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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.
2011 metais draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą mokėjo 9 bankai ir 74 kredito unijos, į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą – 21 finansų maklerio ir valdymo įmonė.
2011 metais AB banko SNORAS atžvilgiu įvyko draudžiamasis įvykis. AB banko Snoras indėlininkai įgijo teisę į
draudimo išmokas. Įmonė apskaičiavo indėlininkams priklausančias draudimo išmokas. 2011 metais draudimo
išmokų sąnaudos sudarė 4 003,6 mln. Lt. Draudimo išmokos mokamos iš Indėlių draudimo fondo. Kadangi lėšų
Indėlių draudimo fonde draudimo išmokoms mokėti nepakako, LR Vyriausybė 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr.
1418 Įmonei suteikė iki 3 265 mln. Lt paskolą iki 2017 m. gruodžio 1 d. už 0 procentų metinę palūkanų normą
draudimo išmokų mokėjimui finansuoti. 2011 metais gruodžio mėn. buvo gauta 3 059,5 mln.Lt šios paskolos lėšų ir
tą patį mėnesį grąžinta – 80,3 mln. Lt.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2011 metais buvo 10. Darbuotojų skaičius per metus nepasikeitė.
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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, kuri atitinka VĮ Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų
komiteto

patvirtintų Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Šie Verslo apskaitos standartai parengti ir

patvirtinti TAS pagrindu ir atitinka esminius TAS reikalavimus. 2011 metais apskaitos politika Įmonėje nebuvo
keičiama.
Pagal LR Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu

Nr.1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos

Skaidrumo gairių aprašo VII skyriaus 23 punkto nuostatas valstybės įmonės apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius
apskaitos standartus (toliau – TAS), tačiau 2011 metais apskaita Įmonėje buvo tvarkoma pagal Verslo apskaitos
standartus (toliau – VAS), kadangi esminių skirtumų mūsų 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 pagal VAS parengtos finansinės ataskaitos, taigi manome, kad
apskaitos politikos keitimas ir perėjimas prie TAS Įmonėje nėra tikslingas.
Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Siekiant, kad pateikta informacija būtų nuosekli, kartu pateikiama ir palyginamoji 2010 m. finansinė
informacija.
Šiose metinėse finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami nacionaline valiuta - litais.
Toliau pateikiami svarbiausi apskaitos principai, kuriais Įmonė vadovavosi rengdama šias metines finansines
ataskaitas.

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
ilgesnis kaip 1 metai, o įsigijimo vertė

priskiriamas turtas, kurio naudojimo laikas

(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.
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Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai:
Pavadinimas
Buveinė

Nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai (metai)
3

Ilgalaikio turto grupė
Programinė įranga
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 jo 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.
Investicijų į vertybinius popierius apskaita
Įmonės nuosavo kapitalo ir administruojamų fondų lėšos investuojamos vadovaujantis Įmonės Tarybos
patvirtinta investavimo tvarka. Lėšos investuojamos vadovaujantis saugumo, likvidumo ir pelningumo
kriterijais

į 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.
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Užsienio valstybių vertybiniai popieriai, įsigyti užsienio valiuta, apskaitomi įsigijimo verte litais pagal
Pavadinimas
Buveinė

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

-

amortizuojama 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 balanso 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. Sudarant finansines ataskaitas 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:
2011 12 31

2010 12 31

USD

2,6694

2,6099

EUR

3,4528

3,4528

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,
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įstatymų nustatyta tvarka išieškotos iš likviduojamo draudėjo, pajamos iš fondų lėšų investavimo ir kitos pajamos.
Pavadinimas
Buveinė

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
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Kur buvo reikalinga, praėjusių finansinių metų skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų ataskaitinių metų metinių
Pavadinimas
Buveinė

finansinių ataskaitų pateikimo pokyčius.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 PASTABA.

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikio turto pokyčiai per 2011 metus

Materialusis turtas
Nematerialusis
turtas

Rodikliai

Įsigijimo vertė 2010-12-31
Turto įsigijimas 2011 m.

Biuro
įranga ir
kt.

Pastatai

Transporto
priemonės

60 399

262 342

59 960

179 074

501 376

627

0

0

1 499

1 499

0

0

18 677

18 677

Nurašytas turtas 2011 m.

