148 149 151 152 154 156 

Valdymo įmonės  1090 1101 1112 1123 1134 1146 

Maksimali apdrausta įsipareigojimų 

investuotojams suma 

611 617 623 630 636 642 

 
3.5. Draudžiamieji įvykiai: 
3.5.1. kredito įstaigų ir investicines paslaugas teikiančių įmonių bankrotai daro tiesioginę 

įtaką Įmonės veiklai ir administruojamų fondų dydžiui. Įsigaliojus naujai Draudimo įstatymo 
redakcijai, kredito įstaigų draudžiamieji įvykiai darys reikšmingą įtaką likusių finansų rinkos dalyvių 
mokamų ex-ante ir ex-post draudimo įmokų dydžiui;  

3.5.2. įsigaliojus sugriežtintiems veiklos riziką ribojantiems normatyvams kredito unijų 
atžvilgiu, dauguma kredito unijų pertvarko savo veiklą taip, kad ji atitiktų naujus reikalavimus. Dėl 
neatitikimo naujiems reikalavimams galimi nauji kredito unijų draudžiamieji įvykiai. Įmonė gali 
susidurti su papildomu lėšų poreikiu draudimo išmokoms išmokėti naujų draudžiamųjų įvykių atveju;  

3.5.3. sėkmingas bankroto procesų (draudžiamųjų įvykių) administravimas leidžia 
greičiau padengti dalį kreditorinio reikalavimo ir nuosekliai dengti Indėlių draudimo fondo skolinius 
įsipareigojimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Lėšos, gaunamos administruojant 
bankroto procesus, turės reikšmingos įtakos metinio Indėlių draudimo fondo tikslinio lygio dydžio 
apskaičiavimui. Įmonė siekia mažinti bankroto administravimo išlaidas ir sparčiau juos užbaigti.  

3.5.3.1. šiuo metu Įmonė dalyvauja septyniuose bankroto procesuose: 
3.5.3.1.1. BAB banko SNORAS bankrotas. 2011 m. lapkričio 24 d. paskelbtas 

draudžiamasis įvykis. Draudimo išmokos pradėtos mokėti 2011 m. gruodžio 14 d., t.y. praėjus 15 
darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Šio draudėjo indėlininkams buvo išmokėta 1,2 mlrd. 
eurų. draudimo išmokų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. įmonei pavyko susigrąžinti 768,04 mln. eurų; 
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3.5.3.1.2. BAB Ūkio bankas bankrotas. 2013 m. vasario 18 d. paskelbtas draudžiamasis 
įvykis. Įmonė dalyvavo finansuojant BAB Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų 
perdavimą AB Šiaulių bankui – šiam tikslui buvo panaudoti 269,4 mln. eurų, kurių didžiąją dalį 
(231,46 mln. eurų) Įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos. Iki 2015 m.  gruodžio 31 d. įmonei 
pavyko susigrąžinti 19,0 mln. eurų; 

3.5.3.1.3. Nacionalinės kredito unijos bankrotas. 2013 m. sausio 24 d. paskelbtas 
draudžiamasis įvykis. Draudimo išmokų suma siekė 34,8 mln. eurų. Bankroto proceso metu pagal 
bankroto administratoriaus pateiktas ataskaitas Įmonė iki 2018 m. gruodžio 31 d. tikisi susigrąžinti 
apie 47 proc. kreditorinio reikalavimo, t. y. apie 16,41 mln. eurų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. jau 
pavyko susigrąžinti 11,14 mln. eurų; 

3.5.3.1.4. kredito unijos ,,Švyturio taupomoji kasa“ bankrotas. 2013 m. sausio 24 d. 
paskelbtas draudžiamasis įvykis. Išmokos indėlininkams siekė 5 mln. eurų. Vykstant bankroto 
procesui Įmonė iki 2017 metų pabaigos tikisi susigrąžinti iki 61 proc. kreditorinio reikalavimo t.y. 
apie 3,0 mln. eurų. Įmonei jau pavyko susigrąžinti 2,4 mln. eurų; 

