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2012 m. kovo 31 d. BALANSAS  

 

Trijų mėnesių                                                                                                                                                   Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                                   (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

 

Eil. 

Nr. 
TURTAS 

Pastabos 

Nr. 

2012 m. kovo 

31 d. 

2011 m. 

gruodžio 31 d. 

A. ILGALAIKIS TURTAS 
 

125 553 586 627 032 501 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

2 972 2 143 

I.1. Programinė įranga 
 

2 972 2 143 

I.2. Kitas nematerialusis turtas 
 

0 0 

II. MATERIALUSIS TURTAS 
 

14 119 14 429 

II.1. Pastatai ir statiniai 
 

3 821 3 905 

II.2. Transporto priemonės 
 

1 1 

II.3. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 
 

10 297 10 523 

II.4. Kitas materialusis turtas 
 

0 0 

III. FINANSINIS TURTAS 
 

125 536 495 627 015 929 

III.1. Po vienerių metų gautinos sumos 
 

0 0 

III.2. Kitas finansinis turtas 1 125 536 495 627 015 929 

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  
 

0 0 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 
 

260 896 905 892 661 659 

I. 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI 

APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS 
 

219 554 222 775 653 336 

I.1. Atsargos 
 

139 38 

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 
 

139 38 

I.2. Išankstiniai apmokėjimai 2 219 554 083 775 653 298 

I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys 
 

0 0 

II. 
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 

SUMOS  
3 15 005 139 13 812 303 

II.1. Draudėjų įsiskolinimas 
 

14 422 085 13 494 364 

II.2. Kitos gautinos sumos 
 

583 054 317 939 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 
 

0 102 864 697 

III.1. Trumpalaikės investicijos 
 

0 102 864 697 

III.2. Terminuoti indėliai 
 

0 0 

III.3. Kitas trumpalaikis turtas 
 

0 0 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
 

26 337 544 331 323 

  TURTO IŠ VISO:   386 450 491 1 519 694 160 
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Eil. 

Nr. 

NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pastabos 

Nr. 

2012 m. kovo 

31 d. 

2011 m. 

gruodžio 31 d. 

C. NUOSAVAS KAPITALAS   43 145 367 42 843 403 

I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS   30 974 825 30 974 825 

II. 

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS 

GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS 

NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS 

KAPITALAS 

 
0 0 

III. 
PERKAINOJIMO REZERVAS 

(REZULTATAI)  
0 0 

IV. REZERVAI 
 

10 531 063 10 531 063 

IV.1. Privalomasis 
 

10 531 063 10 531 063 

IV.2. Kiti rezervai 
 

0 0 

V. 
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI)  
1 639 479 1 337 515 

V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 
 

301 964 1 337 515 

V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 
 

1 337 515 0 

F. 
ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMI 

FONDAI  
-2 269 420 873 -2 277 995 743 

I. INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS 4 -2 275 930 218 -2 284 336 745 

II. 
ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS 

DRAUDIMO FONDAS 
4 6 509 345 6 341 002 

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 
 

0 0 

E. 
MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI  
2 612 725 997 3 754 846 500 

I. 

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS 

SUMOS IR ILGALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2 393 143 449 2 979 153 306 

I.1. Finansinės skolos 5 2 393 143 449 2 979 153 306 

I.1.1. LR Vyriausybei 
 

2 393 143 449 2 979 153 306 

II. 

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 

SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

219 582 548 775 693 194 

II.1. 
Mokėtinos draudimo išmokos AB banko 

Snoras indėlininkams 
6 219 536 554 775 646 881 

II.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 
 

579 548 

II.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 

29 174 29 391 

II.4. Atidėjiniai 
 

0 0 

II.5. 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai  
16 241 16 374 

 

NUOSAVO KAPITALO  IR                        

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 

  
386 450 491 1 519 694 160 

 

Direktorius                                                                                                                    Raimundas Žilinskas 
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2012 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA  

 

Trijų  mėnesių                                                                                                                                     Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                         (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 

2012 m. 

kovo 31 d. 

2011 m. 

kovo 31 d. 

I. PARDAVIMO PAJAMOS   226 543 223 885 

I.1. Atlyginimas už fondų administravimą 
 

226 543 223 885 

I.1.1. 
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo 

administravimą 
  225 586 222 989 

I.1.2. 
Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondo administravimą 
  957 896 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA   0 0 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   226 543 223 885 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS   226 543 223 885 

IV.1. Fondų administravimo sąnaudos 
 

226 543 223 885 

IV.1.1. Indėlių draudimo fondo    225 586 222 989 

IV.1.2. Įsipareigojimų investuotojams fondo   957 896 

IV.2. 
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo 

teise 
  0 0 

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)   0 0 

VI. KITA VEIKLA   0 0 

VI.1.   Pajamos    0 0 

VI.2.   Sąnaudos   0 0 

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 
 

301 964 206 215 

VII.1.   Pajamos iš Įmonės nuosavo kapitalo investavimo    302 360 348 084 

VII.2. Įmonės nuosavo kapitalo investavimo sąnaudos   396 1 169 

VII.3. 
Pelnas (+) nuostoliai(-) dėl valiutos kurso 

pasikeitimo 
  0 -140 700 

IX. PAGAUTĖ   0 0 

X. NETEKIMAI   0 0 

XI. 
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 
  301 964 206 215 

XII. PELNO MOKESTIS   0 0 

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   301 964 206 215 
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2012 m. kovo 31 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 

Trijų  mėnesių                                                                                                                                       Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                          (ataskaitos tikslumo lygis ir v aliuta) 

  

Įmonės 

savininko 

kapitalas 

Perkainojimo 

rezervas (rezultatai) 

Privalo-

masis 

rezervas 

Kiti 

rezerv

ai 

Nepaskirs-

tytasis 

pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso Ilgalaikio 

materiali

ojo turto 

Finansi

nio 

turto 

2010 m. gruodžio 31 d. likutis 30 974 825     8 790 717   1 740 346 41 505 888 

 Esminių klaidų taisymo 

rezultatas             0  

2010 m. gruodžio 31 d. 

perskaičiuotas likutis 30 974 825     8 790 717   1 740 346 41 505 888 

Praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)(2011 03 31)           206 215 206 215 

 Sudaryti rezervai             0 

2011 m. kovo 31 d. likutis 30 974 825     8 790 717   1 946 561 41 712 103 

 Praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)(nuo 2011 04 01 iki 

2011 12 31)           1 131 300 1 131 300 

 Sudaryti rezervai       1 740 346   -1 740 346 0 

Panaudoti rezervai             0 

2011 m. gruodžio 31 d. likutis 30 974 825     10 531 063   1 337 515 42 843 403 

 Ataskaitinio laikotarpio 

grynasis pelnas/nuostoliai 

(2012 03 31)           301 964 301 964 

 Sudaryti rezervai             0 

Panaudoti rezervai             0  

 Įmonės savininko kapitalo 

didinimas (mažinimas)             0  

2012 m. kovo 31 d. likutis 30 974 825 0  0  10 531 063 0  1 639 479 43 145 367 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Raimund as Žilinskas 
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2012 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

Trijų mėnesių                                                                                                                                     Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                     (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil.   

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos  

Nr. 

2012 m. kovo 

31 d. 

2011 m. kovo 

31 d. 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai       

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos    41 194 460 43 713 545 

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų-draudimo įmokos   41 193 707 43 713 439 

I.1.2. Kitos įplaukos   753 106 

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos   33 915 417 180 777 

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų 

tiekėjams (su PVM) 

  
49 014 72 796 

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais   186 746 107 981 

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai   0 0 

1.2.4. Išmokėtos draudimo išmokos AB banko Snoras 

indėlininkams 

  
1 039 808 0 

1.2.5. Sumokėti avansai draudimo išmokoms AB 

banko Snoras indėlininkams mokėti 

  
32 636 664 0 

I.2.4. Kitos išmokos    0 0 

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   7 282 228 43 532 768 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai       

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas   -3 185 0 

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 

perleidimas 

  
0 0 

II.3. Investicijos į vertybinius popierius   0 -128 310 193 

II.4. Vertybinių popierių išpirkimas, pardavimas   604 737 035 84 729 648 

II.5. Investicijos į terminuotus indėlius   0 -80 320 319 

II.6. Terminuotų indėlių sugrąžinimas   0 80 320 319 

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   604 733 850 -43 580 545 

III. Finansinės veiklos pinigų srautai   -586 009 857 0 

III.1. Gauta paskola iš LR Finansų ministerijos   0 0 

III.2. Grąžinta paskola LR Finansų ministerijai   586 009 857 0 

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai    0 0 

IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas   0 0 

IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų 

sumažėjimas 

  
0 0 

V. Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka 

pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui 

  
0 0 

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 

(sumažėjimas) 

  
26 006 221 -47 777 

VII. Pinigai  ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pradžioje 

  
331 323 142 144 

VIII. Pinigai  ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pabaigoje 

  
26 337 544 94 367 
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2012 m. kovo 31 d. Tarpinių finansinių ataskaitų 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

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.  

Per 2012 metų 3 mėnesius draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą  mokėjo 8 bankai ir 75 kredito unijos, į 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą – 21 finansų maklerio ir valdymo įmonė.   