Iš viso

Įsigijimo vertė 2011-12-31

61 026

262 342

59 960

161 896

484 198

Sukauptas nusidėvėjimas ir
amortizacija 2010-12-31

57 629

258 102

54 973

161 445

474 520

1 254

335

4 986

8 605

13 926

0

0

18 677

18 677

Sukauptas nusidėvėjimas 2011-12-31

58 883

258 437

59 959

151 373

469 769

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.

2 143

3 905

1

10 523

14 429

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.

2 770

4 240

4 987

17 629

26 856

Apskaičiuotas nusidėvėjimas ir
amortizacija 2011 m.
Nurašytas nusidėvėjimas 2011 m.

2010 ir 2011 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 2011 12 31
Ilgalaikio turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina (Lt)

Programinė įranga

56 688

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės

72 795

Biuro baldai ir kitas turtas

71 822
Iš viso

201 305
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2 PASTABA.

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
4
5
6
7
8
9
10
11

VVP pavadinimas
Lietuvos Vyriausybės obligacijos
Eurais išleistos Lietuvos Euroobligacijos
Eurais išleisti Italijos Respublikos VP
Eurais išleisti Belgijos VP
Eurais išleisti Vokietijos Respublikos VP
Eurais išleisti Prancūzijos Respublikos VP
Eurais išleisti Vengrijos Respublikos VP
JAV doleriais išleisti Italijos Respublikos VP
JAV doleriais išleisti JAV Vyriausybės VP
JAV doleriais išleisti Austrijos Respublikos VP
JAV doleriais išleisti Vengrijos Respublikos VP

2011 12 31
599 144 118
27 871 811
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2010 12 31
773 217 790
147 848 395
38 178 105
64 779 308
24 815 625
44 836 729
22 014 702
12 230 348
17 073 550
38 879 306
23 015 670

12

Iš viso ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Sumokėtas avansas VVP pirkimui
Iš viso Kitas finansinis turtas

627 015 929
0
627 015 929

1 206 889 528
7 994
1 206 897 522

Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal terminus ir valiutas 2011 12 31

2013-2015 m.
317 334 943
27 871 811
345 206 754

Vertybiniai popieriai Litais
Vertybiniai popieriai EUR
Iš viso
3 PASTABA.

Iš viso
599 144 118
27 871 811
627 015 929

Po 2015 m.
281 809 175
0
281 809 175

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Eil.Nr.

Pavadinimas

1

Avansas bankams (mokėjimo agentams)
draudimo išmokoms AB bankas Snoras
indėlininkams mokėti

2

Iš anksto apmokėta prenumerata

3

Iš anksto apmokėtas turto draudimas

4

Kiti avansiniai mokėjimai
Iš viso

2011 12 31

2010 12 31

775 646 881

0

4 248

3 818

604

622

1565

1 094

775 653 298

5 534

7
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4 PASTABA.
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pavadinimas
Buveinė

Eil.Nr.
1
2

Pavadinimas

2011 12 31

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

5 PASTABA.

2010 12 31

13 494 364

14 963 566

317 939

0

13 812 303

14 963 566

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Balanso straipsnyje "Trumpalaikės investicijos" apskaityti Įmonės įsigyti skolos vertybiniai popieriai, kurie bus
išperkami sekančiais po šių metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo metais.
Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sandorio šalis
Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6
7

VVP pavadinimas
Lietuvos Vyriausybės iždo vekseliai
Lietuvos Vyriausybės Euroobligacijos
Lietuvos Vyriausybės obligacijos
Eurais išleisti Vokietijos Respublikos VP
Eurais išleisti Prancūzijos Respublikos VP
Eurais išleisti Belgijos Respublikos VP
Eurais išleisti Olandijos Respublikos VP
Iš viso

6 PASTABA.
Eil.Nr.
1

2011 12 31
982 782
64 455 901
37 426 014
0
0
0
0
102 864 697

TERMINUOTI INDĖLIAI

Pavadinimas
Terminuoti indėliai Lietuvos banke Eurais
Iš viso

7 PASTABA.

2010 12 31
86 938 016
15 522 362
0
53 973 825
33 638 547
28 773 177
24 906 471
243 752 398

2011 12 31
0
0

2010 12 31
80 263 221
80 263 221

PELNO PASKIRSTYMAS
Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1 740 346

1 652 010

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas –
pelnas (nuostoliai)

1 337 515

1 740 346

Pervedimai iš rezervų
Pelno paskirstymas*

1 740 346

0
1 652 010

į privalomąjį pelno rezervą

1 740 346

1 652 010

į kitus rezervus

0

0

darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams

0

0

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
(nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
1 337 515
1 740 346
pabaigoje
*Vadovaujantis LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nuostatomis visas Įmonės 2010 metų pelnas –
1 740 346 Lt įskaitytas į privalomąjį pelno rezervą.
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8 PASTABA.
INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA
Pavadinimas
Buveinė

Indėlių draudimo fondo pokyčiai per 2011 ir 2010 metus
Eil.
Nr.