3.5.3.1.5. kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ bankrotas. 2013 m. gegužės 9 
d. paskelbtas draudžiamasis įvykis. Draudimo išmokos indėlininkams siekė 6,7 mln. eurų. Įmonė iki 
2016 m. gruodžio 31 d. tikisi susigrąžinti apie 31 proc. kreditorinio reikalavimo t.y. apie 2,1 mln. 
eurų. Įmonei jau pavyko susigrąžinti 1,7 mln. eurų; 

3.5.3.1.6. kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankrotas. 2014 m. sausio 17 d. 
paskelbtas draudžiamasis įvykis. Draudimo išmokų suma siekė 64,1 mln. eurų. Bankroto proceso 
metu Įmonė tikisi atgauti iki 53 proc. kreditorinio reikalavimo. Įmonei  jau pavyko susigrąžinti 15,62 
mln. eurų.  

3.5.3.1.7. kredito unijos „Naftininkų investicijos“ bankrotas. 2014 m. balandžio 30 d. 
paskelbtas draudžiamasis įvykis. Draudimo išmokų suma siekė 3,4 mln. eurų. Iki 2015 m. gruodžio 
31 d. jau pavyko susigrąžinti 0,9 mln. eurų. 
.  
 

3.5.4. sumažėjus bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį 
reikalavimą, apimtims, gali sumažėti gautinų lėšų į Indėlių draudimo fondą dalis iš bankrutuojančių 
kredito įstaigų likusio turto.  

4. Socialiniai veiksniai. Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos finansų įstaigomis lemia 
finansų sistemos stabilumą, todėl informavimas apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimą šalyje yra viena iš įmonės veiklos krypčių. Šiam tikslui pasiekti Įmonė planuoja ir ateityje 
tęsti draudėjų konsultavimo programą, skatinančią draudėjų ir visuomenės žinių lygio didėjimą 
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo klausimais; 

5. Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų tobulėjimas ir informacijos 
saugumo reikalavimų laikymasis, planuojamas tarp-institucinio informacinių dokumentų valdymo 
sistemų integravimas, apskaitos bei valdymo programų diegimas prisijungiant prie bendros mokėjimų 
eurais erdvės SEPA turės įtakos Įmonės išlaidų, reikalingų technologinių procesų tobulinimui, 
augimui. Prognozuojama, kad tokios išlaidos, lyginant su 2015 metais, gali išaugti 2 kartus. 

6. Globalizacijos įtaka. Įmonė prognozuoja, kad indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo sistemos teisinio reguliavimo harmonizavimas, naujų kredito įstaigų filialų galimas 
atsiradimas Lietuvoje neturės reikšmingos įtakos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams sumų, nuo 
kurių mokamos draudimo įmokos, pokyčiui. Vertintina Lietuvoje veikiančių bankų juridinio statuso, 
galinčio sąlygoti bankų perėjimą į kitų šalių indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 
sistemą, pasikeitimo galimybė, tačiau artimiausiu metu įmonė to neprognozuoja. 

7. Įmonės išorinės aplinkos analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 
7.1. naujas teisinis reglamentavimas (žr. 2.2 punktą) darys didelę įtaką šiuo metu 

Lietuvoje veikiančiai indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemai; 
7.2. draudimo įmokų bazės pasikeitimas ir draudimo įmokos skaičiavimas taikant rizika 

pagrįstą sistemą, darys didelę įtaką indėlių draudimo fondo dydžiui. Prognozuojama, kad kredito 
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įstaigų bendra mokama draudimo įmokų suma į Indėlių draudimo fondą mažės apie 40 proc. dar 2016 
m.; 

7.3. prognozuojama Europos Centrinio Banko palūkanų norma (0 proc.) darys didelę 
įtaką Įmonės ir administruojamų fondų investicinės veiklos rezultatams. Tikėtina, kad Įmonės 
pajamos iš investicinės veiklos nuo 2016 metų žymiai mažės, nes suėjus VVP išpirkimo terminui ir 
reinvestavus nuosavo kapitalo lėšas tikėtinas investicijų pelningumas nuo 2017 metų neviršys 0,25 
proc. Įmonė Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu neinvestuos Indėlių draudimo fondo lėšų, 
nes gautos lėšos bus skiriamos skolinių įsipareigojimų Finansų ministerijai dengimui; 