2012 m. I ketvirtį buvo toliau apskaičiuojamos ir  mokamos draudimo išmokos 2011 metais bankrutavusio AB banko 

SNORAS indėlininkams pagal BAB banko Snoras administratoriaus pateiktus papildomus indėlininkų sąrašus. 

Darbuotojų skaičius 2012 metų  kovo 31 d.  buvo 13 darbuotojų, iš jų 3 darbuotojai dirba pagal terminuotas darbo 

sutartis.  

 

Apskaitos politika 

 

Įmonė 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais  

metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2011 metų metinių  finansinių ataskaitų  rinkinio aiškinamajame 

rašte. 
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Šiose finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami nacionaline valiuta – litais. Balanso sudarymo dieną galiojo šie 

oficialūs lito ir kitų valiutų santykiai: 

 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31 

USD 2,5896 2,6694 2,4551 

EUR 3,4528 3,4528 3,4528 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS  

 

1 PASTABA.    KITAS FINANSINIS TURTAS 

Balanso A skyriaus III. 2 eil. “Kitas finansinis turtas” pateikti duomenys apie įmonės įsigytus ilgalaikius skolos 

vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas po metų ir vėliau ir apie išankstinius apmokėjimus už ilgalaikius skolos 

vertybinius popierius.  

 

Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sandorio šalis 

Eil.Nr. VVP pavadinimas 2012 03 31 2011 03 31 

1 Lietuvos Vyriausybės obligacijos 125 536 495 710 925 735 

2 Eurais išleistos Lietuvos Euroobligacijos 0 150 920 304 

3 Eurais išleisti Italijos Respublikos VP 0 38 547 176 

4 Eurais išleisti Belgijos  VP 0 89 184 856 

5 Eurais išleisti Vokietijos Respublikos  VP 0 78 637 968 

6 Eurais išleisti Prancūzijos Respublikos  VP 0 60 966 851 

7 Eurais išleisti Vengrijos Respublikos  VP 0 21 314 055 

8 JAV doleriais išleisti Italijos Respublikos VP 0 11 640 907 

9 JAV doleriais išleisti JAV Vyriausybės VP 0 16 219 110 

10 JAV doleriais išleisti Austrijos Respublikos VP 0 37 493 045 

11 JAV doleriais išleisti Vengrijos Respublikos VP 0 21 411 686 

        

  Iš viso ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 125 536 495 1 237 261 693 

12 Sumokėtas  avansas VVP pirkimui 0 1 364 156 

  Iš viso Kitas finansinis turtas 125 536 495 1 238 625 849 

 

2 PASTABA.     IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

Balanso B skyriaus I.2. eil. Išankstiniai apmokėjimai” pateikti duomenys apie bankams-mokėjimo agentams pervestas, 

bet dar neišmokėtas sumas draudimo išmokoms  BAB banko Snoras indėlininkams mokėti ir kitus išankstinius 

apmokėjimus: 

Eil.Nr. Pavadinimas 2012 03 31 2011 03 31 

1 
Avansas bankams (mokėjimo agentams) draudimo 

išmokoms AB bankas Snoras indėlininkams mokėti 
219 536 554 0 

2 Iš anksto apmokėta prenumerata 3186 2 863 

3 Iš anksto apmokėtas turto draudimas 441 728 

4 Kiti avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas 13 902 6 998 

 
Iš viso 219 554 083 10 589 
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3 PASTABA.  PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Balanso B skyriaus II. eil. “Per vienerius metus gautinos sumos” pateikti duomenys apie draudėjų - bankų ir kredito 

unijų-nesumokėtas  draudimo įmokas,  kurių mokėjimo terminas dar nesuėjo ir kitas gautinas sumas: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 2012 03 31 2011 03 31 

1. Gautinos draudėjų (bankų ir kredito unijų) draudimo įmokos 14 637 591 14 990 538 

2. Gautinos sumos už parduotus vertybinius popierius 583 054 0 

  Iš viso: 15 005 139 14 990 538 

 

4  PASTABA.   ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMI FONDAI 

Balanso Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje  F skyriuje „Įmonės administruojami fondai“ pateikti duomenys apie 

Įmonės administruojamus  Indėlių draudimo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondus.  

Pateikiame duomenis apie šių fondų pokyčius: 

 INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA 

Trijų  mėnesių                                                                                                                                                          Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                                                   (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 2012 m. kovo 31 d. 2011 m. kovo 31 d. 

I. 
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO 

LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 
-2 284 336 745 1 498 503 325 

II. PADIDĖJIMAS, IŠ VISO 45 626 228 56 287 907 

1. Draudimo įmokos 41 997 398 43 598 221 

1.1.              bankų 41 269 015 43 039 026 

1.2.              kredito unijų 728 383 559 195 

2. 
Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos vertybinius 

popierius ir indėlius 
3 628 382 12 689 686 

3. 
Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų 

pasikeitimo 
0 0 

4. Kitos pajamos 448 0 

4.1. Gautinos palūkanos iš bankų 448 0 

III. SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO 37 219 701 5 336 655 

1. 
Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų 

pasikeitimo 
0 5 113 666 

2. Turto vertės sumažėjimas dėl VVP perkainavimo 3 000 085 0 

3. 
Turto vertės sumažėjimas dėl finansinio turto 

įvertinimo tikrąja verte 
0 0 

4. 
Draudimo išmokų sąnaudos Ab banko SNORAS 

indėlininkams 
33 994 030 0 

5. Fondo administravimo sąnaudos 225 586 222 989 

5.1. Fondo investavimo sąnaudos 2 118 42 766 

5.2. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 185 538 148 254 
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5.3. 
Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros 

sąnaudos 
35 274 26 957 

5.4. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2 656 5 012 

IV. 
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO 

LAIKOTARPIO PABAIGOJE 
-2 275 930 218 1 549 454 577 

 

 

 ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA  

Trijų  mėnesių                                                                                                                                                          Litais 

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                                                  (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 2012 m. kovo 31 d. 2011 m. kovo 31 d. 

I. 
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO 

LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 
6 341 002 5 998 570 

II. PADIDĖJIMAS, IŠ VISO 169 300 193 282 

1. Draudimo įmokos 124 000 142 186 

2. 
Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos vertybinius 

popierius ir indėlius 
45 300 51 094 

3. 
Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų 

pasikeitimo 
0 0 

4. Kitos pajamos 0 2 

4.1. Delspinigiai   2 

III. SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO 957 21 430 

1. 
Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų 

pasikeitimo 
0 20 534 

2. Fondo administravimo sąnaudos 957 896 

2.1. Fondo investavimo sąnaudos 60 172 

2.2. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 745 596 

2.3. 
Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros 

sąnaudos 
141 108 

2.4. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 11 20 

IV. 
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO 

LAIKOTARPIO PABAIGOJE 
6 509 345 6 170 422 

 

5  PASTABA. FINANSINĖS SKOLOS 

Eil. Nr. Pavadinimas 2012 03 31 2011 03 31 

1 

Finansų ministerijos valstybės vardu suteikta 

beprocentinė paskola iki 2017 metų gruodžio 1 

dienos 

2 393 143 449 0 

  Iš viso 2 393 143 449 0 
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6 PASTABA.    DRAUDIMO IŠMOKOS 

2011 metais AB banko SNORAS atžvilgiu įvyko draudžiamasis įvykis. AB banko Snoras indėlininkai įgijo teisę į 

draudimo išmokas. 2011 m. gruodžio 14 d. Įmonė pradėjo mokėti draudimo išmokas. Žemiau pateikiama informacija 

apie apskaičiuotas ir išmokėtas draudimo išmokas BAB banko Snoras indėlininkams. 

  

2012 I 

ketvirtis 2011 metai 

Viso nuo draudimo 

išmokų mokėjimo 

pradžios 

Apskaičiuota draudimo išmokų per laikotarpį 33 994 030 4 003 555 200 4 037 549 230 

Išmokėta draudimo išmokų  590 104 357 3 227 908 319 3 818 012 676 

Neišmokėtų draudimo išmokų BAB banko Snoras 

indėlininkams likutis  
219 536 554 775 646 881 219 536 554 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Raimundas Žilinskas 



VĮ ,,INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ 2012 METŲ  

I KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – „įmonė“) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija - Finansų ministerija (toliau – „FM“), įmonės taryba ir 

vienasmenis valdymo organas - įmonės direktorius. Įmonės tarybą sudaro 5 nariai. Įmonės tarybos 

pirmininkas yra FM finansų viceministras Rolandas Kriščiūnas, tarybos pirmininko pavaduotoja – 

FM Finansų rinkų politikos departamento vyresnioji patarėja Audrutė Dziskienė, kiti nariai: FM 

Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Frejutė, Lietuvos banko valdybos 

narys Audrius Misevičius ir Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius Mindaugas 

Leika. Įmonės direktorius - Raimundas Žilinskas. 

