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UAB „Tezaurus auditas“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAI,
KAIP VĮ „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS”
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIAI INSTITUCIJAI
Išvada dėl finansinių ataskaitų
Mes atlikome čia pridedamų VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau - Įmonė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. balansas, ir susijusios 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir
verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome
auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos
reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir
atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir
vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.
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Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia VĮ „Indėlių ir
investicijų draudimas” 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2013 metų veiklos rezultatus bei pinigų
srautus pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
Dalyko pabrėžimas
Mes atkreipiame dėmesį į aiškinamojo rašto 3.15 punktą „Balanse neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai“,
kuriame apibūdinami neapibrėžtumai dėl įmonės atžvilgiu vykstančių teisminių ginčų rezultatų. Dėl šio
dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes peržiūrėjome Įmonės 2013 m. veiklos ataskaitą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į ją
įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2013 m. audituotoms finansinėms ataskaitoms.

Auditorius Arūnas Butkevičius
2014 m. kovo 31 d., Vilnius
J. Jasinskio 4-17, Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433
UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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BALANSAS
2013 M. GRUODŽIO 31 D.
Litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Ataskaitinis laikotarpis - 2013 metai
Eil.
Nr.

A.
I.
I.1.
I.2.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
III.1.
III.2.
IV.
B.
I.

I.1.
I.1.1.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai ir statiniai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS
SUMOS
Draudėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTO IŠ VISO:

Pastabos
Nr.

1

2
3

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

42.335.354
20.263
20.263
0
90.033
3.233
50.000
36.800
0
42.225.058
0
42.225.058
0
84.093.096

96.257.117
31.221
31.221
0
94.531
3.569
60.001
30.961
0
96.131.365
0
96.131.365
0
124.217.299

50.412.951

65.924.864

455
455
50.412.496
0

566
566
65.924.298
0

15.360.626

15.426.681

15.360.033
593
9.200.000
0
9.200.000
0
9.119.519
126.428.450

15.426.137
544
13.523.683
13.523.683
0
0
29.342.071
220.474.416
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Eil.
Nr.
C.
I.
II.

III.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
V.1.
V.2.
F.
I.
II.
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NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS
TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS
GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS
NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)
REZERVAI
Privalomasis
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMI FONDAI

I.1.

INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS
ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS
DRAUDIMO FONDAS
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS
SUMOS IR ILGALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos

I.1.1.

LR Vyriausybei

II.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Mokėtinos draudimo išmokos indėlininkams

D.
E.
I.

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.

Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Atidėjiniai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

Pastabos
Nr.

4

5

9

2013 m. gruodžio
31 d.

2012 m. gruodžio
31 d.

45.337.355
30.974.825

44.088.047
30.974.825

0

0

0

0

13.113.222
13.113.222
0

11.868.578
11.868.578
0

1.249.308

1.244.644

1.249.308

1.244.644
0

(2.679.012.336)

(2.141.356.430)

(2.685.980.450)

(2.148.007.069)

6.968.114

6.650.639

0

0

2.760.103.431

2.317.742.799

2.709.579.041

2.251.731.580

2.709.579.041

2.251.731.580

2.709.579.041

2.251.731.580

50.524.390

66.011.219

50.402.243

65.918.594

0
41.637
0

31
40.988
0

80.510

51.606

126.428.450

220.474.416
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2013 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
Ataskaitinis laikotarpis - 2013 metai

Eil. Nr.

Straipsniai

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

I.1.

Atlyginimas už fondų administravimą

I.1.1.

Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo
administravimą

I.1.2.

Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo administravimą

Litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pastabos
Nr.

2013 m.
gruodžio 31
d.

2012 m.
gruodžio 31
d.

2.467.205

1.470.040

2.467.205

1.470.040

2.457.336

1.464.036

9.869

6.004

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

0

0

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2.467.205

1.470.040

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

2.482.692

1.485.527

IV.1.

Fondų administravimo sąnaudos

2.467.205

1.470.040

IV.1.1.

Indėlių draudimo fondo

2.457.336

1.464.036

IV.1.2.

Įsipareigojimų investuotojams fondo

9.869

6.004

IV.2.

15.487

15.487

V.

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo
teise
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(15.487)

(15.487)

VI.

KITA VEIKLA

0

0

VI.1.

Pajamos

0

0

VI.2.

Sąnaudos

0

0

1.264.798

1.260.131

1.267.376

1.318.655

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

VII.1.

Pajamos iš Įmonės nuosavo kapitalo investavimo

VII.2.

Įmonės nuosavo kapitalo investavimo sąnaudos

2.578

1.177

VII.3.

Pelnas (+) nuostoliai(-) dėl valiutos kurso pasikeitimo

0

(57.347)

IX.

PAGAUTĖ

0

0

X.

NETEKIMAI

3

0

XI.

1.249.308

1.244.644

XII.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

0

0

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1.249.308

1.244.644

Įmonės direktorė

Aurelija Mažintienė

Vyr. buhalterė

Dalia Bogušienė
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2013 METŲ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Ataskaitinis laikotarpis - 2013 metai

Įmonės savininko
kapitalas
2011 m. gruodžio 31 d. likutis
Esminių klaidų taisymo rezultatas
2011 m. gruodžio 31 d.
perskaičiuotas likutis
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
grynasis pelnas (nuostoliai) (2012 12
31)
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas/nuostoliai (2013 12 31)
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)
Ilgalaikio
Finansinio
materialiojo
turto
turto

Privalomasis
rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

Iš viso

30.974.825

10.531.063

1.337.515

42.843.403

30.974.825

10.531.063

1.337.515

42.843.403

1.244.644

1.244.644

1.337.515

(1.337.515)

11.868.578

1.244.644

0
0
44.088.047

1.249.308

1.249.308

1.244.644

(1.244.644)

0
0

13.113.222

1.249.308

45.337.355

30.974.825

30.974.825

Įmonės direktorė

Aurelija Mažintienė

Vyr. buhalterė

Dalia Bogušienė
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2013 METŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Ataskaitinis laikotarpis - 2013 metai
Eil.
Nr.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
I.2.6.
I.2.7.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
VI.
VII.
VIII.

Litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos
Pinigų įplaukos iš klientų-draudimo įmokos
Kitos įplaukos
Įplaukos iš bankrotų
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su
PVM)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Išmokėtos draudimo išmokos AB banko Snoras indėlininkams
Sumokėti avansai draudimo išmokoms SNORO indėlininkams
mokėti
Sumokėti avansai draudimo išmokoms KU indėlininkams
mokėti
Dalyvavimas Ūkio banko bankroto procese
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
Investicijos į vertybinius popierius
Vertybinių popierių išpirkimas, pardavimas
Investicijos į terminuotus indėlius
Terminuotų indėlių sugrąžinimas
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Gauta paskola iš LR Finansų ministerijos
Grąžinta paskola LR Finansų ministerijai
Sumokėtos palūkanos už paskolą
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas
Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Įmonės direktorė

Vyr. buhalterė

2013 m. gruodžio 31
d.

2012 m. gruodžio 31
d.

570.214.368
177.567.287
71.851
392.575.230
292.001.348

172.961.934
172.960.774
1.160

1.028.019

613.148

1.378.454
15.487

843.338
15.487
935.532

605.202

36.762.236

158.670.578

0

130.303.608
278.213.020

133.792.193

(19.176)
0
0
70.558.216
(9.200.000)
0

(76.808)
0
(57.760.244)
680.444.239
(40.309.024)
40.342.118

61.339.040

622.640.281

(359.774.612)
46.819.505
388.127.044
18.467.073
0
0
0

(727.421.726)
0
727.421.726
0
0
0
0

0

0

(20.222.552)
29.342.071
9.119.519

29.010.748
331.323
29.342.071

39.169.741

Aurelija Mažintienė

Dalia Bogušienė
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______________________________________________________________________________________