7.4. planuojama sėkmingai tęsti draudžiamųjų  įvykių administravimą  ir susigrąžinti dalį 
lėšų,;  

7.5. skolinių įsipareigojimų Finansų ministerijai dengimo laikotarpis gali pailgėti dėl 
naujų, nenumatytų išmokų dėl draudžiamųjų įvykių ir išlaidų augimo dėl įmonei nepalankių teismų 
sprendimų;  

7.6. Indėlių draudimo fondas dengs dalį skolinių įsipareigojimų Finansų ministerijai iš 
bankrutuojančių subjektų sugrąžintų lėšų;  

7.7. dėl laiku išmokėtų draudimo išmokų kredito įstaigų bankroto atvejais, visuomenės 
pasitikėjimas šalies finansų sistema išliks stabilus;  

7.8. nuolatinis glaudus bendradarbiavimas su kitų šalių indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo sistemų atstovais padės užtikrinti Europos Sąjungos teisės normų 
pritaikymo Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose nuoseklumą;  

7.9. teismų sprendimai dėl draudimo objekto, susiję su anksčiau įvykusiais 
draudžiamaisiais įvykiais, sąlygos papildomas draudimo išmokas (tarp jų ir už indėlio sertifikatus ir 
obligacijas) .  

 
 
 

III SKYRIUS 
ĮMONĖS VIDINĖS APLINKOS ANALIZ Ė 

 
8. Įmonės struktūrą sudaro ir funkcijų įgyvendinimą užtikrina 5 skyriai (1 paveikslas): 
8.1. Fondų administravimo skyrius atsako už teisingą draudimo įmokų apskaičiavimo 

tvarką ir draudimo įmokų surinkimą laiku, vertina užsienio valstybių, kurių bankai ar įmonės steigia 
filialus Lietuvos Respublikoje, draudimo (kompensavimo) užtikrinimo sąlygas, administruojamų lėšų 
investavimo politikos įgyvendinimą, ruošia įmonės ataskaitas. Fondų administravimo skyriuje 
numatyti 3 etatai; 

8.2. Draudimo išmokų skyrius atsakingas už teisingą draudimo išmokų apskaičiavimą 
ir išmokėjimą laiku, papildomų išmokų apskaičiavimą, nepagrįstai priskaičiuotų ir išmokėtų išmokų 
monitoringą, indėlininkų konsultavimą draudimo išmokų klausimais. Draudimo išmokų skyriuje 
numatyti 3 etatai;  

8.3. Draudėjų patikrinimo skyrius atlieka draudėjų patikrinimus, kurių metu vertina, ar 
draudėjai teisingai apskaičiuoja draudimo įmokas, ar geba pateikti teisingus duomenis apie galimas 
draudimo išmokas, ar tinkamai yra informuojami indėlininkai, taip pat teikia Įmonės vadovui 
rekomendacijas dėl Įmonės veiklos, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, valdomo 
turto naudojimo ekonomiškumo bei vidaus kontrolės tobulinimo. Draudėjų patikrinimų skyriuje 
numatyti 3 etatai; 

8.4. Procesų administravimo skyrius atstovauja Įmonei bankrutuojančiose ar 
bankrutavusiose kredito įstaigose, atlieka vidinių Įmonės dokumentų atitikties išoriniams teisės 
aktams monitoringą ir nuolatinę stebėseną, organizuoja viešuosius pirkimus, taip pat atstovauja 
Įmonės interesams teisminėse bylose, tokiu būdu sėkmingai įgyvendina 2015 metų pradžioje atlikto 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus audito rekomendacijas mažinti išorės advokatų 
pasitelkimą. Procesų administravimo skyriuje numatyti 5 etatai. 
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8.5. Veiklos organizavimo skyrius atsakingas už išorinės ir vidinės komunikacijos 
vykdymą, draudėjų žinių apie draudimo sistemą didinimą, visuomenės informavimą bei bendrųjų 
Įmonės reikalų tvarkymą. Veiklos organizavimo skyriuje numatyti 7 etatai. 