Savo veikloje įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas: 

 kaupia Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 

ir įmonės įstatų nustatyta tvarka pinigus administruojamuose fonduose ir įmonės 

nuosavame kapitale; 

 Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskaičiuoja ir išmoka draudimo išmokas 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų bankų, Lietuvos Respublikoje 

įsteigtų užsienio bankų filialų, Centrinės kredito unijos ir kredito unijų indėlininkams ir 

bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines 

paslaugas, taip pat bankų filialų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio įmonių filialų  

investuotojams; 

 tikrina, ar bankai, Lietuvos Respublikoje bankų filialus įsteigę užsienio bankai, kredito 

unijos, įmonės ir Lietuvos Respublikoje įmonių filialus įsteigusios užsienio įmonės, 

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 

nustatyta tvarka mokantys draudimo įmokas į įmonės administruojamą Indėlių draudimo 

fondą ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą, nepažeidžia Lietuvos 

Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytos 

draudimo tvarkos; 

 investuoja administruojamus fondus ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į įmonės tarybos 

nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius ir indėlius 

Lietuvos banke; 

 įvertina užsienio valstybių, kurių bankai ar įmonės steigia filialus Lietuvos Respublikoje, 

indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo (kompensavimo) arba kitokio saugumo 

užtikrinimo sąlygas; 

 atlieka kitas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 

įstatyme ir įmonės įstatuose nurodytas funkcijas, susijusias su minėto įstatymo 

įgyvendinimu ir įmonės veiklos užtikrinimu. 

Įmonė yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti tokio pobūdžio veikla. Jos klientai yra Lietuvoje 

veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines 

paslaugas (toliau – „valdymo įmonės“). 2011 m. kovo 31 d. įmonės klientais buvo: 

1. 83 kredito įstaigos: 

 8 komerciniai bankai; 

 75 kredito unijos (2012 metų pirmąjį ketvirtį pradėta drausti KU „Žemaitijos 

iždas“); 

2. 10 finansų maklerio įmonių; 

3. 11 valdymo įmonių. 

Įmonės pagrindinę socialinę funkciją išreiškia įmonės misija. Pagrindinė įmonės tiriamoji 

veikla yra Europos Komisijos rengiamų dokumentų analizė, pasiūlymai, pritaikymo galimybių 

vertinimas.  
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1. Įmonės veiklos misija  

Įmonės misija yra užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą draudėjų 

draudžiamojo įvykio atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės 

pasitikėjimo finansų įstaigomis didinimo. 

2. Įmonės strateginiai tikslai, uždaviniai bei priemonės 

2.1. Pirmasis strateginis tikslas – užtikrinti Indėlių draudimo ir Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo sistemų efektyvų administravimą. 

2.1.1. Pirmasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – užtikrinti tikslų 

draudimo įmokų  mokėjimo į Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo 

fondą administravimą. 

Šiam uždaviniui įgyvendinti įmonė taiko šias priemones:  

 vadovaujantis įmonės tarybos patvirtinta „Draudimo įmokų apskaičiavimo ir 

mokėjimo tvarka“, draudimo įmokų iš kredito įstaigų, finansų maklerio ir valdymo įmonių 

priėmimas. Kiekvieną mėnesį yra registruojamos, tikrinamos iš draudėjų gautos draudimo įmokų 

apskaičiavimo ataskaitos, ataskaitos apie draudžiamus indėlius ir finansinės ataskaitos, o taip pat 

kiti dokumentai, susiję su draudėjų veikla. Atliekami veiksmai ataskaitų klaidoms ištaisyti, 

ataskaitų duomenys tikrinami su ataskaitomis apie draudžiamus indėlius. Vykdomas draudimo 

įmokų sumokėjimo monitoringas. Gautos draudimo įmokos įskaitomos į administruojamus 

fondus; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis: priemonė taikoma kiekvieną mėnesį.  

 vadovaujantis įmonės direktoriaus patvirtintomis „Tikrintinų draudėjų atrankos 

taisyklėmis“ ir „Draudėjų tikrinimo tvarka“, planinių draudėjų patikrinimų, siekiant nustatyti, ar 

draudėjai laikosi draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, atlikimas. Patikrinimų 

metu yra tikrinamos draudžiamų indėlių (finansų maklerio ir valdymo įmonių tikrinimo atvejais 

tikrinamos sudarytų investicinių sandorių ataskaitos) bei draudimo įmokų apskaičiavimo 

ataskaitos, t.y. jų atitikimas su įmonės turimomis ataskaitomis. 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

2.1.2. Antrasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – užtikrinti efektyvų  

įmonės administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimą. 

Šiam uždaviniui įgyvendinti įmonė taiko šias priemones: 

 vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymu, įmonės tarybos patvirtintomis įmonės nuosavo kapitalo lėšų ir 

administruojamų fondų investavimo politika, nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų 

investavimo tvarka bei įmonės direktoriaus patvirtintomis investicijų valdymo taisyklėmis, 

investavimas į Lietuvos bei užsienio valstybių vyriausybių vertybinius popierius ir į indėlius 

Lietuvos banke; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis: priemonė taikoma nuolat, atsižvelgiant į gautas 

draudimo įmokas, už parduotus vertybinius popierius gautas lėšas bei atkarpas. 

 pajamų, gautų iš investavimo, apskaitymas ir paskirstymas į Indėlių draudimo fondą, 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir įmonės nuosavą kapitalą proporcingai jų 

dydžiams; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis – priemonė taikoma kiekvieną mėnesį. 

2.1.3. Trečiasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – tobulinti ir vystyti 

indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisykles ir įmonės vidaus teisės aktus. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti:  

 Indėlių draudimo direktyvos 94/19/EB ir įsipareigojimų investuotojams direktyvos 

97/9/EB pakeitimų projektų analizė;  

Priemonės įgyvendinimo terminas: 2012-2014 metai. 

 užsienio valstybių indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų 

analizė; 
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Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą reglamentuojančių teisės aktų, 

įmonės teisės aktų peržiūra, pakeitimų ar papildymų rengimas, priėmimas; 

Priemonės įgyvendinimo terminas – 2012 - 2013 m. planuojami įmonės įstatų, „Draudimo 

išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, „Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo 

tvarkos“ pakeitimai. Viešųjų pirkimų taisyklių koregavimas, pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui 

ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams. Kitų teisės aktų keitimas – 

pagal poreikį. 

2.1.4. Ketvirtasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – dalyvauti Europos 

indėlių draudikų forumo ir tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje bei keistis 

informacija su užsienio indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstaigomis. 

Priemonės uždaviniui pasiekti: 

 dalyvavimas seminaruose, konferencijose, dalykiniuose pasitarimuose; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis pagal poreikį. 

 dokumentų, susijusių su EFDI veikla, rengimas; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis pagal poreikį. 

 keitimasis informacija su užsienio indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 

įstaigomis. 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis pagal poreikį. 

2.2. Antrasis strateginis tikslas – užtikrinti savalaikį ir tikslų draudžiamojo įvykio 

administravimą.  

2.2.1. Uždavinys antrajam strateginiam tikslui pasiekti – įvykus draudžiamajam įvykiui, 

laikantis nustatytų terminų apskaičiuoti bei išmokėti draudimo išmokas. Iš anksto suplanuoti 

draudžiamąjį įvykį nėra galimybės, tačiau įmonė gali apskaičiuoti galimų draudimo išmokų dydį 

kiekvienai kredito įstaigai. Įmonė kiekvieną mėnesį skaičiuoja galimas draudimo išmokas pagal 

draudėjų pateiktas ataskaitas apie draudžiamus indėlius ir nustato lėšų pakankamumą draudimo 

išmokoms mokėti įvykus draudžiamajam įvykiui. Jei įmonė iš draudėjų priežiūros institucijų 

gauna informacijos, kuri leidžia daryti išvadas, kad draudžiamojo įvykio tikimybė yra didelė, 

įmonė imasi iš anksto apibrėžtų pasirengimo procedūrų.  

Šiam uždaviniui įgyvendinti įmonė taikytų šias priemones:  

 vadovaujantis įmonės direktoriaus patvirtintomis „Tikrintinų draudėjų atrankos 

taisyklėmis“ ir „Draudėjų tikrinimo tvarka“, planinių draudėjų patikrinimų atlikimas, siekiant 

nustatyti, ar draudėjai yra pasirengę teikti įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms 

apskaičiuoti; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 vadovaujantis „Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka“, duomenų apie 

indėlininkus ar investuotojus, jų indėlius ar įsipareigojimus investuotojams priėmimas iš draudėjo, 

kuriam yra įvykęs draudžiamasis įvykis; 

Priemonės įgyvendinimo terminas - priemonė taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus 

draudžiamajam įvykiui. Draudėjai įmonės reikalavimu privalo įmonei pateikti duomenis, 

reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti.  

 atsižvelgiant į ES indėlių draudimo direktyvos pakeitimus, numatoma sukurti ir 

įdiegti naują programinę įrangą, kuri leistų operatyviai patikrinti draudėjų duomenis, reikalingus 

draudimo išmokoms apskaičiuoti, apskaičiuoti draudimo išmokas, keistis duomenimis su banku 

draudimo išmokų išmokėjimo atveju; 

Priemonės įgyvendinimo terminas – 2013 metai. 

 vadovaujantis valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiksmų, kurie 

galėtų būti vykdomi, kai įvyksta draudėjo draudžiamasis įvykis planu (vadovu), labiausiai 

tinkančio banko, per kurį bus mokamos draudimo išmokos, pervedami jam draudimo išmokų 

gavėjų sąrašai bei įmonės lėšos draudimo išmokoms mokėti, pasirinkimas; 
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Priemonės įgyvendinimo terminas: priemonė taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus 

draudžiamajam įvykiui. 

 informacijos apie draudimo išmokų mokėjimą paskelbimas per žiniasklaidos 

priemones; 

Priemonės įgyvendinimo terminas: priemonė taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus 

draudžiamajam įvykiui. 