2013 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRA INFORMACIJA
Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” ( toliau – Įmonė) yra pagal Lietuvos Respublikos gyventojų
indėlių draudimo įstatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės iš valstybės turto įsteigta ir Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka įregistruota valstybės įmonė. Jos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra
Finansų ministerija.
Įmonės įregistravimo data – 1996 m gruodžio 16 d.
Įmonės registravimo Nr. VĮ 96-4.
Įmonės kodas Nr 110069451.
Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu ir kitais teisės aktais, jei Lietuvos Respublikos
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas nenustato ko kita, taip pat savo įstatais.
Įmonės veiklos tikslai - drausti indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams, administruoti Indėlių
draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą, atlikti kitą Įmonės įstatuose nurodytą veiklą.
Įgyvendindama veiklos tikslus, Įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas:
- kaupia pinigus Indėlių draudimo fonde ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde;
- apskaičiuoja ir išmoka draudėjų indėlininkams ir investuotojams draudimo išmokas;
- tikrina, ar draudėjai nepažeidžia Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme
nustatytos draudimo tvarkos;
- investuoja administruojamų fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas į Įmonės tarybos nustatytų valstybių
vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius ir indėlius Lietuvos banke;
- atlieka kitas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme bei Įmonės
įstatuose nurodytas funkcijas, susijusias su šio įstatymo įgyvendinimu ir Įmonės veiklos užtikrinimu.
2013 metais draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą mokėjo 7 bankai ir 76 kredito unijos, į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą –8 finansų maklerio ir 11 valdymo įmonių.
2013 m. Įmonė tęsė draudimo išmokų mokėjimą 2011 metais bankrutavusio AB banko „Snoras“ indėlininkams,
dalyvavo „Ūkio“ banko bankroto finansavimo procese, mokėjo draudimo išmokas bankrutavusių „Nacionalinės“,
„Švyturio taupomosios kasos“ bei „Laikinosios sostinės kreditas“ kredito unijų indėlininkams.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2013 metais buvo 16, o 2012 metais - 12 darbuotojų.
Metinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Įmonė finansinę apskaitą tvarko ir metines finansines ataskaitas sudaro vadovaudamasi finansinę apskaitą Lietuvos
Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymu, Įmonės
nustatyta apskaitos politika, taip pat VĮ Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų komiteto patvirtintais
Verslo apskaitos standartais. Šie Verslo apskaitos standartai parengti ir patvirtinti TAS pagrindu ir atitinka
esminius TAS reikalavimus.
Pagal LR Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos
Skaidrumo gairių aprašo VI skyriaus 16 punkto nuostatas valstybės įmonės apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius
apskaitos standartus (toliau – TAS). Manome, kad taikyti šio punkto reikalavimą Įmonei netikslinga. Esminių
skirtumų įmonėje tarp pagal VAS ir TAS sudarytas ataskaitas nėra. 99,9 proc. Įmonės turto sudaro finansinis turtas,
kurio apskaita pagal VAS ir TAS iš esmės nesiskiria. Tikrąją Įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus teisingai
atspindi ir pagal VAS parengtos finansinės ataskaitos, taigi manome, kad apskaitos politikos keitimas ir perėjimas
prie TAS Įmonėje nėra tikslingas. 2013 metais apskaitos politika Įmonėje nebuvo keičiama.
Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Siekiant, kad pateikta informacija būtų nuosekli, kartu pateikiama ir palyginamoji 2012 m. finansinė informacija.
Šiose metinėse finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami nacionaline valiuta - litais.
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Toliau pateikiami svarbiausi apskaitos principai, kuriais Įmonė vadovavosi rengdama šias metines finansines
ataskaitas.
2. APSKAITOS PRINCIPAI
Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metines finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais apskaitos principais:
įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, kaupimo, pastovumo, palyginimo, atsargumo ir neutralumo.
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui Įmonėje priskiriamas turtas, kurio naudojimo laikas ilgesnis
kaip 1 metai, o įsigijimo vertė (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) ne mažesnė kaip 500 litų. Ilgalaikis materialusis
ir nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, šio turto naudojimo laikotarpiu mažinant jo vertę sukauptu
nusidėvėjimu (amortizacija). Įsigijimo vertė – tai turto įsigijimo kaina, į kurią įskaitomos visos su jo įsigijimu
susijusios išlaidos: muitas, akcizas ir kiti mokesčiai, atsivežimo, parengimo naudoti išlaidos (instaliavimo,
bandymo, derinimo ir pan.), susidariusios iki jo naudojimo pradžios.
Įmonėje nustatyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinė vertė 1 litas. Nusidėvėjimas ir
amortizacija skaičiuojami taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) skaičiavimo metodą.
Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai:
Nusidėvėjimo
Ilgalaikio turto grupė
(amortizacijos)
normatyvai
(metai)
Programinė įranga
3
Patalpos
50
Transporto priemonės
6
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
3
Biuro baldai
6
Kitas turtas

4

Balanse ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas parodomas balansine (likutine) verte, kuri skaičiuojama iš
turto įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją) ir turto vertės sumažėjimą. Ilgalaikio
materialiojo turto vertė mažinama tik tada, kai jo balansinė vertė reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę.
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo suma pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės
sumažėjimo ir parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą balanse įrašomi Ilgalaikio turto straipsnyje,
eilutėse „Kitas nematerialusis turtas“ ir „Kitas materialusis turtas“.
Atsargos
Atsargų straipsnyje apskaitomas įsigytas, bet dar nenaudojamas mažavertis (iki 500 litų vertės) inventorius ir
įvairios ūkinės medžiagos, benzinas. Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina, o perduodant naudoti nurašomos į
sąnaudas. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo vertė bei tam tikri mokesčiai, kurių Įmonė vėliau neatgauna
iš Valstybinių institucijų.
Per vienerius metus gautinos sumos
Šis straipsnis apima visus trečiųjų asmenų įsiskolinimus Įmonei, padengtinus ne vėliau kaip metais, einančiais
iškart po ataskaitinių. Skolos vertinamos pagal nominalią vertę.
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Investicijų į vertybinius popierius apskaita
Įmonės nuosavo kapitalo ir administruojamų fondų lėšos investuojamos vadovaujantis Įmonės Tarybos patvirtinta
Nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų investavimo politika. Lėšos investuojamos vadovaujantis
saugumo, likvidumo ir pelningumo kriterijais į indėlius Lietuvos banke ir į Europos Sąjungos valstybių narių ir
Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius, o taip pat į kitų
valstybių, kurių šalies ilgalaikis kredito reitingas investicijos metu pagal Moody's arba kitų atitinkamų kredito
reitingo agentūrų yra ne žemesnis kaip Aa2, vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius.
Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai Įmonėje yra traktuojami kaip iki išpirkimo laikomi vertybiniai popieriai ir
į apskaitą įtraukiami įsigijimo savikaina, o metinėse finansinėse ataskaitose įvertinami amortizuota savikaina.
Užsienio valstybių vertybiniai popieriai, įsigyti užsienio valiuta, apskaitomi įsigijimo verte litais pagal įsigijimo
dienos oficialų lito ir užsienio valiutos santykį. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną užsienio valiuta įsigyti
vertybiniai popieriai perkainojami pagal paskutinės mėnesio dienos oficialų lito ir užsienio valiutos kursą.
Vertybinių popierių įsigijimo vertės ir nominaliosios vertės skirtumas – nuolaida arba premija - amortizuojamas
tolygiai per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo ir vertybinių popierių įsigijimo vertė padidinama (sumažinama)
amortizuotos nuolaidos (premijos) suma atitinkamai didinant (mažinant) palūkanų pajamas. Atkarpos pajamomis
pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas ir į vertybinių popierių vertę.
Vyriausybių vertybiniai popieriai, kurie bus išperkami per vienerius metus nuo finansinių ataskaitų datos, balanse
parodomi Kito trumpalaikio turto straipsnyje, eilutėje „Trumpalaikės investicijos“, o kurių išpirkimo terminas po
metų ir vėliau – balanso Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje, eilutėje „ Kitas finansinis turtas“.
Su vertybinių popierių įsigijimu susijusios išlaidos pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis
pelno (nuostolių) ir fondų pokyčių ataskaitose.
Indėlių apskaita
Indėliai apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina pagal indėlių sutartis. Finansinėse ataskaitose indėliai
parodomi amortizuota savikaina.
Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje ir banko sąskaitose.
Užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami litais pagal sandorio dienos oficialių Lietuvos banko
skelbiamą valiutų kursą. Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami litais taikant balanso datos valiutos kursą. Pelnas
arba nuostoliai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, bei iš užsienio valiuta įvertintų piniginių likučių, vertybinių
popierių bei įsipareigojimų išreiškimo nacionaline valiuta apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje Finansinės ir
investicinės veiklos straipsnyje ir Fondų pokyčių ataskaitose, straipsniuose Turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Šiuose straipsniuose parodomas tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas
(pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo). Metinių finansinių ataskaitų sudarymo dieną galiojo šie
oficialūs lito ir kitų valiutų santykiai:

USD
EUR

2013 12 31
2,5411
3,4528

2012 12 31
2,6060
3,4528
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Įmonės administruojami fondai
Įmonės administruojami Indėlių draudimo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondai apskaitomi atskirose
didžiosios knygos sąskaitose. Balanse šie fondai atvaizduojami Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje F
straipsnyje „ Įmonės administruojami fondai“. Į fondus įskaitomos šios pajamos: draudėjų draudimo įmokos,
sumos, įstatymų nustatyta tvarka išieškotos iš likviduojamo draudėjo, pajamos iš fondų lėšų investavimo ir kitos
pajamos. Fondų sąnaudas sudaro: draudimo išmokos, fondų administravimo sąnaudos ir kitos sąnaudos. Fondų
pajamos iš investicijų ir fondų administravimo sąnaudos kiekvieną mėnesį yra paskirstomos Indėlių draudimo
fondui ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondui proporcingai jų dydžiui mėnesio pradžioje. Draudėjų
draudimo įmokos, sumos, išieškotos iš likviduojamo draudėjo, draudimo išmokos priskiriamos tiesiogiai
kiekvienam fondui pagal priklausomybę, t.y. Indėlių draudimo fondui priskiriamos draudėjų - komercinių bankų,
skyrių ir kredito unijų, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondui draudėjų – finansų maklerio įmonių ir
valdymo įmonių draudimo įmokos, įstatymų nustatyta tvarka iš šių likviduojamų draudėjų išieškotos lėšos,
draudimo išmokos šių draudėjų indėlininkams.
Fondų pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose laikantis
pajamų ir sąnaudų kaupimo principo.
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Šis straipsnis apima visus Įmonės trumpalaikius įsiskolinimus tretiesiems asmenims, kurie bus įvykdyti ne vėliau
kaip einančiais iškart po ataskaitinių metais.
Įmonės pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu ir Įmonės įstatais
Įmonės pajamomis pripažįstamos šios pajamos: Įmonės nuosavo kapitalo investavimo pajamos, atlyginimas už
administruojamų fondų administravimą ir kitos pajamos, o sąnaudomis – Įmonės kapitalo investavimo sąnaudos,
administruojamų fondų administravimo sąnaudos ir kitos sąnaudos.
Įmonės kapitalo investavimo pajamoms priskiriama visų Įmonės lėšų (administruojamų Fondų ir kapitalo)
investavimo pajamų dalis, proporcinga Įmonės kapitalo dydžiui.
Pajamos už administruojamų fondų administravimą – atskaitymai iš Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo Įmonės administravimo sąnaudoms padengti. Šios pajamos apskaitoje
atvaizduojamos mažinant administruojamus fondus jiems tenkančia sąnaudų suma.
Įmonės pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose laikantis
pajamų ir sąnaudų kaupimo principo.
Mokesčiai
Įmonė nemoka pelno, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės mokesčių. Nuo 2005 metų Įmonė moka į valstybės
biudžetą mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Mokesčio tarifas – 0,05 procento nuo Įmonės
savininko kapitalo.
Įvykiai po balanso sudarymo dienos
Visi po balanso sudarymo dienos įvykę įvykiai yra apskaitomi metinėse finansinėse ataskaitose, jei jie yra susiję su
ataskaitiniu laikotarpiu ir turi reikšmingos įtakos metinėms finansinėms ataskaitoms.
Praėjusių finansinių metų skaičiai
Kur buvo reikalinga, praėjusių finansinių metų skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų ataskaitinių metų metinių
finansinių ataskaitų pateikimo pokyčius.
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1. ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikio turto pokyčiai per 2013 metus
Rodikliai

Įsigijimo vertė 2012-12-31
Turto įsigijimas 2013 m.
Nurašytas turtas 2013 m.
Įsigijimo vertė 2013-12-31
Sukauptas nusidėvėjimas ir
amortizacija 2012-12-31
Apskaičiuotas nusidėvėjimas ir
amortizacija 2013 m.
Nurašytas nusidėvėjimas 2013 m.
Sukauptas nusidėvėjimas 2012-12-31
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.

Nematerialusis
turtas

Materialusis turtas
Pastatai

Transporto
priemonės
119.960
0
0
119.960

Biuro
įranga ir
kt.
188.323
19.176
10.939
196.560

76.849
0
0
76.849

262.342
0
0
262.342

45.628

Iš viso
570.625
19.176
10.939
578.862

258.773

59.959

157.362

476.094

10.958

336

10.001

13.334

23.671

0
56,586
20.263
31.221

0
259,109
3.233
3.569

0
69,960
50.000
60.001

10.936
159.760
36.800
30.961

10.936
488.829
90.033
94.531

2013 ir 2012 metais ilgalaikio materialiojo turto vertė dėl nuvertėjimo nebuvo mažinama.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos įtrauktos į veiklos sąnaudas metinėje Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Įmonė naudoja šį nusidėvėjusį ilgalaikį turtą, kurio būklė dar patenkinama ir jis tebenaudojamas Įmonės veikloje:
Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas 2013 12 31
Ilgalaikio turto grupės pavadinimas
Programinė įranga
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
Transporto priemonės
Biuro baldai ir kitas turtas
Iš viso

Įsigijimo savikaina (Lt)
45.345
58.643
85.599
59.960
249.547

3.2. KITAS FINANSINIS TURTAS
Balanso Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje "Kitas finansinis turtas" apskaityti Įmonės įsigyti skolos vertybiniai
popieriai, kurių išpirkimo terminas po metų ir vėliau.
Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sandorio šalis
Eil.Nr.
1.
2.
3.

VVP pavadinimas
Lietuvos Vyriausybės obligacijos Litais
Eurais išleistos Lietuvos Euroobligacijos
JAV doleriais išleistos Lietuvos obligacijos
Iš viso ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

2013 12 31
42.225.058

2012 12 31
77.130.691
13.259.299
5.741.375

42.225.058

96.131.365
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3.3. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Pavadinimas
Avansas draudimo išmokos BAB banko
Snoras indėlininkams
Avansas draudimo išmokos Nacionalinės KU
indėlininkams
Avansas draudimo išmokos Švyturio KU
indėlininkams
Avansas draudimo išmokos KU Laikinosios
sostinės kreditas indėlininkams
Iš anksto apmokėta prenumerata
Iš anksto apmokėtas turto draudimas
Kitos avansiniai mokėjimai už preke ir
paslaugas
Iš viso

2013 12 31
48.504.746

2012 12 31
65.918.594

825.721

0

122.994

0

948.781

0

5.042
2.267
2.945

2.043
2.800
861

50.412.496

65.924.298

3.4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Eil. Nr.
1.
2.

Pavadinimas
Gautinos draudėjų (bankų ir kredito unijų)
draudimo įmokos
Kitos gautinos sumos
Iš viso

2013 12 31

2012 12 31

15.360.033

15.426.137

593
15.360.626

544
15.426.681

3.5. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Eil.
Nr.
1.
2.

VVP pavadinimas
Lietuvos Vyriausybės iždo vekseliai
Indėlis Lietuvos banke

Iš viso

2013 12 31

2012 12 31

9.200.000

13.523.683
0

9.200.000

13.523.683

3.6. PELNO PASKIRSTYMAS
Vadovaujantis LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo 26(1) straipsnio nuostatomis visas Įmonės
pelnas skiriamas į privalomąjį pelno rezervą.
Finansiniai metai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų
Pelno paskirstymas*
į privalomąjį pelno rezervą
į kitus rezervus
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Praėję finansiniai
metai

1.244.644

1.337.515

1. 249.308

1.244. 644

1.244.644
1.244.644
0
0

1.337.515
1.337.215
0
0

1.249. 308

1 .244.644

14

Pavadinimas
Buveinė

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas” kodas 110069451
Algirdo 31, Vilnius, Lietuvos Respublika
Metinių finansinių ataskaitų sudarymo data - 2014 m. kovo 26 d.
______________________________________________________________________________________

3.7. INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA
Indėlių draudimo fondo pokyčiai per 2013 ir 2012 metus
Eil. Nr.
I.
II.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
III.
1.
2.
3.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
IV.