9. Žmogiškieji ištekliai: 
9.1. Įmonė turi 24 patvirtintas pareigybes; 
9.2. Įmonės administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis 

buhalteris; 
9.3.  dabartinė Įmonės organizacinė struktūra pavaizduota 1 paveiksle. Iki 2016 m. I 

pusmečio pabaigos, atsižvelgdama į Įmonės veiklos kryptis ir jų apimtis pagal naujai įsigaliojusį 
įstatymą, Įmonė peržiūrės savo organizacinę struktūrą ir įvertins jos keitimo poreikį.  

9.4. Įmonės personalas nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudamas seminaruose, 
mokymuose, dalinasi patirtimi ir gerąja praktika su kolegomis iš Europos valstybių. 

 
 
1 paveikslas. Įmonės organizacinė struktūra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Planavimo sistema:  
10.1. Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų rengimo, planų 
įgyvendinimo stebėsenos ir veiklos ataskaitų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-295, ir atsižvelgiant į Valstybės 
valdomų įmonių strateginio planavimo ir strateginio valdymo gaires. 

11. Finansiniai rodikliai: 
11.1. Didžiąją dalį Įmonės viso turto (apie 80 proc.) sudarys ilgalaikis finansinis turtas, 

t.y. vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo ir traukiami į apskaitą amortizuota savikaina; 
11.2. atsižvelgiant į Įmonės kapitalo investavimo strategiją, prognozuojama, kad pinigai, 

gauti išpirkus vertybinius popierius, toliau bus investuojami į mažos rizikos turtą. Išliekant žemai 
bazinei palūkanų normai, reikšminga kapitalo grąža neprognozuojama, atsižvelgiant į tai, kad Įmonė 
pelną uždirba tik iš investavimo į mažos rizikos turtą. Bazinė palūkanų norma, kuri yra nulinė, turės 
įtakos įmonės grynojo pelno mažėjimui ir kapitalo augimo tempų lėtėjimui.  

11.3. Įmonės 2016–2019 metų veiklos finansinė prognozė (3 lentelė) sudaryta laikantis 
tokių prielaidų: 

11.3.1. Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą nustato Draudimo įstatymas. Įmonės 
pajamas sudaro atlyginimas už administruojamų fondų administravimą, Pertvarkymo fondo dalyvių 
mokamos administravimo įmokos ir pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo. Atlyginimo už 

 
Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

Fondų 
administravimo 

skyrius 

Draudimo 
išmokų 
skyrius 

Draudėjų 
patikrinimo 

skyrius               

Procesų 
administravimo 

skyrius              

Veiklos 
organizavimo 

skyrius               

Vyr. 
buhalteris 
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administruojamų fondų administravimą suma yra lygi Įmonės sąnaudoms, skirtoms fondams 
administruoti;  

11.3.2. Personalo išlaidų augimas numatytas dėl atlyginimų didinimo neplečiant 
nustatytos organizacinės struktūros. Išlaikant tą patį pareigybių skaičių atlyginimų augimas 
numatytas dėl padidėjusio darbo krūvio tokiose draudimo įmonės veiklos srityse kaip atstovavimas 
įmonės interesų teisminėse bylose ir administruojamuose bankroto procesuose, bei naujo įstatymo 
nuostatų įgyvendinimas; 

11.3.3. 2016 m. teisinių paslaugų, procesinių palūkanų kompensavimas ir kitos išlaidos 
pagrinde numatytos dėl 2015 m. lapkričio mėn. Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo dėl BAB 
Snoras indėlių sertifikatų ir obligacijų įgyvendinimo ir Europos Sąjungos Teisingumo teismo 
sprendimas dėl neįsigaliojusių BAB banko Snoras obligacijų ir akcijų emisijos.  