2.3. Trečiasis strateginis tikslas – užtikrinti visuomenės informavimą apie indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą. 

2.3.1. Pirmasis uždavinys trečiajam strateginiam tikslui pasiekti – informuoti visuomenę 

apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmonės veiklą. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti:  

 informacijos indėlininkams ir investuotojams pateikimas apie indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, draudimo išmokų mokėjimo sąlygas ir tvarką;  

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 informacijos apie įmonės vykdomą veiklą pateikimas žiniasklaidos priemonėse; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 informacijos apie įmonės vykdomą veiklą, draudimo sąlygas, įmonės finansinių ir 

veiklos ataskaitų pateikimas įmonės internetinėje svetainėje;  

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 indėlininko ir investuotojo atmintinių, kitos informacinės medžiagos užsakymas bei 

pateikimas draudėjams; 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis pagal poreikį. 

 vadovaujantis įmonės direktoriaus patvirtintomis „Tikrintinų draudėjų atrankos 

taisyklėmis“ ir „Draudėjų tikrinimo tvarka“, planinių draudėjų patikrinimų atlikimas, siekiant 

nustatyti, ar draudėjai teisingai informuoja indėlininkus ir investuotojus apie draudimo sąlygas. 

Tikrinama, ar draudėjo darbuotojai, aptarnaujantys klientus, susipažinę su indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygomis, ar teisingai informuoja savo klientus, t.y. 

indėlininkus ir investuotojus, taip pat ar draudėjo būstinėje, klientų priėmimo vietose yra 

pateikiama informacija apie indėlių ir investicijų draudimą. Pagal EK pasiūlymus dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES dėl indėlių garantijų sistemų nuo 2012 m. pabaigos 

kredito įstaigos priimančios indėlius privalės raštu informuoti kiekvieną indėlininką apie indėlių 

draudimą, todėl įmonė nuo 2013 m. tikrins, ar draudėjai tinkamai įgyvendins šią jiems paskirtą 

visuomenės informavimo priemonę. 

Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis. 

 

3. Įmonės veiklos galimybės ir grėsmės  

3.1. Galimybės: 

3.1.1. didinti draudimo įmokų administravimo bei disponuojamų lėšų investavimo, kaupiant 

pinigus įmonės administruojamuose fonduose ir nuosavame kapitale, efektyvumą; 

3.1.2. gauti informaciją apie draudėjus iš draudėjų priežiūros institucijų, stebėti draudėjų 

veiklos būklę, pasirengti draudžiamojo įvykio administravimui, apskaičiuoti galimų draudimo 

išmokų sudėtį ir apimtį; 

3.1.3. įvertinti administruojamų lėšų dydį ir lėšų poreikį draudimo išmokoms mokėti;  

3.1.4. nustatyti principus ir procedūras parinkti bankui, per kurį bus išmokamos draudimo 

išmokos; 

3.1.5. įdiegti procedūras, kurios leis pagreitinti lėšų pasiskolinimą; 

3.1.6. plėsti bendradarbiavimą su užsienio valstybių indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo sistemomis, dalyvauti tarptautinėje veikloje, perimti veiklos patirtį; 

3.1.7. vykdyti įmonės įsipareigojimus išmokėti draudimo išmokas įvykus draudžiamajam 

įvykiui; 
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3.1.8. pagal planuojamus ES indėlių draudimo direktyvos pakeitimus numatoma galimybė 

nuo 2012 m. pabaigos įmonei surinkti iš draudėjų papildomas įmokas, jei įvykus draudžiamajam 

įvykiui įmonės lėšų nepakaktų. 

3.2. Grėsmė – įmonės įsipareigojimams vykdyti gali neužtekti įstatymais nustatyto 

trumpiausiojo termino, per kurį įmonė perims duomenis apie banko indėlininkus ir jų indėlius, ir 

pasiskolinti išmokoms reikalingas  trūkstamas lėšas. 

 4. Ištekliai 

 Išteklius administruojamų fondų formavimui sudaro draudimo įmokos, pajamos iš šių fondų 

investavimo bei lėšos, gautos iš bankrutavusių draudėjų, o nuosavo kapitalo didinimui – pajamos 

iš šio kapitalo investavimo. Išteklius įmonės sąnaudoms sudaro administruojamų fondų 

administravimo pajamos, kurios yra gaunamos atskaičius lėšas iš šių fondų proporcingai jų 

dydžiams, ir pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo. Pastarosios pajamos naudojamos nuosavo 

kapitalo investavimo sąnaudoms padengti, mokesčiui už valstybės kapitalo naudojimą patikėjimo 

teise mokėti ir lėšoms kaupti. Kitos sąnaudos yra padengiamos administruojamų fondų 

administravimo pajamomis. 

2011 metų kovo 31 d. bendra įmonės disponuojamų lėšų suma sudarė 1.597,34 mln. litų. 

2012 metų kovo 31 d. įmonės disponuojamos lėšos buvo 166,74 mln. litų: Indėlių draudimo 

fondas buvo neigiamas – -2.276,05 mln. litų, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas 

sudarė 6,51 mln. litų, įmonės kapitalas 43,15 mln. litų, Finansų ministerijos paskolos, skirtos 

draudimo išmokų mokėjimui AB banko SNORAS indėlininkams įvykus banko draudžiamajam 

įvykiui, likutis 2.393,14 mln. litų. Įmonė, remdamasi AB banko SNORAS duomenimis, draudimo 

išmokoms išmokėti per pirmąjį 2012 metų ketvirtį  pervedė bankams, per kuriuos yra išmokamos 

draudimo išmokos, 33,99 mln. litų, o iš viso nuo draudimo išmokų mokėjimo pradžios buvo 

pervesta 4.037,55 mln. litų. Pagal bankų, per kuriuos yra išmokamos draudimo išmokos, 

ataskaitas yra žinoma, kad nuo 2012 metų pradžios iki 2012 m. vasario 29 d. 38 tūkst. buvusių AB 

banko SNORAS indėlininkų atsiėmė 522,56 mln. litų, o nuo draudimo išmokų mokėjimo pradžios 

iki 2012 m. vasario 29 d. iš viso 197 tūkst. indėlininkų atsiėmė 3.750,60 mln. litų draudimo 

išmokų.  

Įvykus AB banko SNORAS draudžiamajam įvykiui įmonė pardavė didžiąją dalį 

vertybinių popierių, todėl 2012 m. kovo 31 d. įmonės turėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

vertybinių popierių, išleistų litais, vertė buvo 125,54 mln. litų. Dėl būtinybės parduoti vertybinius 

popierius, įmonė pirmąjį ketvirtį gavo mažiau investicijų palūkanų pajamų nei buvo tikėtasi, todėl 

įmonės finansiniai rodikliai yra prastesni nei buvo planuota 2012-2014 metų įmonė veiklos 

strateginiame veiklos plane.  
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1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai 

Priemonių įgyvendinimo apimčių ir terminų suvestinė 2011 metams pateikiama lentelėje žemiau. 

Tikslas 

Nr. 

Uždavi-

nys Nr. 

Priemo-

nė Nr. 

Pavadinimas Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,     

2012 m. 

    I ketvirtis I pusmetis 9 mėn. Metai 

1 1 1 Ataskaitinio laikotarpio administruojamų fondų 100 tūkst. Litų 

administravimo kaina (Lt.). 

16,97 32,83 47,66 61,54 

1 1 2 Faktiškai patikrintų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų 

skaičiaus santykis su pateiktų draudimo įmokų apskaičiavimo 

ataskaitų skaičiumi (proc.). 

100% 100% 100% 100% 

1 1 3 Faktiškai įmokėtų į įmonės sąskaitą įmokų sumos santykis su 

apskaičiuotų draudimo įmokų suma (proc.). 

100% 100% 100% 100% 

1 1 4 Ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančio 

vienam darbuotojui, skaičiaus, palyginti su praėjusių kalendorinių 

metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų 

patikrinimų, tenkančių vienam darbuotojui, skaičiaus. 

0,1 0,2 0,2 0,2 

1 1 5 Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas 

apdorojimas. 

430 839 1255 1675 

1 1 6 Draudėjų patikrinimai dėl draudimo įmokų apskaičiavimo ir 

mokėjimo tvarkos (vnt.). 

1 2 2 3 

1 2 1 Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt). 59,80 120,46 182,01 244,46 

1 2 2 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. 

Lt). 

0,19 0,24 0,29 0,34 

1 2 3 Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt). 0,34 0,66 1,00 1,31 

1 2 4 Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. 

Lt). 

13,92 27,91 42,05 56,11 

1 2 5 Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo 

fondo investavimo (mln. Lt). 

0,05 0,10 0,15 0,20 

1 2 6 Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt). 0,34 0,68 1,02 1,34 

1 3 1 Išanalizuotų ir parengtų bei atitinkamu laikotarpiu numatytų 

išanalizuoti ir parengti teisės aktų ir projektų vnt. santykis (proc.). 