Straipsniai
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE
PADIDĖJIMAS, IŠ VISO
Draudimo įmokos
bankų
kredito unijų
Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos vertybinius
popierius ir indėlius
Lėšos išieškotos iš likviduojamų draudėjų
BAB Bankas Snoras
Nacionalinė KU
Kitos pajamos
Išieškotos sumos
Gautinos palūkanos iš bankų
Delspinigiai
SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO
Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų
pasikeitimo
Turto vertės sumažėjimas dėl VVP perkainavimo
Gautinų sumų vertės sumažėjimas dėl įvertinimo tikrąja
verte
Dalyvavimas AB Ūkio banko finansavime
Draudimo išmokų sąnaudos indėlininkams
BAB Bankas Snoras
Nacionalinė KU
Švyturio taupomoji kasa KU
Laikinosios sostinės kreditas KU
Palūkanos už Ūkio banko finansavimui gautą paskolą
Fondo administravimo sąnaudos
Fondo investavimo sąnaudos
Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos
Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros
sąnaudos
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Pastabų
Nr.

2013 m. gruodžio
31 d.

2012 m. gruodžio
31 d.

(2.148.007.069)

(2.284.336.745)

573.875.854
177.937.672
174.431.087
3.506.585

179.601.852
174.765.969
171.561.405
3.204.564

1.824.209

4.833.674

392.575.230
375.075.230
17.500.000
1.538.743
1.465.926
72.817

2.209

1.111.849.235

758
1.451
43.272.176

158.522

104.576

0

3.690.408

2.031.916
929.458.608
159.275.780
605.202
118.552.846
17.082.694
23.035.038
18.467.073
2.457.336
1.535
1.400.845

0
38.013.156

1.020.466

589.574

34.490

9.566

(2.685.980.450)

(2.148.007.069)

0
1.464.036
13.398
851.498

2012 m. gruodžio 31 d. Indėlių draudimo fondas buvo neigiamas (-) 2.148,0 mln. Lt. Fondo deficitas susidarė dėl
2011 metais apskaičiuotų draudimo išmokų bankrutavusio AB banko Snoras indėlininkams. Per 2013 metus šio
fondo deficitas padidėjo 537,98 mln. Lt. dėl 2013 metais įvykusių 4 draudiminių įvykių.
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3.8. ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo pokyčiai per 2013 ir 2012 metus
Eil.
Nr.
I.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
IV.

Straipsniai
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE
PADIDĖJIMAS, IŠ VISO
Draudimo įmokos
Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos
vertybinius popierius ir indėlius
SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO
Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų
kursų pasikeitimo
Fondo administravimo sąnaudos
Fondo investavimo sąnaudos
Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos
Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros
sąnaudos
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Pastabų
Nr.

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012m.
gruodžio 31 d.

6.650.639

6.341.002

327.344
132.706
194.638

324.293
125.644
198.649

9.869
0

14.656
8.652

9.869
7
5.626
4.098

6.004
178
3.420
2.368

138
6.968.114

38
6.650.639

3.9. FINANSINĖS SKOLOS
Eil. Nr.
1.

2.

Pavadinimas
Finansų ministerijos valstybės vardu suteikta beprocentinė
paskola pagal sutartį Nr.758
iki 2017-12-01
Finansų ministerijos valstybės vardu suteikta paskola pagal
sutartį Nr.804
iki 2019-02-01 (2,801%)
Iš viso

2013 12 31

2012 12 31

1. 910. 424 .041

2. 251.731. 580

799. 155. 000
2. 709. 579. 041

2 .251. 731. 580

Per 2013 metus Įmonė gavo 24 mln. Lt. pagal sutartį Nr. 758, kuriuos panaudojo bankrutavusios „Švyturio
taupomosios kasos“ draudimo kompensacijoms išmokėti. 365,30 mln. Lt. sugrąžinti Finansų ministerijai: iš kurių
262,5 mln. gauti iš bankrotų procesų, o 102,8 mln. iš draudėjų einamųjų įmokų.
Per 2013 metus taip pat gauta 22,82 mln. Lt. paskola pagal sutartį Nr. 806, kuri buvo panaudota bankrutavusios
KU „Laikinosios sotinės kreditas“ draudimo kompensacijoms išmokėti. Visa suma pagal šią sutartį sugrąžinta
Finansų ministerijai iš draudėjų einamųjų įmokų iki liepos 31 dienos.
Per 2013 metus Įmonė sumokėjo Finansų ministerijai 18.47 mln. Lt. palūkanų pagal paskolos sutartį Nr. 804.
3.10. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS
Eil.Nr.
1.
2.
3.

Pavadinimas
Neišmokėtos draudimo išmokos bankrutavusių
banko Snoras ir Kredito unijų indėlininkams
Atostoginių kaupimai
Kitos mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas
Iš viso

2013 12 31

2012 12 31

50.402.243

65.918.594

41.637
80.510
50.524.390

40.988
51.637
66.011.219
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3.11. ĮMONĖS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Įmonės pajamų ir sąnaudų sąmatą tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Finansų
ministerija. Žemiau pateikiama ataskaita apie 2013 m. pajamų ir sąnaudų sąmatos įvykdymą ir palyginimas su 2012
m.

1.
2.
2.1.
2.2.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

2013 m.
sąmata

Finansiniai
metai
3.734.581
1.267.376

Praėję
finansiniai
metai
2.731.348
1.261.308

Atlyginimas už administruojamų fondų administravimą
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą

2.467.205
2.457.336

1.470.040
1.464.036

3.100.933
3.088.529

Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
administravimą
SĄNAUDOS:
Įmonės nuosavo kapitalo investavimo sąnaudos

9.869
2.485.270
2.578

6.004
1.486.704
1.177

12.404
3.124.433
8.000

Indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo administravimo sąnaudos
Investavimo sąnaudos
Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos
Administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos
Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

2.467.205
1.541
1.406.471
1.024.564
34.628
15.487

1.470.040
13.576
854.918
591.942
9.604
15.487

3.100.933
36.000
1.565.333
1.435.600
64.000
15.500

Straipsniai
PAJAMOS:
Pajamos iš įmonės kapitalo lėšų investavimo

4.302.933
1.202.000

Sąnaudos audito įmonėms už suteiktas paslaugas sudarė: 2013 metais – 6.655 Lt., 2012 metais – 6.655
Lt.
3.12. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai
a)Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – iš viso

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

1.267.376

1.318.655

1.266.771

1.307.074

605

11.581

b)Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – iš viso

2.578

58.524

- Komisinis mokestis FMĮ ir VVP saugojimo mokesčiai

2.578

1.177

Reikšmingų sumų detalizavimas:
- Palūkanos už VVP
- Palūkanos už terminuotus indėlius Lietuvos banke
- Nerealizuotas pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

- Nerealizuotas nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a – b)

57.347
1.264.798

1.260.131

3.13. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS
Per 2013 metus įmonė išmokėjo draudimo išmokas 4 bankrutavusių ir /ar bankrutuojančių kredito įstaigų
indėlininkams.
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Laikinosios
Nacionalinės
sotinės kreditas
BAB Snoras
KU
Švyturio KU
KU
indėlininkams
indėlininkams indėlininkams
indėlininkams
1.Draudimo išmokų sąnaudos
1.1. Apskaičiuota draudimo
išmokų 2011-2012 m.
4.041.568.356
0
0
0
1.2. Apskaičiuota draudimo
išmokų 2013 m.
1.121.971
118.615.477
17.082.694
23.035.038
Draudimo išmokų sąnaudos,
viso
4.042.690.327
118.615.477
17.082.694
23.035.038
2. Išmokėta draudimo išmokų
2.1. Išmokėta draudimo išmokų
2011-2012 m.
3.975.649.762
0
0
0
2.2. Išmokėta draudimo išmokų
2013 m.
18.535.819
117.789.755
16.959.700
22.086.257
Išmokėta draudimo išmokų,
viso
3.994.185.581
117.789.755
16.959.700
22.086.257
3. Neišmokėtų draudimo
išmokų likutis 2013-12-31
48.504.746
825.722
122.994
948.781

Viso

4.041.568.356
159.855.180
4.201.423.536

3.975.649.762
175.371.531
4.151.021.293
50.402.243

3.14. FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
Rodikliai
Vadovų vidutinis skaičius per metus
Sandoriai su susijusiais asmeninis

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai
3

3

Nėra

Nėra

3.15. BALANSE NEATSPINDĖTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Bankrutuojančio ir/ ar
bankrutavusio juridinio asmens
pavadinimas
BAB bankas Snoras
BAB Ūkio bankas
Nacionalinė Kredito unija
Kredito unija „Švyturio
taupomoji kasa“
Kredito unija „Laikinosios
sostinės kreditas“
Kredito unija „Vilniaus taupomoji
kasa“
Viso:

Draudžiamojo įvykio data
2011.11.24
2013.02.18
2013.01.24

Maksimaliai atgautinos sumos
(mln. Lt)
3.174,82
931,04
94,69

2013.01.24

13,58

2013.05.09

23,00

2014.01.17

221,30
4458,43

Lentelėje pavaizduoti balanse neatspindėti kreditoriniai reikalavimai bankrutavusioms ir/ ar
bankrutuojančioms kredito įstaigoms iki ataskaitų išleidimo dienos.
Įmonė negali patikimai įvertinti gautinų sumų dėl šių priežasčių:
· Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai (kasacinės instancijos teisme) dėl valstybės įmonės „Indėlių ir
investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) kreditorinio reikalavimo patvirtinimo antrąja eile pagrįstumo ir
teisėtumo BAB banko SNORAS bankroto procese.
· Sudėtinga būtų apibrėžti tikslią sumą, kuri bus grąžinta Įmonei iš BAB banko Snoras realizuoto turto.
Todėl įvertinti tikrąja verte tikėtinai atgaunamas sumas iš BAB banko SNORAS yra neįmanoma, o
grąžinimo terminų nustatymas, nesant teismo patvirtinto plano su mokėjimo terminais, pažeistų apskaitos
konservatyvumo principą.
· Vadovaujantis atsargumo ir apskaitos konservatyvumo principais ir kitų keturių bankrutavusių ir/ar
bankrutuojančių kredito įstaigų kreditoriniai reikalavimai atvaizduojami užbalansinėje sąskaitoje.
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·

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2013-12-31 dalyvavo apie 370 teisminių ginčų, iš
kurių absoliuti dauguma yra kilę dėl AB banko SNORAS ir buvusių šio banko klientų indėlių sertifikatų
įsigijimo, obligacijų pasirašymo, indėlių sertifikatų įsigijimo ir obligacijų pasirašymo sutarčių
pripažinimo negaliojančiomis. Visų šių ieškovų keliamų reikalavimų bendra suma yra apie 75,4 mln. litų.
Taip pat Įmonė per 2013 metus gavo apie 200 pretenzijų, kuriose keliamų turtinio pobūdžio reikalavimų
Įmonės atžvilgiu suma yra apie 5,5 mln. Lt. Įmonės nuomone, yra nemaža tikimybė, jog šios pretenzijos
gali virsti ieškiniais. Atsižvelgiant į tai, kad pagal aukščiau išdėstytą informaciją (nurodytą ieškinių ir
pretenzijų skaičių) darytina išvada, jog galimai mokėtinų sumų patikimai įvertinti negalima, tad
informacija apie jas pateikiama aiškinamajame rašte, o ne balanse.

3.16. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.03-12 „Dėl kredito
unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl
bankroto bylos iškėlimo“ visam laikui atšaukė šios kredito unijos indėlių draudimą. Viešojo konkurso būdu buvo
išrinktas bankas draudimo išmokų administratorius ir 2014 metų vasario 13 dieną Įmonė pervedė 221,3 mln. litų
indėlininkams priklausančią draudimo išmokų sumą.

Direktorė

Aurelija Mažintienė

Vyr. buhalterė

Dalia Bogušienė
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VEIKLOS ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
1. Bendra informacija
Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė), įsteigta 1997 m., yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija yra Finansų ministerija (toliau – FM). Įmonė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatas, draudžia bankų bei
kredito unijų (toliau – kredito įstaigos) indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių bei
valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimus investuotojams. Įmonė
draudžia indėlius litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių
nacionalinėmis valiutomis (toliau – užsienio valiuta), įsipareigojimus investuotojams grąžinti vertybinius
popierius – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams grąžinti pinigus – litais ir užsienio
valiuta. Įmonės valdymo organai yra taryba ir Įmonės vadovas. Įmonės tarybą 2013 metų gruodžio mėn.
31 d. sudarė 5 nariai:
Tarybos pirmininkas:
Aloyzas Vitkauskas, Finansų ministerijos viceministras;
Tarybos pirmininko
pavaduotoja:
Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento
vyresnioji patarėja;
Tarybos nariai:
Lina Frejutė, Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjo
pavaduotoja;
Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros
departamento direktoriaus pavaduotojas;
Vaidotas Tamulėnas, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio
stabilumo departamento Makroprudencinės politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas.
Įmonės direktorė –
Aurelija Mažintienė.
2. Įmonės misija ir strateginiai tikslai
Įmonės misija yra užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų
nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo
finansų įmonėmis didinimo.
Įmonė savo veikloje siekia šių trijų pagrindinių strateginių tikslų (1 lentelė):
2.1. Užtikrinti sklandų ir laiku vykdomą draudžiamojo įvykio administravimo procesą.
Šiuo metu įmonė dalyvauja 5-uose draudėjų bankroto procesuose ir artimiausiu metu planuoja
dalyvauti draudžiamąjį įvykį 2014 m. sausio 17 d. patyrusios Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“
bankroto procese. Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 221,3 mln.
litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 5,8 tūkstančiai. Per 2013 metus iš viso
įvyko 4 draudžiamieji įvykiai:
· Įmonė dalyvavo Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo Šiaulių bankui
finansavime – šiam tikslui buvo panaudoti 929,5 mln. litų, kurių didžiąją dalį (799,2 mln. Lt)
Įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos;
· Nacionalinės kredito unijos (indėlininkų skaičius – 3.079 vnt., jiems pervesta draudimo išmokų
suma – 118,6 mln. litų);
· kredito unijos “Švyturio taupomoji kasa“ (indėlininkų skaičius – 482 vnt., draudimo išmokų suma
- 17,1 mln. litų);
· kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ (indėlininkų skaičius – 618 vnt., draudimo išmokų
suma - 23,0 mln. litų).
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Bendra draudimo išmokų suma ataskaitiniu laikotarpiu iš minėtų subjektų sudarė 1 088,2 mln.
litų. Draudimo išmokos pagal aukščiau įvardintus draudžiamuosius įvykius išmokėtos laikantis įstatyme
nustatyto 20 darbo dienų termino. Minėtų kredito unijų ir Ūkio banko draudžiamiesiems įvykiams
finansuoti Įmonė per 2013 m. skolinosi 845,9 mln. litų iš Finansų ministerijos. Pažymėtina, kad bendroje
skolinių įsipareigojimų Finansų ministerijai sumoje, paskolų, susijusių su kredito unijomis, nėra.
Įmonė tęsia dalyvavimą BAB banko Snoras bankroto byloje, 2013 metų pabaigoje iš šio banko
susigrąžino 375 mln. Lt. Iš bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos 2013 m. gruodžio mėn. Įmonė
susigrąžino 17,5 mln. Lt. Didžioji dalis susigrąžintų pinigų buvo panaudoti paskolos Finansų ministerijai
grąžinimui. kita dalis ~ 130 mln. Lt - buvo pervesti Šiaulių bankui, Įmonei ir toliau dalyvaujant BAB
Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo finansavimo procese.
2.2. Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sukauptų lėšų sklandų administravimą ir
saugų investavimą.
Įmonės investicijų portfelio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 51,4 mln. litų (didžiąją
portfelio dalį (82 %) sudarė Lietuvos vyriausybės VP (toliau – VVP), likusią dalį – terminuotasis
indėlis). Per ataskaitinį laikotarpį buvo parduota VVP už 68,8 mln. litų, siekiant išmokėti draudimo
išmokas dėl minėtų kredito įstaigų draudžiamųjų įvykių.
Nuosavas kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 45,34 mln. litų arba per ataskaitinį laikotarpį
padidėjo 1,3 mln. litų. Nuosavo kapitalo padidėjimą pilna apimtimi lėmė gautos palūkanos iš investicijų į
VVP.
Per 2013 metus į Indėlių draudimo fondą priskaičiuotos draudimo įmokos sudarė 178,0 mln. Lt.
Didžioji dalis surinktų įmokų yra skiriama paskolos Finansų ministerijai grąžinimui.
2013 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis sudarė 6,9 mln. litų.
Per 2013 metus šis fondas padidėjo 317,4 tūkst. litų dėl gautų draudimo įmokų ir palūkanų pajamų iš
investavimo.
2.3. Užtikrinti draudėjų švietimą ir visuomenės informavimą apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemą
Ataskaitiniu laikotarpiu žiniasklaidos priemonėse paskelbti 79 informaciniai pranešimai, susiję su
Įmonės veikla. Nuolat atnaujinama informacija Įmonės interneto svetainėje apie Įmonės vykdomą veiklą,
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą, draudimo sąlygas, draudimo išmokų
mokėjimo sąlygas ir tvarką.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė taip pat yra vykdo draudėjų švietimo programą, kuri padės
sustiprinti objektyvią nuomonę apie Įmonės veiklą tarp draudėjų, didins visuomenės pasitikėjimą finansų
institucijomis, didina visuomenės suvokimą apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą.
Glaudūs, bendradarbiavimo pagrindu grindžiami, santykiai su Įmonės klientais gerina Įmonės įvaizdį tarp
draudėjų ir visuomenės. Visuomenės informavimu, per draudėjų ir visuomenės informavimo priemonių
kanalus, siekiama sumažinti visuomenės abejones kitų draudžiamųjų įvykių atvejais, sumažinti teisminių
ginčų tikimybę, atsirandančią dėl netinkamo visuomenės informavimo. Tinkamas kredito įstaigų klientų
informavimas apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą mažina tikrovės neatitinkančių
lūkesčių formavimąsi, dėl kurių Įmonė rizikuoja savo įvaizdžiu. Draudėjų švietimo programos metu
kredito įstaigų darbuotojams teikiamos rekomendacijos, kaip jų klientai turi būti informuojami apie
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, o patikrinimų metu draudėjai tikrinami, ar pateikiama
informacija yra objektyvi, pakankama ir neklaidinanti.
Iš viso per 2013 metus apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą apmokyti 218
atstovai iš 58 draudėjų (1 banko, 52 kredito unijų, 5 valdymo įmonių, 1 finansų maklerio įmonės).
Draudėjų mokymams pasirinkti paskaitos ir testavimo metodai. Testų, kurie buvo atliekami prieš ir po
paskaitos, rezultatai leido įvertinti įsisavintos informacijos lygį, draudėjų žinių pokytį, šių mokymų
efektyvumą bei tobulinti edukacinę medžiagą tolimesniems draudėjų mokymams.
Ataskaitiniu laikotarpiu parengta ir patvirtinta Draudėjų švietimo taisyklės; Indėlių draudimo
edukacinė medžiaga; Įsipareigojimų investuotojams draudimo edukacinė medžiaga.
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Uždavinio
Nr.