11.3.4. nuo 2016 metų  prognozuojamas atlyginimo už fondų administravimą 
mažėjimas, skirtas sąnaudų kompensavimui, kurios tikėtina turėtų mažėti dėl pasibaigusių teisminių 
ginčų;  

11.3.5. Įmonės pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos sumažės dėl kritusios 
palūkanų normos. Nuosavo kapitalo lėšas Įmonė investuoja į mažos rizikos turtą, kur grąža, kaip 
prognozuojama, išliks minimali ar net artima nuliui; 

11.3.6. Vėlesniais strateginio planavimo metais prognozuojamas Įmonės 
administracinių sąnaudų nuoseklus mažėjimas dėl numatomos dalies teisminių bylų pabaigos ir dėl 
to  sumažėsiančio išorinių teisinių konsultacijų poreikio; 

11.3.7. turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimui įtaką darys išaugusios 
išlaidos informacinių technologijų, naudojamų pagrindinei Įmonės veiklai vykdyti, atnaujinimas; 

11.3.8. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos išaugs dėl rinkoje taikomų komisinių 
mokesčių už finansinio turto administravimą ir naujų sandorių sudarymą;  

 
3 lentelė. Įmonės veiklos rodiklių prognozė (tūkst. eurų) 

 2016 

m.  

       2017 m                2018 m.                   2019 m.  

1. Pajamos, iš jų: 1053,21 991,51 833,12 789,48 

1. 1. atlyginimas už fondų administravimą,  iš 

viso: 

933,21                       913,00 763,00 765,00 

1.1.1. atlyginimas už Indėlių draudimo fondo 

administravimą 

929,21 909,94 760,29 762,38 

1.1.2. atlyginimas už Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondo administravimą 

3,00                            2,06 1,71                        1,62 

1.1.3.atlyginimas už Pertvarkymo fondo 

administravimą 

1,00 1,00 1,00 1,00 

1.2. finansinės ir investicinės veiklos pajamos 120,00 78,51 70,12 24,48 

1.3. kitos veiklos pajamos - - - - 

2. Sąnaudos,  iš jų: 940,91 917,20 767,20 769,20 

2.1.Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondo ir Pertvarkymo 

fondo  administravimo sąnaudos 

933,21 913,00 763,00 765,00 

2.1.1. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 509,56                       509,96 528,46 547,88 

2.1.3. administracinės ir turto naudojimo bei 

priežiūros sąnaudos 

386,10 365,49 196,99 189,57 

2.1.4. turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos 

37,55 37,55 37,55 27,55 

2. 2. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 7,70 4,20 4,20 4,20 

3. Grynasis pelnas (nuostoliai) 112,3 74,31 65,92 20,28 

 
11.4. Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo ir  Pertvarkymo (pradėtas administruoti 2015 metų pabaigoje). Administruojamų fondų 
veiklos rezultatų  pagrindinės prielaidos:  

11.4.1. Indėlių draudimo fondo prognozės prielaidos: 
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11.4.1.1.  Įmokų apskaičiavimo bazės pasikeitimas ir draudimo įmokos skaičiavimas, 
taikant rizika pagrįstą sistemą darys didžiausią įtaką Indėlių draudimo fondo įplaukoms iš draudimo 
įmokų, kurios nuo 2016 metų gali ženkliai sumažėti; 

11.4.1.2.  Lietuvoje veikiantys bankai, mokantys įmokas į Indėlių draudimo fondą, 
nepasitrauks iš Lietuvos indėlių garantijų sistemos t.y. netaps kitų valstybių indėlių garantijų sistemų 
nariais; 

11.4.1.3.  administruojant draudžiamuosius įvykius į Indėlių draudimo fondą 
bankrutuojančios kredito įstaigos ir toliau pervedinės lėšas iš bankrutavusių kredito įstaigų realizuoto 
turto 

11.4.1.4.  Indėlių draudimo fondo lėšos investuotinos  tik nuo 2017 m. pabaigos, kuomet 
prognozuojama padengti turimus skolinius įsipareigojimus Finansų ministerijai; 

11.4.1.5.  per Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį iš Indėlių draudimo fondo bus 
mokamos draudimo išmokos susijusios su naujais draudžiamaisiais įvykiais ir teismo sprendimais;  

11.4.1.6.  dėl įplaukų iš administruojamų įvykių, Indėlių draudimo fondas, tikėtina iki 
2017 metų pabaigos t.y.  anksčiau nei buvo planuota, įvykdys  finansinius įsipareigojimus;  