Straipsniai

I.

FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

II.
1
1.1.
1.2.

Pastabų
Nr.

Praėję finansiniai
metai

Finansiniai
metai
1 498 503 325

1 273 927 888

PADIDĖJIMAS, IŠ VISO

227 361 215

225 561 239

174 872 068
172 458 858
2 413 210

166 398 650
164 616 906
1 781 744

52 488 766

52 833 820

0

6 328 769

4
4.1.

Draudimo įmokos
bankų
kredito unijų
Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos
vertybinius popierius ir indėlius
Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų
kursų pasikeitimo
Kitos pajamos
Gautinos palūkanos iš bankų

381
381

0
0

III.

SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO

4 010 201 285

985 802

45 703

0
0

2
3

1

Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų
kursų pasikeitimo

2

Turto vertės sumažėjimas dėl investicijų
perkainavimo rinkos verte

1 783 696

3

Turto vertės sumažėjimas dėl finansinio turto
įvertinimo tikrąja verte

3 891 226

4

Draudimo išmokų sąnaudos AB banko
SNORAS indėlininkams

5

4 003 555 200

0

Fondo administravimo sąnaudos

925 460

985 802

5.1.

Fondo investavimo sąnaudos

157 913

178 742

5.2.

Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos

627 040

659 165

5.3.

Administracinės ir turto naudojimo ir
priežiūros sąnaudos

125 387

125 727

15 120

22 168

-2 284 336 745

1 498 503 325

5.4.
IV.

Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

14

2011 metų gruodžio mėnesį pagal AB banko Snoras bankroto administratoriaus pateiktus duomenis apie AB banko
Snoras indėlininkų draudžiamus indėlius buvo apskaičiuotos indėlininkams priklausančios draudimo išmokos. Viso
buvo apskaičiuota 4 003 555 200 Lt draudimo išmokų. Indėlių draudimo fondo lėšos 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė
1 719 218 455 Lt. Fondo lėšų trūkumas 2011 m. gruodžio 31 d.- 2 284 336 745 Lt. Draudimo išmokų mokėjimui
finansuoti

LR Vyriausybė 2011 metų gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1418 suteikė

Įmonei iki 3 265 mln. Lt

beprocentinę paskolą iki 2017 metų gruodžio 1 dienos.
2011 metų lapkričio 24 d. AB bankui Snoras įvyko draudžiamasis įvykis. Draudimo įmokas už praėjusį mėnesį
bankai privalo sumokėti iki sekančio mėn. 25 dienos, tačiau dėl banko veiklos sustabdymo AB bankas Snoras
nesumokėjo draudimo įmokos už 2011 m. spalio mėn. – 2 212 899 Lt ir už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki

9
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2011 m. lapkričio 24 d. - 1 678 327 Lt. Bendrai įsiskolinimo sumai 3 891 226 Lt Įmonė pateikė kreditorinį
Pavadinimas
Buveinė

reikalavimą BAB banko Snoras administratoriui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 87 straipsnio
nuostatomis šis kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas ketvirtąja eile. Įvertinus BAB banko Snoras finansinę
padėtį ir kreditorių pateiktų reikalavimų apimtį, esant didelei tikimybei kad šis kreditorinis reikalavimas nebus
patenkintas, Įmonė nuvertino šią skolą 100% ir nurašė į Indėlių draudimo fondo sąnaudas.
9 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo pokyčiai per 2011 ir 2010 metus
Eil.
Nr.

Straipsniai

I.

FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

II.

Pastabų
Nr.

Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai
5 998 570

5 613 463

PADIDĖJIMAS, IŠ VISO

349 391

389 325

1

Draudimo įmokos

145 331

134 918

2

Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos
vertybinius popierius ir indėlius

204 060

225 482

3

Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų
kursų pasikeitimo

0

28 612

4

Kitos pajamos

0

313

SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO

6 959

4 218

1

Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų
kursų pasikeitimo

3 362

0

2

Fondo administravimo sąnaudos

3 597

4 218

616

766

2 437

2 847

485

543

59

62

6 341 002

5 998 570

III.