100% 100% 100% 100% 
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Tikslas 

Nr. 

Uždavi-

nys Nr. 

Priemo-

nė Nr. 

Pavadinimas Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,     

2012 m. 

    I ketvirtis I pusmetis 9 mėn. Metai 

1 3 2 Išanalizuoti ES teisės aktai ir projektai (vnt.). 1 2 3 3 

1 3 3 Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą 

reglamentuojančių ir įmonės teisės aktų pakeitimai ar papildymai 

(vnt.). 

0 2 5 7 

1 4 1 EFDI ir IADI renginių, kuriuose buvo planuota dalyvauti, 

skaičiaus santykis su EFDI ir IADI renginiais, kuriuose buvo 

dalyvauta (proc.). 

100% 100% 100% 100% 

1 4 2 Dalyvavimas EFDI ir IADI renginiuose (vnt.). 1 2 3 4 

2 1 1 Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis 

draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

100% 100% 110% 110% 

2 1 2 Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei 

kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo 

išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

50% 50% 60% 60% 

2 1 3 Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito 

unijai, pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms 

apskaičiuoti, lygis. 

4% 6% 6% 7% 

2 1 4 Draudėjų patikrinimai dėl draudėjų pasirengimo teikti įmonei 

duomenis, reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti (vnt.). 

2 3 5 6 

3 1 2 Žiniasklaidos priemonėse paskelbta informacija apie įmonės 

veiklą (kartai). 

1 3 5 6 

3 1 3 Įmonės internetinėje svetainėje pateikta informacija apie įmonės 

vykdomą veiklą, draudimo sąlygas, įmonės finansinės ir veiklos 

ataskaitos (vnt.). 

5 16 20 23 

3 1 4 Indėlininko ir investuotojo atmintinių pateikimas draudėjams 

(vnt.). 

0 0 0 1000 

3 1 5 Draudėjų patikrinimai dėl indėlininkų ir investuotojų teisingo 

informavimo apie draudimo sąlygas (vnt.). 

1 3 4 5 
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2 lentelė. Veiklos rezultatas 

Ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti numatytų priemonių ir veiklos rezultatų suvestinė pateikiama letelėje žemiau. 
 

Tikslas 

Nr. 

Uždavi-

nys Nr. 

Priemo-

nė Nr. 

Pavadinimas  planuotosios  

reikšmės 

faktinės 

reikšmės 

1 1 1 Ataskaitinio laikotarpio administruojamų fondų 100 tūkst. Litų administravimo 

kaina (Lt.). 

16,97 14,76
*
 

1 1 2 Faktiškai patikrintų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiaus santykis 

su pateiktų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiumi (proc.). 

100% 100% 

1 1 3 Faktiškai įmokėtų į įmonės sąskaitą įmokų sumos santykis su apskaičiuotų 

draudimo įmokų suma (proc.). 

100% 100% 

1 1 4 Ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančio vienam 

darbuotojui, skaičiaus, palyginti su praėjusių kalendorinių metų atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančių vienam 

darbuotojui, skaičiaus. 

0,1 0,1
 

1 1 5 Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas. 430 429 

1 1 6 Draudėjų patikrinimai dėl draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 

(vnt.). 

1 1 

1 2 7 Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt). 59,80 8,28 

1 2 8 Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt). 0,19 0,17 

1 2 9 Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt). 0,34 0,30 

1 2 10 Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. Lt). 13,92 3,63 

1 2 11 Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 

investavimo (mln. Lt). 

0,05 0,05 

1 2 12 Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt). 0,34 0,30 

                                                 
*
 Rodiklis paskaičiuotas neįtraukiant Indėlių draudimo fondo lėšų ir sąnaudų. 
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 Uždavinys 

Nr. 

Priemo

nė Nr. 

Pavadinimas planuotosios  

reikšmės 

faktinės 

reikšmės 

1 3 13 Išanalizuotų ir parengtų bei atitinkamu laikotarpiu numatytų išanalizuoti ir 

parengti teisės aktų ir projektų vnt. santykis (proc.). 

100% 600% 

1 3 14 Išanalizuoti ES teisės aktai ir projektai (vnt.). 1 1 

1 3 15 Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą reglamentuojančių ir įmonės 

teisės aktų pakeitimai ar papildymai (vnt.). 

0 5 

1 4 16 EFDI ir IADI renginių, kuriuose buvo planuota dalyvauti, skaičiaus santykis su 

EFDI ir IADI renginiais, kuriuose buvo dalyvauta (proc.). 

100% 100% 

1 4 17 Dalyvavimas EFDI ir IADI renginiuose (vnt.). 1 1 

2 1 1 Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo 

išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

100% 87% 

2 1 2 Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei kredito unijai, 

pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

50% 33% 

2 1 3 Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai, 

pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

4% 4% 

2 1 4 Draudėjų patikrinimai dėl draudėjų pasirengimo teikti įmonei duomenis, 

reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti (vnt.). 

2 0 

3 1 2 Žiniasklaidos priemonėse paskelbta informacija apie įmonės veiklą (kartai). 1 3 

3 1 3 Įmonės internetinėje svetainėje pateikta informacija apie įmonės vykdomą 

veiklą, draudimo sąlygas, įmonės finansinės ir veiklos ataskaitos (vnt.). 

5 12 

3 1 4 Indėlininko ir investuotojo atmintinių pateikimas draudėjams (vnt.). 0 250 

3 1 5 Draudėjų patikrinimai dėl indėlininkų ir investuotojų teisingo informavimo apie 

draudimo sąlygas (vnt.). 

1 3 

 

 

 

 

 



1.1. Strateginis tikslas - užtikrinti Indėlių draudimo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo 

sistemų efektyvų administravimą. 

Vertinimo kriterijų reikšmės: 
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt). 59,80 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt). 0,19 

Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt). 0,34 

Ataskaitinio laikotarpio administruojamų fondų 100 tūkst. Litų administravimo kaina (Lt.). 16,97 

Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. Lt). 13,92 

Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo (mln. Lt). 0,05 

Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt). 0,34 

Faktiškai patikrintų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiaus santykis su pateiktų 

draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiumi (proc.). 

100% 

Faktiškai įmokėtų į įmonės sąskaitą įmokų sumos santykis su apskaičiuotų draudimo įmokų 

suma (proc.). 

100% 

Ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančio vienam darbuotojui, 

skaičiaus, palyginti su praėjusių kalendorinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio atliktų 

draudėjų patikrinimų, tenkančių vienam darbuotojui, skaičiaus. 

0,1 

Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas. 430 

Draudėjų patikrinimai dėl draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos (vnt.). 1 

Išanalizuotų ir parengtų bei atitinkamu laikotarpiu numatytų išanalizuoti ir parengti teisės 

aktų ir projektų vnt. santykis (proc.). 

100% 

Išanalizuoti ES teisės aktai ir projektai (vnt.). 1 

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą reglamentuojančių ir įmonės teisės aktų 

pakeitimai ar papildymai (vnt.). 

0 

EFDI ir IADI renginių, kuriuose buvo planuota dalyvauti, skaičiaus santykis su EFDI ir IADI 

renginiais, kuriuose buvo dalyvauta (proc.). 

100% 

Dalyvavimas EFDI ir IADI renginiuose (vnt.). 1 

      

Indėlių draudimo fondo dydis 2012 metų kovo 31 d. buvo -2.276,05 mln. litų. Per 2012 metų 

pirmąjį ketvirtį indėlių draudimo fondas padidėjo 8,28 mln. litų, o tai yra 51,52 mln. litų mažiau nei 

buvo planuota. Mažesnis nei planuotas prieaugis gautas dėl skubiai parduotų vertybinių popierių, nes 

įmonė negavo planuotų palūkanų iš investicijų, taip pat dėl to, kad per tris 2012 metų mėnesius iš šio 

fondo bankams buvo pervesta 33,99 mln. litų draudimo išmokoms išmokėti.  

 

1 pav. Indėlių draudimo fondo kitimas (mln. litų) 

-2.500,00

-2.000,00

-1.500,00

-1.000,00

-500,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

01 01  01 31  02 29  03 31

2011 m.
2012 m.

 
 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas yra papildomas finansų maklerio įmonių bei 

valdymo įmonių draudimo įmokomis ir pajamomis iš šio fondo investicijų. Draudimo įmokos į šį 

fondą mokamos vieną kartą per metus. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2012 
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metų kovo 31 d. buvo 6,51 mln. litų. Per 2012 metų tris mėnesius šis fondas  padidėjo 0,17 mln. litų, 

o tai yra 0,02 mln. litų mažiau nei buvo planuota. Tai lėmė mažesnės nei planuota palūkanų pajamos 

iš investicijų, taip pat mažiau nei planuota į šį fondą buvo surinkta ir draudimo įmokų.  

 

2 pav. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo kitimas (mln. litų) 

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

01 01  01 31  02 29  03 31 2011 m.
2012 m.  

 

2012 metų kovo 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 43,15 mln. litų. Nuosavas kapitalas per 

2012 metų pirmąjį ketvirtį padidėjo 0,30 mln. litų, o tai yra 0,04 mln. litų mažiau nei buvo planuota. 

Nuosavo kapitalo prieaugis gautas dėl pajamų iš nuosavo kapitalo investavimo, o mažesnė nei 

planuota reikšmė gauta dėl mažesnių nei planuota palūkanų pajamų iš investicijų. 