Metinių finansinių ataskaitų sudarymo data -

Vertinimo kriterijai
Kodas

1
1

1

1

1

2

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

2
3
3

1

1

3

1

2

3

1

3

3

2

1

3

2

2

Pavadinimas
Efekto:
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų patenkinimas Įstatymo nustatyta tvarka.
Rezultato:
Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos, o
investuotojams – per 3 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio datos.
Rezultato:
Ataskaitinį laikotarpį pateiktų LR Viešojo administravimo įstatyme numatytais terminais atsakymų į gautus
paklausimus dėl su draudėjo bankrotu susijusių klausimų.
Produkto:
Parengtų bei atitinkamu laikotarpiu numatytų parengti vidaus norminių dokumentų vnt. santykis (proc.).
Rezultato:
Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančių vienam draudėjų patikrinimus atlikusiam
darbuotojui, skaičius, palyginti su praėjusių kalendorinių metų atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančių vienam
draudėjų patikrinimus atlikusiam darbuotojui, skaičiaus.
Rezultato:
EFDI ir IADI renginių, kuriuose buvo planuota dalyvauti, skaičiaus santykis su EFDI ir IADI renginiais,
kuriuose buvo dalyvauta (proc.).
Rezultato:
Faktiškai sumokėtų į Įmonės sąskaitą draudimo įmokų sumos santykis su apskaičiuota draudimo įmokų suma
ataskaitiniu laikotarpiu.
Efekto:
Informacinės medžiagos, teikiamos visuomenei, lygis ***.
Rezultato:
Planuotos pateikti žiniasklaidai ir Įmonės interneto svetainėje informacijos pateikimo vykdymas (proc.).
Produkto:
Žiniasklaidos priemonėse paskelbta informacija apie Įmonės veiklą (kartai).
Produkto:
Įmonės interneto svetainėje pateikta informacija apie Įmonės vykdomą veiklą, draudimo sąlygas, Įmonės
finansinės ir veiklos ataskaitos (vnt.).
Rezultato:
Draudėjų suvokimo apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą lygis (proc.)****
Produkto:
Mokymai draudėjams (suorganizuoti mokymai proc. nuo visų draudėjų skaičiaus).

2013
metų planas

2013
metų faktas *

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,5

14

100%

100%

100%

98,87%**

50,3

60,4

100%

100%

17

79

22

38

60 %

95 %

ne mažiau
kaip 50 %

56,86 %

Per ataskaitinį laikotarpį neplanuoti vykdyti uždaviniai į lentelę neįtraukiami.
*Jeigu viršijamas plano įgyvendinimas, vykdymas nurodomas 100%.
** Šis rodiklis nepasiekė 100 %, nes Ūkio bankas ir Švyturio kredito unija, įvykus draudžiamajam įvykiui, negalėjo vykdyti finansinių įsipareigojimų ir nesumokėjo draudimo įmokų.
*** Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę y = 0,3a + 0,4b + 0,3c, kur: a – Įmonės interneto svetainėje pateikta informacija apie Įmonės vykdomą veiklą, draudimo sąlygas, Įmonės finansinės ir veiklos ataskaitos (vnt.); b - žiniasklaidos
priemonėse paskelbta informacija apie Įmonės veiklą (kartai); c – mokymai draudėjams (apmokytų draudėjų skaičius).
****Draudėjų suvokimo apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą lygis (proc.) = įsisavintos informacijos lygiui (proc.)
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3. Sukauptos draudimo įmokos ir draudėjų grupės
Įmonė yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo
įmonės, teikiančios investicines paslaugas.
2013 m. gruodžio 31 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 102 draudėjai, iš jų 7
komerciniai bankai, 76 kredito unijos, 8 finansų maklerio įmonės, 11 valdymo įmonių.
Per ataskaitinį laikotarpį draudimo apsauga nustojo galioti 7 draudėjams: UAB „SEB
ENSKILDA“, AB Ūkio bankas, Nacionalinei kredito unijai, kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“,
kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“, UAB FMĮ "Finbaltus" ir UAB „MP Pension Funds Baltic“.
Kredito įstaigos moka Įmonei draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą, kiekvieną mėnesį
apskaičiuodamos jas pagal indėlių likučius kiekvienos dienos pabaigai. Per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuota 177,9 mln. Lt draudimo įmokų. Valdymo įmonės ir Finansų maklerių įmonės moka
draudimo įmokas kartą metuose į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Draudėjų sumokėtų
draudimo įmokų suma sudarė 133 tūkst. Litų.
Faktiškai sumokėtų draudimo įmokų sumos santykis su apskaičiuotų draudimo įmokų suma
ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 98,87 %. (žr. 1 lentelę). Šis rodiklis nepasiekė 100 %, nes Ūkio bankas ir
Švyturio kredito unija, įvykus draudžiamajam įvykiui, negalėjo vykdyti finansinių įsipareigojimų ir
nesumokėjo draudimo įmokų.
Žemiau 1 pav. pateikiami duomenys apie visų draudėjų sumokėtas draudimo įmokas į Įmonės
valdomus fondus.

mln. Lt.

1 pav. Sukauptos draudimo įmokos, mln. Lt.
200
174,892

180
159,465

160

144,654

140

129,573
115,025

120
100,021

100

85,170

80

70,861
56,183

60
42,121

40
20

27,709
14,267

73,549

88,106

103,025

178,050

162,586

147,823

132,710

118,041

2012
2013

58,460

43,881

28,849

15,486

0

Ataskaitiniu laikotarpiu į draudimo fondus sumokėta draudimo įmokų suma buvo 1,8 % didesnė
nei per 2012 metus, o draudžiamų indėlių vidutinė mėnesio suma padidėjo 2,6 % (2 pav.). Tam įtakos
turėjo tai, kad 2012 metais draudžiamųjų indėlių vidurkis sudarė 39,3 mlrd. litų, o 2013 metais – 40,3
mlrd. litų.
Draudžiamų indėlių likučiai išlieka stabilūs, o tai leidžia prognozuoti, kad įmonės pajamos iš
draudimo įmokų taip pat išliks stabilios.
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mlrd. Lt

2 pav. Draudžiamų indėlių likučiai mėnesio pabaigai, mlrd. Lt.
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42

41,78
41,25
40,96

41

40,68
40,28

40,17

40

39,62

40,34
40,15 40,20

40,01
39,62

40,10

39,56
39,35

39

39,44

38,80

39,83 39,78
39,68 39,65
39,57
39,48
39,41

39,74

40,57
40,42

39,67

40,66

39,77

38,97

2011 m.

38,58
38,17

38

2012 m.