2.1.

Fondo investavimo sąnaudos

2.2.

Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos

2.3.

Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros
sąnaudos

2.4.

Turto nusidėvėjimas ir amortizacija

IV.

FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Fondų lėšų investavimo pajamos ir administravimo sąnaudos paskirstomos kiekvieną mėnesį pagal fondų dydžius
mėnesio pradžioje. 2011 metais Indėlių draudimo fondui priskirta 99,61 %, o Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondui – 0,39 % fondų lėšų investavimo pajamų ir administravimo sąnaudų.
10 PASTABA. FINANSINĖS SKOLOS
Eil. Nr.
1

Pavadinimas
Finansų ministerijos valstybės vardu suteikta
beprocentinė paskola iki 2017 metų gruodžio 1
dienos
Iš viso

2011 12 31

2010 12 31

2 979 153 306

0

2 979 153 306

0
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Pavadinimas
Buveinė

2011 metų gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1418 Įmonei buvo suteikta iki 3 265 mln.
Lt

paskola iki 2017 m. gruodžio 1 d. už 0 proc. metinių palūkanų draudimo išmokų BAB bankas Snoras

indėlininkams mokėjimui finansuoti. 2011 m. gruodžio mėn. buvo gauta 3 059,5 mln. Lt paskolos dalis, tą patį
mėnesį, pardavus dalį Įmonės turimų vertybinių popierių, grąžinta 80,3 mln. Lt. Paskolos likutis 2011 m. gruodžio
31 d. – 2979,2 mln. Lt. Kadangi Įmonės reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su draudimo išmokų banko indėlininkams
išmokėjimu, remiantis LR Bankų įstatymo 87 straipsnio 2 dalimi, yra tenkinami antrąja eile, Įmonė tikisi, pateikusi
kreditorinį reikalavimą BAB bankui Snoras, paskolą sugrąžinti iš lėšų, gautų pardavus BAB banko Snoras turtą.
11 PASTABA. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS

Eil. Nr.

Pavadinimas
Neišmokėtos draudimo išmokos bankrutavusio AB
banko Snoras indėlininkams
Skola FMĮ Finasta už VVP sąskaitų tvarkymą
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

1
2
3

Kitos mokėtinos sumos už paslaugas

4

Iš viso
12 PASTABA.

2011 12 31

2010 12 31

775 646 881

0

10 010
29 391

10 279
33 305

6 912

2 795

775 693 194

46 379

ĮMONĖS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Įmonės pajamų ir sąnaudų sąmatą tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Finansų
ministerija.
Ataskaita apie 2011 m. pajamų ir sąnaudų sąmatos įvykdymą ir 2010 m. palyginamuosius skaičius
Straipsniai

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

2011 m.
sąmata

2 310 925
1 381 868

2 552 532
1 562 512

2 622 000
1 560 000

1

PAJAMOS:
Pajamos iš įmonės kapitalo lėšų investavimo

2

Atlyginimas už administruojamų fondų administravimą

929 057

990 020

1 062 000

2.1

Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą

925 460

985 802

1 057 858

2.2

Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojamsdraudimo
fondo administravimą

3 597

4 218

4 142

948 716
4 172

1 010 806
5 299

1 083 500
6 000

929 057

990 020

1 062 000

158 529
629 477
125 872
15 179
15 487

179 509
662 011
126 270
22 230
15 487

184 000
715 900
146 000
16 100
15 500

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

SĄNAUDOS:
Įmonės nuosavo kapitalo investavimo sąnaudos
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

Sąnaudos audito įmonėms už suteiktas paslaugas sudarė: 2011 metais – 7 260 Lt, 2010 metais – 8 712 Lt.
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13 PASTABA. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Pavadinimas
Buveinė

Rodikliai

Finansiniai metai

a)Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – iš viso

Praėję finansiniai
metai

1 381 868

1 761 132

1 360 275

1 534 132

21 593

28 380

0

198 620

28 866

5 299

4 172

5 299

24 694

0

1 353 002

1 755 833

Reikšmingų sumų detalizavimas:
Palūkanos už VVP
- Palūkanos už terminuotus indėlius Lietuvos banke
- Nerealizuotas pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
b)Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – iš viso
Komisinis mokestis FMĮ ir VVP saugojimo
mokesčiai
Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų
pasikeitimo
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a – b)
14 PASTABA.

DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS

2011 metais AB banko SNORAS atžvilgiu įvyko draudžiamasis įvykis. AB banko Snoras indėlininkai įgijo teisę į
draudimo išmokas. Įmonė apskaičiavo indėlinikams priklausančias draudimo išmokas. 2011 m. gruodžio mėn.
365 222 indėlininkams buvo apskaičiuotos jiems priklausančios draudimo išmokos. Draudimo išmokų mokėjimui
buvo sudarytos sutartys su 10 bankų – mokėjimo agentų. Draudimo išmokos buvo pradėtos mokėti 2011 m. gruodžio
14 dieną.

Draudimo išmokos AB banko
Snoras indėlininkams

Apskaičiuota, Lt

Išmokėta, Lt

Likutis 2011 12 31, Lt

4003 555 200

3 227 908 319

775 646 881

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

Praėję finansiniai metai

Finansiniai metai
3

3

Nėra

Nėra

16 PASTABA. BALANSE NEATSPINDĖTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Balanse neatspindėtas kreditorinis reikalavimas AB bankui Snoras dėl banko indėlininkams iki 2012 metų sausio 1
dienos apskaičiuotų 4 003,6 mln draudimo išmokų. Šis reikalavimas bus pateiktas 2012 metais. Įmonė tikisi šias lėšas
atgauti iš AB banko Snoras turto, kadangi pagal pagal LR Bankų įstatyme numatytą kreditorinių reikalavimų
tenkinimo eilę Įmonės reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su draudimo išmokų banko indėlininkams išmokėjimu
tenkinami antrąja eile.

Direktorius

Raimundas Žilinskas

12

VĮ ,,INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ 2011 METŲ
METINĖ 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. gruodžio 31 d. įmonės klientais buvo:
1.
82 kredito įstaigos:
8 komerciniai bankai (ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimas nutrauktas AB bankui SNORAS);
74 kredito unijos (ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį pradėta drausti KU „AMBER“,
antrąjį 2011 m. ketvirtį – 4 naujos kredito unijos: „Klaipėdos kredito unija“,
„Vilniaus kreditas“, „Centrinė taupomoji kasa“ ir „Naftininkų investicijos“);
2.
10 finansų maklerio įmonių (ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį pradėta drausti UAB FMĮ
„MRC Markets);