 

3 pav. Įmonės nuosavo kapitalo lėšų kitimas (mln. litų) 

39,00

39,50

40,00

40,50

41,00

41,50

42,00

42,50

43,00

43,50

01 01  01 31  02 29  03 31
2011 m.
2012 m.

 
 

Įmonės numatytas rodiklis „Indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondo 100 000 litų administravimo kaina“ 2012 metų pirmąjį ketvirtį yra skaičiuojama 

neįtraukiant Indėlių draudimo fondo dydžio ir šio fondo sąnaudų, nes pastarajam fondui tapus 

neigiamam, rodiklis netenka prasmės. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100 000 litų 

administravimo kaina ataskaitiniu laikotarpiu buvo 14,76 litų.  

Per ataskaitinį laikotarpį investicijų palūkanų pajamos sudarė 3,98 mln. litų, kurie buvo gauti 

iš investavimo į vyriausybių vertybinius popierius. Per tris 2012 metų mėnesius gautos investicijų 

palūkanų pajamos yra 10,33 mln. litų mažesnės nei planuota gauti per ataskaitinį periodą. Palūkanų 

pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir administruojamiems fondams 

proporcingai jų dydžiams. Per ataskaitinį laikotarpį palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo 

investavimo buvo 0,30 mln. litų (0,04 mln. litų mažiau nei buvo planuota), palūkanų pajamos iš 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo 0,05 mln. litų (6 tūkst. litų mažiau nei 

planuota) bei palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo 3,63 mln. litų  (10,29 mln. litų 

mažiau nei buvo planuota). Mažesnės nei planuota pajamos iš investicijų buvo gautos dėl skubiai 
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parduotų vertybinių popierių, įvykus AB banko SNORAS draudžiamajam įvykiui. Lėšos, 2012 m. 

gautos pardavus vertybinius popierius, yra naudojamos paskolos Finansų ministerijai grąžinimui. Per 

2012 metų tris mėnesius Finansų ministerijai buvo grąžinta 586,01 mln. litų. 

Investicijų portfelis 2012 metų kovo 31 d. sudarė 125,54 mln. litų. Investicijų portfelis buvo 

sudarytas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų litais. 2012 metų kovo 31 

d. draudžiamų indėlių litais bankuose buvo 74,00 proc., indėlių eurais – 19,06 proc., indėlių JAV 

doleriais – 5,92 proc., kitomis valiutomis – 1,02 proc.   

Įmonė, siekdama užtikrinti efektyvų draudimo įmokų administravimą, imasi kontrolės 

priemonių, kurios nustato, ar draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Visos gaunamos draudėjų ataskaitos 

yra kruopščiai patikrinamos, siekiant nustatyti, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos. Šių 

ataskaitų duomenys yra tikrinami su draudėjų finansinių ataskaitų duomenimis, siekiant nustatyti, ar 

draudimo įmokų ataskaitų duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis. Yra vykdomas draudimo 

įmokų įmokėjimo į įmonės sąskaitą monitoringas ir draudėjų patikrinimas draudėjų įmonėse.  

Per 2012 metų tris mėnesius apdorotos ir patikrintos 429 draudėjų ataskaitos. Visų draudėjų 

ataskaitų duomenys apie apskaičiuotas draudimo įmokas yra patikrinami, fiksuojamos klaidos ir 

ataskaitų pateikimo vėlavimai, aiškinamasi su draudėjais klaidų priežastys ir kt. Per ataskaitinį 

laikotarpį nustatyti 33 spausdintų ataskaitų pristatymo vėlavimo atvejai ir 19 elektroninių ataskaitų 

vėlavimų. Draudėjams nurodyta nedelsiant jas pristatyti. Užfiksuotos 28 klaidingos ataskaitos, kurios, 

įmonės darbuotojų pareikalavimu, buvo pataisytos. Pagrindinės klaidų priežastys yra duomenų 

apvalinimo, galutinio sumavimo ir techninės klaidos. Faktiškai patikrintų draudimo įmokų 

apskaičiavimo ataskaitų skaičiaus procentinis santykis su pateiktų draudimo įmokų apskaičiavimo 

ataskaitų skaičiumi nusako šių ataskaitų kontrolės efektyvumą. Ataskaitiniu laikotarpiu šį lygį 

vertiname 100 proc., o tai reiškia, kad visų ataskaitų visi duomenys yra patikrinti, o rastos klaidos 

ištaisytos. 

Draudimo įmokas draudėjai turi įmokėti į įmonės sąskaitą, vadovaudamiesi draudimo įmokų 

ataskaitose apskaičiuotomis ir mūsų darbuotojų patikrintomis draudimo įmokų sumomis. Kiekvienos 

ataskaitos draudimo įmokų suma yra sutikrinama su banko sąskaitų išrašais. Mes užtikriname, kad 

draudėjai sumokėtų apskaičiuotą draudimo įmoką, o pavėlavus jiems sumokėti, yra išieškomi 

delspinigiai, vadovaujantis įmonės tarybos patvirtinta „Delspinigių už laiku nesumokėtas draudimo 

įmokas apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka“. Per ataskaitinį laikotarpį užfiksavome 10 mokėjimo 

vėlavimo atvejų ir ėmėmės priemonių, kad draudimo įmokos būtų sumokėtos. Faktiškai įmokėtų į 

įmonės sąskaitą draudimo įmokų sumos santykį su apskaičiuotų draudimo įmokų suma ataskaitiniu 

laikotarpiu vertiname 100 proc.  

Įmonė savo veikloje atlieka patikrinimus dėl draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo 

tvarkos laikymosi. Pirmąjį ketvirtį buvo patikrinta UAB FMĮ „DV INVEST“. Patikrinimo metu buvo 

tikrintos draudimo įmokos apskaičiavimo teisingumas už 2011 metus. Patikrinimo metu paaiškėjo, 

kad FMĮ skaičiuodama „Per praėjusius kalendorinius metus klientų sąskaita įvykdytų pavedimų 

bendrą vertę“ į šią sumą įtraukė pagal sutartis su klientais realizuotus vekselius, kurie nėra 

įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas. Dėl šios priežasties susidarė draudimo įmokos 

permoka, kuri UAB FMĮ „DV INVEST“ buvo grąžinta. 

Iš viso per 2012 metų pirmus tris mėnesius buvo atlikti 4 draudėjų patikrinimai. Ataskaitinio 

laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, tenkančio vienam darbuotojui, skaičiaus, palyginti su 

praėjusių kalendorinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio atliktų draudėjų patikrinimų, 

tenkančių vienam darbuotojui, skaičiaus buvo lygus 0,1
†
, t.y. buvo atlikta vienu patikrinimu daugiau 

nei 2010 metų pirmąjį ketvirtį. 

Per 2012 metų pirmąjį ketvirtį buvo patvirtintas 2012 m. dokumentacijos planas, 2012 m. 

dokumentų registrų sąrašas, Ilgo saugojimo bylų apyrašas Nr. 1, pakeistos įmonės supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintas 2012 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planas. Pirmąjį ketvirtį buvo gautos ir peržiūrėtos EFDI investuotojų kompensavimo 

                                                 
†
 Skaičiuojant šį rodiklį darbuotojų skaičius prilyginamas 10, nes 3 įmonės darbuotojai, 2011 metų pabaigoje priimti eiti 

konsultantų pareigas, yra laikini darbuotojai bei nevykdo draudėjų patikrinimų. 
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sistemos darbo grupės išvados po susitikimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies 

keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 

sistemų, Investuotojų kompensavimo sistemos pagrindinių principų ir Supratingumo memorandumo. 

Vertiname, kad išanalizuotų ir parengtų bei atitinkamu laikotarpiu numatytų išanalizuoti ir parengti 

teisės aktų ir projektų vnt. santykis yra lygus 600%.  

2012 metų pirmąjį ketvirtį Finansų ministerijai parengtos bei pateiktos ataskaitos ir suvestinės: 

- duomenys apie draudėjų mokamas draudimo įmokas, draudžiamų indėlių likučius ir galimas 

draudimo išmokas (3 vnt.); 

-  duomenys apie laisvų lėšų likučius sąskaitoje (3 vnt.); 

-  duomenys apie indėlių draudimo fondo santykį su draudžiamais indėliais (3 vnt.); 

-  duomenys apie 2011 metų IV ketvirčio transporto eksploatavimo išlaidas įmonės tarnybiniam 

lengvajam automobiliui; 

-  duomenys apie etatų (pareigybių) skaičių ir faktišką darbuotojų skaičių 2011-12-31; 

-  duomenys dėl įmonės strateginio veiklos plano; 

-  duomenys apie įmonės 2011 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų rodiklius; 

-  duomenys dėl pasiūlymo dėl valstybės įmonių savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali 

būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalies padidinimo;  

-  dėl informacijos apie skolinius įsipareigojimus pateikimo; 

-  duomenys apie 2011 metų Indėlių draudimo fondo lėšas; 

-  duomenys apie 2011 metų Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšas; 

-  2011 metų įmonės ataskaita apie investicijas; 

-  2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (neaudituotas); 

-  įmonės finansų kontrolės būklės ataskaita; 

-  duomenys dėl įmonės struktūros ir etatų; 

-  kontroliuojamų valstybės ar savivaldybės įmonių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas); 

-  duomenys dėl pasirengimo keistis elektroniniais dokumentais pateikimo; 

-  informacija apie įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2011 metais; 

-  įmonės 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada 

ir įmonės 2011 metų veiklos ataskaita; 

-  įmonės 2011 metų pelno paskirstymo projektas; 

-  įmonės 2012 metų turto įsigijimo planas; 

-  2011 metų įmonės bendrosios rizikos valdymo ataskaita. 