38,25
37,82

2013 m.

37,43

37

36

35

FMĮ ir valdymo įmonės draudimo įmokas į įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą moka
vieną kartą per metus. Įmokos dydis priklauso nuo to ar įmonė turi teisę teikti papildomą paslaugą –
saugoti klientams priklausančius vertybinius popierius ir pinigines lėšas bei nuo klientų sąskaita per
praėjusius kalendorinius metus įvykdytų pavedimų bendros vertės.
Per ataskaitinį laikotarpį surinkta draudimo įmokų suma į įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondą sudarė 0,13 mln. litų, o tai yra 6% daugiau nei per 2012 m. atitinkamą laikotarpį. Šį pokytį lėmė
padidėjusios draudimo įmokos, jos išaugo dėl draudėjų klientų įvykdytų pavedimų bendros vertės
padidėjimo.
4. Įmonės administruojami draudimo fondai ir nuosavas kapitalas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo
nuostatomis Įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondą.
2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės išmokėtų draudimo išmokų suma iš Indėlių draudimo fondo bei
kreditorinis reikalavimas sudarė 5,1 mlrd. litų.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2013 m. gruodžio 31 d. siekė 6,9 mln. litų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas, palyginti su 2012 m.
atitinkamo laikotarpio pabaiga, padidėjo 4,8 % dėl surinktų draudimo įmokų ir pajamų iš Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo.
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2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavas kapitalas buvo 45,23 mln. litų (žr. 3 pav.). Nuosavas
kapitalas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1,3 mln. litų, kiek ir buvo planuota. Nuosavo kapitalo
prieaugis gautas dėl pajamų iš nuosavo kapitalo investavimo.
3pav. Įmonės nuosavo kapitalo pokytis (tūkst. Lt).
46.000,00
45116,83

45.000,00

44506,23
44212,20 44278,13
44088,05 44168,17

44398,55

44.000,00
43.000,00
42.000,00

42843,40

43337,11
43145,37 43233,62
42968,95 43049,03

44744,41
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44623,27
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43940,72 44036,07
43729,57 43840,63
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42499,30 42547,60

41712,10 41710,94
41540,82 41630,63

41900,96 42004,34

41.000,00

42129,09 42228,89

2011 m.
2012 m.
2013 m.

40.000,00
39.000,00

5. Įmonės lėšų investavimas
Įmonė investuoja Įmonės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšas
(išskyrus surinktas draudėjų draudimo įmokas, skirtas indėlių draudimo fondui, kuriomis yra dengiama
paskola Finansų ministerijai) vadovaudamasi Įmonės tarybos nustatyta Įmonės nuosavo kapitalo lėšų ir
administruojamų fondų investavimo politika. Vadovaujantis konservatyvia investavimo politika, šiuo
metu Įmonės investicijų portfelis koncentruojamas į Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinius
popierius.
Per ataskaitinį laikotarpį palūkanų pajamos iš investavimo sudarė 2,2mln. litų. Palūkanų pajamos
iš investavimo yra paskirstomos Įmonės nuosavam kapitalui ir administruojamiems fondams proporcingai
jų dydžiams: nuosavam kapitalui 1,3 mln. litų, Indėlių draudimo fondui 0,7 mln. litų, įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondui 0,2 mln. litų.
2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijų portfelio vertė buvo 51,4 mln. litų. Didžiąją portfelio
dalį 82 % sudarė VVP, išleisti litais, likusią dalį – terminuotasis indėlis Lietuvos banke.

6. Draudimo išmokos
Dėl AB Ūkio banko turto, teisių ir įsipareigojimų perdavimo finansavimo bei Nacionalinės
kredito unijos, kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ir kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“
draudžiamųjų įvykių, draudimo išmokų suma sudarė 1.088,2 mln. litų.
Per 2013 metus Įmonė pervedė 118,6 mln. litų, skirtų Nacionalinės kredito unijos indėlininkams,
17,1 mln. litų, skirtų kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bei 23,0 mln. litų, skirtų kredito unijos
„Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė dalyvavo Ūkio banko turto,
teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo Šiaulių bankui finansavime – šiam tikslui buvo panaudoti
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929,5 mln. litų. Iš jų 799,2 mln. litų Įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos ir ~ 130 mln. Lt atgauti iš
BAB banko Snoras bankroto proceso.
Iki šiol indėlininkų neatsiimta draudimo išmokų suma dėl kredito unijų bankrotų sudaro 1,9 mln.
litų, kurie yra laikomi bankuose iki indėlininkų pareikalavimų. Indėlininkai turi teisę į draudimo išmokas
5 (penkerius) metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
Įmonė, pritarus Įmonės Tarybai, nuo 2013 m. spalio 29 d., pradėjo nepagrįstai išmokėtų draudimo
išmokų susigrąžinimo procesą. Į indėlių draudimo fondą iki 2013 m. gruodžio 31 d. susigrąžinta 75 tūkst.
Lt.

7. Teisminės bylos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įmonė kaip atsakovas, tretysis asmuo arba ieškovas dalyvavo
366 bylose (bendra ieškinių suma 75,3 mln. litų). Didžiausią ieškinių dalį (80,3 % visų bylų) sudaro
ieškiniai dėl obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir dėl indėlio sertifikatų
įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Didžiausią ieškinių sumą (45,1 mln. litų) sudaro
ieškiniai apimantys kartu tiek obligacijų pasirašymo, tiek ir indėlio sertifikatų įsigijimo sutarčių
pripažinimo negaliojančiomis (59,9 % visų ieškinių sumos). 2 lentelėje pateiktas bylų suskirstymas pagal
ieškinio objektą, o 3 lentelėje bylų pasiskirstymas pagal teisminio proceso stadijas.
2 lentelė. Bylų suskirstymas pagal ieškinio objektą.
Bylos kategorija pagal ieškinio
objektą
Dėl obligacijų sutarčių pripažinimo
negaliojančiomis
Dėl indėlio sertifikatų sutarčių
pripažinimo negaliojančiomis
Dėl obligacijų ir indėlio sertifikatų
sutarčių pripažinimo negaliojančiomis
Kitos bylos

Apibendrinta informacija
136 bylos, ieškinių suma 12,6 mln. Lt.
158 bylos, ieškinių suma 10,6 mln. Lt.
46 bylos, ieškinių suma 45,1 mln. Lt.
26 bylos, ieškinių suma 7 mln. Lt.

2013 m. birželio 28 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) vienos iš BAB banko Snoras indėlio
sertifikato savininkės byloje priėmė nutartį, tenkinančią ieškovės prašymą patenkinti ieškinį. Šios LAT
nutarties pagrindu buvo išmokėta pirmoji draudimo išmoka (26 tūkst. Lt) indėlio sertifikato turėtojai. Po
šios nutarties ataskaitiniu laikotarpiu, vadovaujantis teismų sprendimais, buvo išmokėtos dar dvi
draudimo išmokos BAB banko Snoras klientams – pripažinus negaliojančia obligacijų pasirašymo sutartį
ir pripažinus, kad indėlio sertifikato sutartis nebuvo sudaryta. Bendra šių išmokų suma – 143,8 tūkst. Lt.
2013 m. gruodžio 16 d. LAT, nagrinėdamas civilines bylas dėl obligacijų pasirašymo sutarčių
pripažinimo negaliojančiomis ir dėl indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,
sujungtas į vieną civilinę bylą, priėmė nutartį šią civilinę bylą stabdyti ir kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo.