3.
11 valdymo įmonių (ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį pradėta drausti UAB „Novus Asset
Management“, trečiąjį 2011 metų ketvirtį - UAB „Dovre Forvaltning“, o antrąjį 2011 metų
ketvirtį valdymo įmonei UAB „Synergos Capital International“ buvo visam laikui
nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas).
Įmonės pagrindinę socialinę funkciją išreiškia įmonės misija. Pagrindinė įmonės tiriamoji
veikla yra Europos Komisijos rengiamų dokumentų analizė, pasiūlymai, pritaikymo galimybių
vertinimas.
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 savalaikį bei tikslų draudimo įmokų mokėjimą į
Indėlių draudimo fondą bei Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir kaupti pinigus juose
bei įmonės nuosavame kapitale.
Uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – draudimo įmokų administravimas
ir įmonės administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimas. Vykdant
minėtą uždavinį įmonė teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių,
valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, priima draudimo įmokas, investuoja
bei kaupia jas Indėlių draudimo fonde bei Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde. Įmonė
taip pat kaupia pinigus įmonės nuosavame kapitale investuodama jo lėšas. Šiam uždaviniui
įgyvendinti įmonė taiko šias priemones:
Vadovaudamasi įmonės tarybos patvirtinta „Draudimo įmokų apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarka“ priima iš kredito įstaigų, finansų maklerio ir valdymo įmonių draudimo
įmokas. 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 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,
investuoja į Lietuvos bei užsienio valstybių vyriausybių vertybinius popierius ir į indėlius
Lietuvos banke. Pajamos, gautos iš investavimo, apskaitomos ir paskirstomos į Indėlių draudimo
fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir įmonės nuosavą kapitalą proporcingai jų
dydžiams. Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis: priemonė taikoma nuolat, atsižvelgiant į
gautas draudimo įmokas, už parduotus vertybinius popierius gautas lėšas bei atkarpas.
Vadovaujantis įmonės direktoriaus patvirtintomis „Tikrintinų draudėjų atrankos
taisyklėmis“ ir „Draudėjų tikrinimo tvarka“ atliekami planiniai draudėjų patikrinimai, siekiant
nustatyti, ar draudėjai laikosi draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, ar yra
pasirengę teikti duomenis įmonei draudimo išmokoms apskaičiuoti bei ar teisingai informuoja
indėlininkus ir investuotojus apie draudimo sąlygas. 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. Tikrinama, ar draudėjo darbuotojai, aptarnaujantys klientus, susipažinę su
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygomis, ar teisingai informuoja savo
klientus, t.y. indėlininkus ir investuotojus. Tikrinama, ar draudėjo būstinėje, klientų priėmimo
vietose yra pateikiama informacija apie indėlių ir investicijų draudimą. Tikrinama, ar draudėjai
yra pasirengę pateikti įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti. Priemonės
įgyvendinimo terminas – 2011 m. buvo planuota atlikti 9 patikrinimus.
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2.2. Antrasis strateginis tikslas – užtikrinti savalaikį ir tikslų draudžiamojo įvykio
administravimą.
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. Draudimo išmokoms apskaičiuoti bei
išmokėti yra nustatyti terminai, kurių įmonė turi laikytis, tad šiam uždaviniui įgyvendinti įmonė
taikytų šias priemones:
Vadovaujantis „Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka“ įmonė priima
iš draudėjo, kuriam yra įvykęs draudžiamasis įvykis, duomenis apie indėlininkus ar investuotojus,
jų indėlius ar įsipareigojimus investuotojams. Priemonės įgyvendinimo terminas - priemonė
taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus draudžiamajam įvykiui. Draudėjai įmonės reikalavimu
privalo įmonei pateikti duomenis, reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti.
Draudimo išmokų apskaičiavimui yra sukurta speciali draudimo išmokų
apskaičiavimo programa. Jos pagalba yra operatyviai parengiami draudimo išmokų gavėjų sąrašai
su jiems priklausančiomis draudimo išmokomis. Darbuotojai periodiškai atlieka sukurtos
programinės įrangos testavimus. Priemonės įgyvendinimo terminas - priemonė, taikoma tik esant
būtinybei, t.y. įvykus draudžiamajam įvykiui.
Vadovaujantis valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiksmų, kurie
galėtų būti vykdomi, kai įvyksta draudėjo draudžiamasis įvykis planu (vadovu), pasirenkamas
nustatytus kriterijus atitinkantis bankas (ar bankai), per kurį bus mokamos draudimo išmokos,
pervedami jam draudimo išmokų gavėjų sąrašai bei įmonės lėšos draudimo išmokoms mokėti.
Priemonės įgyvendinimo terminas - priemonė taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus
draudžiamajam įvykiui.
Per žiniasklaidos priemones paskelbiama informacija apie draudimo išmokų
mokėjimą. Priemonės įgyvendinimo terminas - priemonė taikoma tik esant būtinybei, t.y. įvykus
draudžiamajam įvykiui.
2.3. Trečiasis strateginis tikslas – tobulinti ir vystyti įmonės teisinę bazę, rengti pasiūlymus
dėl indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos.
Uždavinys trečiajam strateginiam tikslui pasiekti – tobulinti ir vystyti indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo taisykles bei 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 – tęstinis.