Iš viso per 2012 metų pirmus tris mėnesius Finansų ministerijai parengtos bei pateiktos 28 

ataskaitos bei suvestinės. 

2012 metų pirmąjį ketvirtį įmonės tarybai buvo parengti bei pateikti šie dokumentai: 

-  ataskaita apie draudžiamus indėlius, draudimo įmokas į indėlių draudimo fondą, indėlių draudimo 

fondo santykį su draudžiamais indėliais, administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo dydžius 

ir įmonės 2011 m. ataskaita apie investicijas; 

- tarybos pirmininkui buvo 2 kartus teikta medžiaga dėl 2012 m. Indėlių draudimo fondo ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimo sąnaudų sąmatos ir kartą teikti 

papildomi paaiškinimai dėl 2012 m. sąmatos projekto; 

-  posėdžio medžiaga tarybos nariams dėl 2012 m. Indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondo administravimo sąnaudų sąmatos;  

-   tarybos posėdžio protokolo išrašas.  

 Iš viso per 2012 metų pirmus tris mėnesius įmonės tarybai parengta bei pateikta 10 vnt. 

ataskaitų, projektų ir kitų dokumentų. 

2012 metų pirmąjį ketvirtį dalyvavome 1 EFDI surengtamem tyrime (apklausoje) dėl 

visuomenės žinojimo apie indėlių draudimo lygį. Per ataskaitinį laikotarpį  įmonės direktorius ir 

įmonės vyresnioji ekonomistė Audronė Jasinavičiūtė dalyvavo EFDI rengtame Investuotojų 

kompensavimo sistemos darbo grupės susirinkime Čekijoje. Kadangi 2012 m. pirmąjį ketvirtį buvo 

planuota dalyvauti viename renginyje, EFDI ir IADI renginių, kuriuose buvo planuota dalyvauti, 

skaičiaus santykis su EFDI ir IADI renginiais, kuriuose buvo dalyvauta, yra 100%. 
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2.2. Strateginis tikslas - užtikrinti savalaikį ir tikslų draudžiamojo įvykio administravimą.  
Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, 

lygis. 

100% 

Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti 

įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

50% 

Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti 

įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis. 

4% 

Draudėjų patikrinimai dėl draudėjų pasirengimo teikti įmonei duomenis, reikalingus draudimo 

išmokoms apskaičiuoti (vnt.). 

2 

 

Įmonė vykdo priemones, siekdama iš anksto pasiruošti galimam draudžiamojo įvykio 

administravimui. Kiekvieną mėnesį yra skaičiuojamos galimos draudimo išmokos pagal draudėjų 

pateiktas ataskaitas apie draudžiamus indėlius, vertinamas fondų pakankamumas joms mokėti, 

analizuojamos draudėjų finansinės ataskaitos, siekiant pastebėti neigiamus veiklos pokyčius, kurie 

galėtų turėti įtakos draudžiamajam įvykiui. Taip pat planingai yra tikrinama, ar draudėjai yra 

pasirengę draudimo išmokų apskaičiavimui bei tikrinama draudėjų pateikiamų duomenų kokybė. 

Įmonė analizuoja iš draudimo priežiūros institucijų gaunamą informaciją apie draudėjų veiklą. Jei 

įmonė iš draudėjų priežiūros institucijų gauna informacijos, kuri leidžia daryti išvadas, kad 

draudžiamojo įvykio tikimybė yra didelė, įmonė imasi iš anksto apibrėžtų pasirengimo procedūrų.  

Įmonė savo veikloje atlieka patikrinimus dėl pasirengimo draudimo išmokų apskaičiavimui. 

Per pirmąjį 2012 metų ketvirtį įmonė nedarė patikrinimų, kaip bankai ar kredito unijos yra 

pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti. Patikrinimų, kaip bankai yra 

pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis buvo 87% (rodiklis 

mažesnis nei planuota, nes esant poreikiui buvo atlikta daugiau patikrinimų dėl indėlininkų ir 

investuotojų informavimo), patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei kredito 

unijai, pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis buvo 33% 

(rodiklis mažesnis nei planuota, nes esant poreikiui buvo atlikta daugiau patikrinimų dėl indėlininkų 

ir investuotojų informavimo, taip pat dėl to, kad padidėjo kredito unijų skaičius), o patikrinimų, kaip 

kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo 

išmokoms apskaičiuoti, lygis buvo 4%, t.y. toks kaip ir buvo planuota. 

 

3.3. strateginis tikslas - užtikrinti visuomenės informavimą apie indėlių ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo sistemą. 
Žiniasklaidos priemonėse paskelbta informacija apie įmonės veiklą (kartai). 1 

Įmonės internetinėje svetainėje pateikta informacija apie įmonės vykdomą veiklą, draudimo 

sąlygas, įmonės finansinės ir veiklos ataskaitos (vnt.). 

5 

Indėlininko ir investuotojo atmintinių pateikimas draudėjams (vnt.). 0 

Draudėjų patikrinimai dėl indėlininkų ir investuotojų teisingo informavimo apie draudimo 

sąlygas (vnt.). 

1 

 

Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) įmonės interneto svetainėje yra 

vykdomas nuolat pagal poreikį. Interneto svetainėje yra skelbiama įmonės bendroji, teisinė, finansinė 

ir veiklos informacija. Šioje svetainėje yra pateikiama išsami informacija apie indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, draudėjus, draudimo išmokų apskaičiavimo 

principus, indėlininkų ir investuotojų teises ir pareigas draudėjams bankrutavus ir siekiant gauti 

draudimo išmokas. Svetainėje yra pateikiama tokia įmonės veiklos ir finansinė informacija: metinės 

ataskaitos, duomenys apie kredito įstaigų draudimo įmokas, finansų maklerio įmonių ir fondų 

valdymo įmonių draudimo įmokas, Indėlių draudimo fondo kitimą, Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondo kitimą, pajamas iš investicijų, veiklos aktualijos. Per 2012 metų pirmus tris mėnesius 

įmonės interneto svetainėje buvo pateikta 2011 metų įmonės veiklos ataskaita, įmonės 2011 metų 

finansinių ataskaitų rinkinys (8 ataskaitos) kartu su auditoriaus išvada, 2011 metų IV ketvirčio įmonės 

veiklos apžvalga, informacija apie darbo užmokestį, viešųjų pirkimų planas ir jo vykdymas.  
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Informacija žiniasklaidai apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus pateikiama 

naudojant žiniasklaidos priemones. Per pirmus tris 2012 metų mėnesius informacija buvo du kartus 

pateikta BNS naujienų agentūrai, įmonės direktorius interviu davė „Lietuvos ryto televizijai“. 

Per 2012 metų 3 mėnesius draudėjams buvo išdalinta 250 indėlininko ir investuotojo 

atmintinių. 

Įmonė savo veikloje atlieka patikrinimus dėl indėlininkų ir investuotojų teisingo informavimo 

apie draudimo sąlygas. 2012 metų pirmąjį ketvirtį buvo atlikti 3 patikrinimai: Pareigūnų kredito 

unijoje, valdymo įmonėje UAB Prudentis ir AB „Swedbank“. Po patikrinimų konstatuota, kad 

Pareigūnų kredito unijoje aptarnaujantis personalas klientams suteikia teisingą informaciją apie 

draudžiamus indėlius, o UAB Prudentis darbuotojai teisingai informuoja klientus dėl įsipareigojimų 

investuotojams draudimo tvarkos. AB „Swedbank“ patikrinimo metu buvo tikrinama, ar darbuotojai 

tinkamai informuoja klientus indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo klausimais. Po 

patikrinimo buvo konstatuota, kad informavimas yra netikslus ir taisytinas, nes kai kuriems 

darbuotojams trūko informacijos, kokiais atvejais yra mokamos draudimo išmokos investuotojams, 

klausiant dėl indėlių draudimo sąlygų buvo neteisingai nurodomos indėlių draudžiamos valiutos. 

Darbuotojams buvo paaiškinta draudimo tvarka, atsakyta į rūpimus klausimus, nurodyta turėti 

darbuotojams prieinamą teisingą informaciją dėl indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 

sąlygų. 

 

Pagrindiniai veiksniai ir aplinkybės, sąlygojusios priemonių plano įgyvendinimo rezultatą: 

- efektyvus nustatytų procedūrų vykdymas; 

- racionalus fondų administravimas. 

 

Rezultato įtaka įmonės veiklos sričiai 

Administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšų augimas didina įmonės finansinį 

pajėgumą draudimo išmokoms mokėti draudžiamojo įvykio atveju. 
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Pajamų ir sąnaudų sąmatos vykdymo ataskaita 
 

3 lentelė. Įmonės 2012 metų  I-o ketvirčio pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultatų plano 

vykdymas, tūkst. Lt. 
 