11.4.2. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prognozės prielaidos: 
11.4.2.1. pajamos iš draudimo įmokų padidės nuo 2016 metų, bankams, kurie teikia 

investicines paslaugas, pradėjus mokėti įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokas; 
11.4.2.2. investavimo pajamos sumažės dėl kritusios palūkanų normos. Fondo lėšos 

investuojamos į mažos rizikos turtą. 2016 metais fondo grąža sumažės dėl investicijų į mažos rizikos 
turtą pelningumo. VVP pelno normai toliau išliekant žemai, fondo investavimo grąža 2016 metais 
galimai dar sieks iki 0,5 proc. per metus, o vėliau mažės iki 0,1 proc. 2018-2019 metais; 

11.4.2.3. strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu fonde neprognozuojama 
draudžiamųjų įvykių. 

11.4.3. Pertvarkymo fondo prognozės prielaidos: 
11.4.3.1. fondo dydis išliks minimalus, nes sukauptos lėšos bus pervedamos į Europos 

Bendrą pertvarkymo fondą. 
11.4.3.2. kredito įstaigos, kurios turės mokėti įmokas į Pertvarkymo fondą, Įmonei 

papildomai turės mokėti už fondo administravimą. Administravimo mokestis išliks minimalus. 
12. Apskaitos tinkamumas: 
12.1.  apskaita Įmonėje yra vykdoma laikantis finansinę apskaitą Lietuvos Respublikoje 

reglamentuojančių teisės aktų, Draudimo įstatymo, nacionalinių verslo apskaitos standartų 
reikalavimų. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, pasikeitimus, Įmonė 
strateginio plane įgyvendinimo laikotarpiu užtikrins savo ir administruojamų fondų apskaitos 
atskirumą;  

12.2. Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu Įmonė taikys atskirtas savo ir 
administruojamų fondų apskaitos politikas:  

12.2.1. Įmonės finansinės ataskaitos bus rengiamos pagal nacionalinius verslo apskaitos 
standartus; 

12.2.2. fondų finansinės ataskaitos rengiamos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus; 

12.2.3. Įmonės pajamos, turtas, įsipareigojimai, sąnaudos bus traukiami į apskaitą 
atskirai nuo fondų pajamų, turto, įsipareigojimų, sąnaudų; 

12.2.4. Įmonė ir  administruojami fondai turi atskiras sąskaitas bankuose; 
12.2.5. Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu bus atliekamas Įmonės ir 3-jų jos 

administruojamų fondų finansinių ataskaitų auditas. 
13. Informacinių technologijų infrastruktūra ir kiti techniniai ištekliai bei ryšių 

sistemos: 
13.1. informacinių technologijų funkcines galimybes tobulinti būtina atsižvelgiant į 

esminius draudimo sistemos administravimo pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
Įmonės veiklą, siekiant optimizuoti pagrindinius procesus ir efektyviau valdyti išteklius. 
Informacinės technologijos naudojamos Įmonės uždaviniams įgyvendinti, t.y. ryšiams su draudėjais 
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palaikyti, draudimo įmokoms bei išmokoms apskaičiuoti, draudėjų patikrinimo planui įgyvendinti, 
Įmonės ir administruojamų fondų turto, įsipareigojimų, finansinių rezultatų apskaitai, analizei bei 
prognozavimui atlikti ir kt.; 

13.2. Nuo 2016 metų Įmonė planuoja taikyti pakeitimus buhalterinės apskaitos 
programoje dėl Įmonės nuosavo kapitalo ir administruojamų fondų turto, įsipareigojimų, pajamų, 
sąnaudų ir rezultatų apskaitos atskirumo; atsižvelgdama į naujus teisės aktų reikalavimus įdiegti naują 
draudimo įmokų, susietų su rizika, apskaičiavimo ir valdymo programą, įdiegti naują ar tobulinti 
esamą vertybinių popierių apskaitos ir valdymo programą; įdiegti rizikos vertinimu pagrįstos 
draudėjų patikrinimo sistemos programą; įdiegti galimybę internetiniame įmonės puslapyje tiesiogiai 
konsultuoti draudėjus. 