8. Draudėjų patikrinimo veikla
Pagal 2013-2015 m. strateginį veiklos planą per 2013 metus atliktų patikrinimų skaičius, tenkantis
vienam darbuotojui, turėjo būti ne mažiau kaip 8 patikrinimai. Šis strateginio veiklos plano rodiklis
pasiektas ir viršytas 169 % .
2013 m. draudimo įmonė atliko 43 patikrinimus (žr. 4 pav.) – 38 planinius tikrinimus ir 5
neplaninius tikrinimus. 2013 m. tikrinimus atliko du darbuotojai. Per ataskaitinį laikotarpį vienam
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darbuotojui tenkantis patikrinimų skaičius sudarė 21,5 vnt. patikrinimų 28 patikrinimais daugiau nei 2012
m.
4 pav. Patikrinimų skaičiaus kitimas
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Draudimo įmonė savo veikloje atlieka draudėjų patikrinimus šiose srityse:
- ar teisingai apskaičiuojamos ir mokamos draudimo įmokos;
- ar tinkamai informuojama visuomenė apie įsipareigojimų investuotojams ir indėlių draudimą;
- ar draudėjai yra pasirengę teikti draudimo įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti.
Buvo atlikti 7 bankų tikrinimai (tikrinti 6 bankai, 1 bankas buvo tikrintas pakartotinai), 28 kredito
unijų tikrinimai, 4 valdymo įmonių tikrinimai, 4 finansų maklerio įmonių tikrinimai.
Tikrinimo metu nustačius trūkumus, draudėjai įpareigojami juos pašalinti.
Ataskaitiniu laikotarpiu patikrinimo metu nustatyti draudėjų draudimo įmokų įsiskolinimai
1.584.408,2 Lt. Sumai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai draudėjų skoliniai įsipareigojimai buvo įvykdyti
ir lėšos pervestos į draudimo įmonės sąskaitą.
2013 m. pabaigoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos banku dėl bendrų
tikrinimų ir tarpusavio informacijos keitimosi.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengtos ir patvirtintos naujos vidinės draudėjų patikrinimų
procedūros ir taisyklės.
9. Įmonės personalo valdymas
•
•
•
•

Šiuo metu IID turi 19 patvirtintų etatų. IID veiklą organizuoja per 4 skyrius:
Draudimo išmokų administravimo skyrius;
Draudėjų patikrinimo skyrius;
Fondų administravimo skyrius;
Veiklos organizavimo skyrius.

Įmonės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuoti
Anglų kalbos mokymai, dalyvauta seminaruose: „Socialinė atsakomybė valstybės valdomose įmonėse –
praktiniai įgyvendinimo aspektai“, „Komunikacija XXI amžiuje“, „Bankroto pripažinimas tyčiniu: naujas
reguliavimas“, „Nauji verslo modeliai“, „ Viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pokyčiai“.
Vidutinis Įmonės administracijos (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio)
darbo užmokestis buvo 9378 Lt., o kitų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis – 4.167 Lt.
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10.Įmonės finansiniai įsipareigojimai
2013 m. gruodžio 31 d. bendros paskolos Finansų ministerijai dydis sudarė 2.709,6 mln. litų.
Paskola Finansų ministerijai grąžinama iš draudėjų sumokėtų draudimo įmokų ir iš bankrutavusių kredito
įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį reikalavimą, grąžintų lėšų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Finansų ministerijai buvo grąžinta 388,1 mln. litų paskolos ir sumokėta
18,47 mln. litų palūkanų.
11. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai
Įmonės veikla yra specifinė, t.y. Įmonė nevykdo ūkinės-komercinės veiklos, nemoka pelno
mokesčio. Dėl šios priežasties Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas ir Įmonės veiklos vertinimas
vadovaujantis pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso duomenimis neatspindi Įmonės veiklos efektyvumo,
kadangi balanse yra apskaitomas visas Įmonės turtas, įskaitant administruojamų fondų turtą, o pelno
nuostolio ataskaitoje tik pajamos ir pelnas iš Įmonės nuosavo kapitalo investavimo. Įmonė gali įvertinti
nuosavo kapitalo pelningumą (ROE). Nuosavo kapitalo pelningumas 2013 m. palyginti su 2012 m.,
sumažėjo 0,07 procentinio punkto (3 lentelė).
Sumažėjimas paaiškinamas tuo, kad buvo gautos didesnės investicijų palūkanų pajamos dėl
pasirinkto ilgesnio investavimo laikotarpio. Įmonės bendrojo likvidumo rodiklio reikšmė 2013 m.
gruodžio 31 d., palyginti su 2012 metais, sumažėjo dėl trumpalaikio turto sumažėjimo.
3 lentelė. Įmonės nuosavo kapitalo pelningumo ir bendrojo likvidumo reikšmės.
2011 m.

2012 m.

2013 m.

Nuosavo kapitalo pelningumas 3,12

2,82

2,75

Bendrasis likvidumas

1,88

1,64

1,15

12. Kita Įmonės veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu draudimo įmonės atstovai dalyvavo metiniame EFDI (Europos indėlių
draudikų forumas) susitikime. Susitikimo tema – įsipareigojimų investuotojams draudimas.
Per 2013 metus Įmonė dalyvavo aštuoniose EFDI narių apklausose.
Kaip ir buvo planuota, ataskaitiniu laikotarpiu, patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklės; Darbo
apmokėjimo taisyklės; Darbo tvarkos taisyklės; Tarnybinių mobiliųjų telefonų ir/ar SIM kortelių
išdavimo ir naudojimo tvarka; Visuomenės informavimo apie indėlių ir įsipareigojimų draudimo tvarka;
Draudėjų draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo administravimo taisyklės; Draudėjų patikrinimų
taisyklės; Darbuotojų aprūpinimo kanceliarinėmis priemonėmis taisyklės; Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentas; Įmonės Atstovų sprendimų, dėl kurių planuojama balsuoti atstovaujant draudimo
įmonę, bankrutavusių finansų įstaigų kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komitetuose priėmimo
tvarka; Draudėjų švietimo taisyklės; Indėlių draudimo edukacinė medžiaga; Įsipareigojimų
investuotojams draudimo edukacinė medžiaga; Personalo atrankos taisyklės; pakeistos ir patvirtintos
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės; pakeisti ir patvirtinti
Įmonės įstatai.
Direktorė

Aurelija Mažintienė
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1. ĮŽANGINĖ DALIS
Mes atlikome VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių
ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus, auditą.
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito
metu, ir aptariami audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir
atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus įmonės valdymui ar priežiūrai
svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.
Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, kaip
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos,
naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai
šaliai be audito įmonės sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus
audito ataskaitos pateikimo atvejus.
2. AUDITO APIMTIS
Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Tarptautiniais
audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais,
audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis ir auditoriaus savarankiškai pasirinktomis
audito atlikimo procedūromis.
Audito standartai reikalauja, kad mes taip planuotume ir atliktume auditą, kad gautume
pagrindą tvirtinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu
testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Audito metu
buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras
finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas.
Auditas atliktas pagal audito paslaugų sutartį. Sutarties užduotis – 2013 metų finansinių
ataskaitų auditas. Be finansinių ataskaitų audito, auditorius neatliko kitų tikrinamojo pobūdžio darbų.
Audituotos 2013 metų finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki
2013 m. gruodžio 31 d. imtinai. Finansinėse ataskaitose pateikiami 2-jų - 2012 ir 2013 – finansinių
metų palyginamieji duomenys. Įmonė rengia finansines ataskaitas, kurias sudaro balansas, pelno
(nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos bei aiškinamasis raštas.
3. AUDITORIAUS IŠVADOS APRAŠYMAS
Auditorius apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2013 metų finansines ataskaitas pareiškia
besąlyginę nuomonę. Mūsu nuomone, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2013 metų
veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Verslo apskaitos standartus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
4. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI
Įmonės taikoma apskaitos politika atitinka finansinių ataskaitų sudarymo tvarką,
nustatytą Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Auditorius pasiūlymų dėl finansinių ataskaitų tobulinimo neturi.
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5. VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI
ĮVERTINIMAS
Mes atlikome 2013 metų veiklos ataskaitos, kuri yra pridedama prie finansinių ataskaitų
rinkinio, patikrinimą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti
duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis. Mūsų darbas veiklos ataskaitos atžvilgiu apsiribojo
patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis ir neapėmė vadovybės
vertinimų, veiklos planų ir prognozių tikrinimo.
2013 metų veiklos atasakaitoje nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su
audituotomis finansinėmis ataskaitomis.
Veiklos ataskaita atitinka teisės aktus, reglamentuojančius jos rengimą.
6. VIDAUS KONTROLĖ
Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga
Įmonės vadovybė. Tinkama vidaus kontrolės sistema padeda užtikrinti veiklos efektyvumą, mažina
riziką dėl galimų klaidų bei apgaulės. Mūsų nuomone, įmonė įgyvendino tinkamą vidaus kontrolės
sistemą.
Įmonėje yra nustatytos darbuotojų funkcijos ir atsakomybės. Įmonėje yra patvirtintos
vidaus tvarkos taisyklės, su kuriomis supažindinami darbuotojai.
Įmonėje yra nustatyta informacijos pateikimo tvarka, rizikos prisiėmimo vidaus taisyklės,
bei kiti vidaus kontrolės elementai.
7. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE
TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI
Auditorius pastebėjimų dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose
neturi.
8. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI
Nėra.
9. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI
Nėra.

2014-03-31, Vilnius
UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
Auditorius Arūnas Butkevičius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433
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