 

 

Str. 

Nr. 

 

 

Straipsnio pavadinimas 

 

Metinis 

planas  

 

I ketvirčio 

planas 

 

I ketvirčio 

prognozuo-

jamas 

sąmatos 

vykdymas 

Padidėjimas 

(+)   sumažėjimas    

(-),  lyginant I 

ketvirčio 

prognozuojamą 

sąmatos  vykdymą 

su I ketvirčio 

planu 

1 Palūkanų pajamos iš  įmonės nuosavo 

kapitalo investavimo 

 

375 

 

302 

 

302 

 

0 

2 Atlyginimas už Indėlių draudimo 

fondo ir Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondo administravimą 

 

1081 

 

232 

 

227 

 

-5 

2.1. Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo 

administravimą 

 

1076 

 

 

231 

 

226 

 

-5 

2.2 Atlyginimas už Įsipareigojimų 

investuotojams draudimo fondo 

administravimą 

 

5 

 

1 

 

1 

 

0 

  

IŠ VISO PAJAMŲ: 

 

1456 

 

534 

 

529 

 

-5 

1 Įmonės nuosavo kapitalo investavimo 

sąnaudos 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

2 Indėlių draudimo fondo ir 

Įsipareigojimų investuotojams 

draudimo fondo administravimo 

sąnaudos 

 

1081 

 

232 

 

227 

 

-5 

2.1. Investavimo sąnaudos 19 3 2 -1 

2.2. Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 853 188 186 -2 

 tame tarpe:     

 Darbo užmokestis 651 144 143 -1 

2.3 Administracinės ir turto naudojimo bei 

priežiūros sąnaudos 

 

189 

 

38 

 

36 

 

-2 

2.4 Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 20 3 3 0 

3 Mokestis už valstybės turto naudojimą 

patikėjimo teise 

 

15 

 

0 

 

0 

 

0 

  

IŠ VISO SĄNAUDŲ 

 

1098 

 

232 

 

227 

 

-5 

 Pelnas (+), nuostoliai (-) dėl valiutos 

kurso 

 pasikeitimo 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

 FINANSINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS PELNAS (+), 

NUOSTOLIAI (-) 

 

+358 

 

+302 

 

+302 

 

0 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė, už investuotas jai pavestas administruoti įmonės nuosavo 

kapitalo ir fondų lėšas  gavo 3,98 mln. Lt pajamų.  Šios pajamos, vadovaujantis Indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir įmonės įstatų nuostatomis įskaitomos į įmonės 

pajamas ir fondų pajamas proporcingai jų dydžiui. Įmonės nuosavas kapitalas per šį laikotarpį sudarė 

7,6 proc. visų administruojamų lėšų, atitinkamai įmonės pajamos – 302,0 tūkst. Lt. 

Įmonės finansinės veiklos rezultatas yra pelnas (nuostoliai). 2012 m. I ketvirčio pelnas 302,0 

tūkst. Lt. Šis rodiklis lygus planuotam.  
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Įmonės pajamos už administruojamų fondų administravimą yra lygios šių fondų 

administravimo sąnaudoms ir neįtakoja įmonės finansinės veiklos rezultato. Šios pajamos – tai iš 

fondų atskaitomos lėšos fondų administravimo sąnaudoms padengti, o tai reiškia, kad taupiau 

naudojant fondų administravimui skirtas lėšas, atitinkamai sumažėja įmonės pajamos - atlyginimas už 

fondų administravimą. 2012 m. I ketvirčio  fondų administravimo sąnaudos yra mažesnės negu buvo 

planuota 5,0 tūkst. Lt, taigi ir fondų administravimo pajamos sumažėjo ta pačia suma.  Šių sąnaudų 

ekonomiją lėmė mažesnės investavimo sąnaudos 1,0 tūkst. Lt, įmonės personalo išlaikymo sąnaudos 

mažesnės 2,0 tūkst. Lt. dėl darbuotojų ligų bei atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, 

administracinės ir turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos mažesnės 2,0 tūkst. Lt – tai su įmonės 

veikla susijusios ryšių, kanceliarinės, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, turto 

priežiūros, remonto paslaugų ir kt. sąnaudos.  

   

Įmonės personalo valdymas 

 

Įmonės vadovas priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo 

sutartis, nustato jų darbo užmokestį, skiria jiems drausmines nuobaudas, taip pat juos skatina. 2012 m. 

kovo 31 d. įmonės etatų sąraše buvo 13 etatų, faktinis darbuotojų skaičius – 13. 

Įmonės direktoriaus, jo pavaduotojo ir vyriausiojo buhalterio mėnesinė alga nustatoma 

vadovaujantis 2009 m. spalio 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.1341, kitų darbuotojų tarnybiniai 

atlyginimai nustatomi minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientais. Duomenys apie įmonės 

administracijos ir kitų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimą 2011-2012 metais pateikti 

lentelėje žemiau. Įmonės administracijos darbo užmokesčio kitimą 2011-2012 metais lėmė pasikeitusi  

vadovaujančių darbuotojų algos nustatymo tvarka. Pagal LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. 

nutarimo Nr. 1341 naują redakciją nuo 2010 m. balandžio 1 d. vadovaujančių darbuotojų mėnesinė 

alga susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies, kuri kinta kas ketvirtį priklausomai nuo 

įmonės veiklos rezultatų (mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio koeficientais, kintamoji dalis procentais nuo pastoviosios dalies). 

 
 

Informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 

 

     (litais) 
 

 

 

Pareigybių 

pavadinimas 

METAI Vidutinio darbo 

užmokesčio palyginimas 

(2012 m.  I-as ketvirtis 

palyginti 

su 2011 m. 

(+ padidėjimas,  - 

sumažėjimas)) 

 

 

2011 

 

 

2012 m.   

I–as ketvirtis 

 

 

Įmonės administracijos ir kitų darbuotojų 

vidutinis darbo užmokestis  

 

4 115 

 

3 766 

 

-349 

pagal įmonės struktūrą:    

Įmonės administracijos (direktoriaus, 

direktoriaus pav., vyr. buhalterio) vidutinis 

darbo užmokestis 

 

6 003 

 

5 903 

 

-100 

Kitų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 3 287 3 100 -187 
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5 lentelė. Informacija apie įmonės direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo vidutinį mėnesinį bruto 

darbo užmokestį 2009 - 2012 m. I ketv., Lt. 

 

 

 

Informacija apie darbo užmokestį rodo įmonės darbuotojų darbo užmokesčio mažėjimą. 

 

Įmonės vidinė struktūra  
 

Įmonės struktūrą sudaro dvi dalys: administracija ir kiti darbuotojai (žr. schemą žemiau). Savo 

ruožtu administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis buhalteris.  

Administracija organizuoja ir vykdo įmonės veiklą, svarsto ir sprendžia įmonės strateginius 

klausimus. Administracija dirba vadovaudamasi įmonės administracijos darbo reglamentu, vidaus 

darbo tvarka, vidaus teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, pareigybės nuostatais. 

Kitų įmonės darbuotojų funkcijos, darbo vieta, darbuotojo uždaviniai, jų pareigos, teisės ir 

atsakomybė yra nustatytos kiekvieno jų pareiginėse instrukcijose, vidaus teisės aktuose. 

 

  

 

 

Pareigybės pavadinimas 2009 m. 2010 m.        2011 m.  2012 m.  

I ketv. 

Direktoriaus vidutinis darbo užmokestis  9841 7181 6525 6448 

Direktoriaus pavaduotojo vidutinis darbo užmokestis  

 

8733 6543 5929 5788 

ADMINISTRACIJA 

DIREKTORIUS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS 

VYRESNYSIS 

EKONOMISTAS 

VYR. BUHALTERIO 

PAVADUOTOJAS 

VALYTOJAS SEKRETORIUS - 

REFERENTAS 

BENDRŲJŲ REIKALŲ 

ADMINISTRATORIUS 

VYRESNYSIS 

SPECIALISTAS 

VYRIAUSIASIS 

BUHALTERIS 

EKONOMISTAS 

KITI DARBUOTOJAI 

LAIKINAS 

KONSULTANTAS 

LAIKINAS 

KONSULTANTAS 

LAIKINAS 

KONSULTANTAS 

4 pav. Įmonės organizacinė struktūra 
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Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Įmonė yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumas tikroji narė ir Tarptautinės indėlių 

draudikų asociacijos stebėtoja. Įmonė palaiko ryšius su 34 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstaigomis iš 33 pasaulio šalių, jų tarpe iš Europos – su 26 įstaigomis, Azijos – su 3, Pietų 

Amerikos – su 3, Šiaurės Amerikos – su 2.  

 

Kova su korupcija 

 

Įmonė vykdo korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. 

 

Viešieji ryšiai 

 

Įmonė skelbia metines finansines ataskaitas spaudoje, interneto svetainėje skelbia ketvirtines ir 

metines finansines bei veiklos ataskaitas, platina lankstinukus, kuriuose informuojama apie indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, įmonės interneto svetainėje ir per informacijos 

sklaidos priemones pateikia informaciją apie įmonės veiklą ar jos aspektus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių                                                      Darius Čerka 

 