14.  Vidaus kontrolės sistema: 
14.1. Įmonės vidaus kontrolė glaudžiai susijusi su valdymu ir apskaita, todėl jos tikslas 

yra sumažinti riziką, susijusią su išorine aplinka, Įmonėje vykstančiais procesais bei informacija; 
14.2. Įmonėje veikiant vidaus kontrolės sistema padeda užtikrinti Įmonės turto bei 

įsipareigojimų tretiesiems asmenims apsaugą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo ar kitų 
neteisėtų veikų; 

14.3. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu numatoma tobulinti rizikos 
valdymo procesus. 

 
 

IV SKYRIUS  
ĮMONĖS STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMON ĖS 
 
 
15. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2018 metų strateginiame veiklos 

plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1K-
58, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatyti veiklos rodikliai pateikiami 4 
lentelėje. 
 
4 lentelė. Planuojami pasiekti pagrindiniai rodikliai 

VĮ „Indėlių ir 
investicijų 
draudimas 

Rodiklio pavadinimas 2016 m.  2017 m. 2018 m. 
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 0,075 0,03 0,03 
Indėlių draudimo fondo susigrąžintos 
lėšos iš administruojamų bankroto 
procesų 

38,8 10 5 

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

100 100 100 

16. Strateginis tikslas Nr.1 - didinti draudimo sistemos patikimumą. Šiam tikslui pasiekti 
numatyti tokie uždaviniai: 

16.1.vertinti draudimo sistemos veikimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomas 
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuris bus atliekamas 2017 m.. 

16.2. didinti draudėjų veiklos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje 
priežiūros efektyvumą (rezultatyvumą). Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos tokios priemonės: 

16.2.1. patobulinti įdiegtą rizikos vertinimu pagrįstą draudėjų tikrinimo veiklos modelį; 
16.2.2. įdiegti kontrolinių klausimynų naudojimo vykdant draudėjų patikrinimus modelį; 
16.2.3. taikyti draudėjų patikrinimo veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius; 
16.3. indėlių draudimo sistemos žinomumo užtikrinimas. Šiam uždaviniui įgyvendinti 

numatomas draudėjų konsultavimas rengiant rekomendacijas draudėjams; 
16.4. užtikrinti sklandų draudimo išmokų išmokėjimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti 

numatoma  užtikrinti draudimo išmokų išmokėjimą per teisės aktuose nustatytu terminus; 
16.5.  Išmokėtų draudimo išmokų apskaičiavimo kontrolė. Šiam uždaviniui įgyvendinti 

numatomas vykdyti apskaičiuotų ir išmokėtų draudimo išmokų tyrimą ir stebėseną; 
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17. Įmonės strateginis tikslas Nr.2 - didinti įmonės veiklos ir administruojamų fondų 
valdymo efektyvumą. Šiam strateginiam tikslui pasiekti numatyti tokie uždaviniai: 

17.1. didinti informacinių technologijų sistemos funkcines galimybes. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti numatoma  sukurti ir įdiegti naujus modulius informacinių technologijų sistemose ir 
automatizuoti pagrindinius procesus. 

17.2. Užtikrinti Įmonės veiklos efektyvumą. Šiam uždaviniui įgyvendinti bus siekiama 
išlaikyti Įmonės ir administruojamų fondų buhalterinės apskaitos atskirumą, Įmonės pelno ir įmonės 
veiklos sąnaudų optimizavimo.   

17.3. Administruojamų fondų lėšų teigiamo pokyčio užtikrinimas. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti numatoma ne rečiau kaip 1-ą kartą per ketvirtį stebėti kreditorinio reikalavimo padengimo 
iš bankrutavusių kredito įstaigų dydžio pokytį (kreditorių susirinkimų/komitetų posėdžių metu). 

18. Įmonės strateginis tikslas Nr.3 - didinti įmonės atstovavimo bankrutavusių draudėjų 
bankroto procesuose efektyvumą. Šiam strateginiam tikslui pasiekti numatytas uždavinys -  užtikrinti 
efektyvų atstovavimą Įmonei bankrutuojančiose ir bankrutavusiose kredito įstaigose. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti numatomos tokios priemonės: 

18.1.  užtikrinti lėšų iš bankrutavusių kredito įstaigų gavimą; 
18.2.  bankrutavusių kredito įstaigų administravimo išlaidų mažėjimą.  
 

__________________ 