Užsienio valstybių indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų teisės
aktų analizė. Priemonės įgyvendinimo terminas – tęstinis.
Pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymo pakeitimo ir projekto parengimas. Priemonės įgyvendinimo terminas – 2011
m. suderinant su galimais direktyvų pakeitimais.
Įmonės teisės aktų peržiūra, pakeitimų ar papildymų rengimas, priėmimas.
Priemonės įgyvendinimo terminas – teisės aktai keičiami pagal poreikį.
2.4. Ketvirtasis strateginis tikslas – užtikrinti visuomenės informavimą apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą.
Uždavinys ketvirtajam strateginiam tikslui pasiekti – informuoti visuomenę apie
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmonės veiklą, finansinius rezultatus.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
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Informacijos apie administruojamų fondų būklę pateikimas žiniasklaidos
priemonėse. Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis - informacija pateikiama kartą per ketvirtį.
Informacijos apie įmonės vykdomą veiklą, draudimo sąlygas, pateikimas įmonės
interneto svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis. Priemonės įgyvendinimo terminas - nuolat.
Įmonės finansinių ir veiklos ataskaitų, teikiamų visuomenei, kūrimas bei
paskelbimas. Priemonės įgyvendinimo terminas – priemonė taikoma kiekvieną ketvirtį.
Informacijos indėlininkams ir investuotojams pateikimas apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, draudimo išmokų mokėjimo sąlygas ir tvarką.
Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis - informacija teikiama esant žodiniam ar rašytiniam
užklausimui.
Indėlininko ir investuotojo atmintinių, kitos informacinės medžiagos užsakymas bei
pateikimas draudėjams. Priemonės įgyvendinimo terminas - pagal poreikį.
2.5. Penktasis strateginis tikslas – plėtoti tarptautinius santykius aktyviai dalyvaujant
Europos indėlių draudikų forumo bei Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje, keistis
informacija su užsienio indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstaigomis.
Uždavinys penktajam strateginiam tikslui pasiekti – dalyvauti Europos indėlių
draudikų forumo ir Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje. Įmonė yra Europos
indėlių draudikų forumo EFDI narė bei aktyviai dalyvauja Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos IADI veikloje. Kasmet dalyvaujame rengiamuose tarptautiniuose renginiuose,
konferencijose, seminaruose, skaitome pranešimus, analizuojame ir teikiame pasiūlymus EFDI ir
IADI rengiamiems dokumentams. Glaudus bendradarbiavimas su kitų Europos šalių indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemomis suteikia galimybes susipažinti su kitų šalių
pasiekimais šioje veikloje, jų patirtimi, įvykusių draudiminių įvykių administravimu ir kt.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, dalykiniuose pasitarimuose. Priemonės
įgyvendinimo terminas – per 2011 metus planuota dalyvauti 3 EFDI ir IADI organizuojamame
renginiuose.
Dokumentų rengimas susijusių su EFDI veikla. Priemonės įgyvendinimo terminas tęstinis.
Keitimasis informacija su užsienio indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstaigomis. Priemonės įgyvendinimo terminas – tęstinis.
3. Įmonės veiklos galimybės ir grėsmės
3.1. Galimybės:
3.1.1. užtikrinti efektyvų draudimo įmokų administravimą bei disponuojamų lėšų
investavimą, kaupiant pinigus įmonės administruojamuose fonduose ir nuosavame kapitale;
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. 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;
3.1.5. įdiegti procedūras, kurios leis pagreitinti lėšų pasiskolinimą;
3.1.6. bendradarbiauti su užsienio valstybių indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo sistemomis, dalyvauti tarptautinėje veikloje, perimti darbinę patirtį;
3.1.7. vykdyti įmonės įsipareigojimus išmokėti draudimo išmokas įvykus draudžiamajam
įvykiui.
3.2. Grėsmė – įmonės įsipareigojimams vykdyti gali neužtekti įstatymais nustatyto
trumpiausiojo termino, per kurį įmonė nespės perimti duomenų apie banko indėlininkus, pasirinkti
banko, per kurį bus vykdomas išmokėjimas ir pasiskolinti išmokoms reikalingas trūkstamas lėšas.
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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.
2010 metų gruodžio 31 d. bendra įmonės disponuojamų lėšų suma sudarė 1.546,01 mln. litų,
o 2011 metų gruodžio 31 d. – -2.235,15 mln. litų. Disponuojamos lėšos per metus sumažėjo
244,58 proc. Tai lėmė 2011 m. lapkričio 24 d. įvykęs AB banko SNORAS draudžiamasis įvykis,
dėl kurio įmonė išmokėjo draudimo išmokas, kurių bendra suma viršijo įmonės disponuojamų
lėšų sumą. Dėl šio įvykio įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos 2.979,15 mln. litų. Įmonė,
remdamasi AB banko SNORAS duomenimis, draudimo išmokoms išmokėti iki 2011-12-31
pervedė bankams, per kuriuos yra išmokamos draudimo išmokos, 4.003,68 mln. litų, kurie turi
būti išmokėti daugiau nei 365 tūkst. indėlininkų. Daugiau nei 159 tūkst. indėlininkų atsiėmė
draudimo išmokas, kurios sudarė 3.228,04 mln. litų. AB SEB bankui litais buvo pervesta 3.842,14
mln. litų ir Estijos indėlininkams eurais 8,98 mln. litų, AB „Swedbank“ pervesta 25,03 mln. litų,
AB DnB bankui 24,19 mln. litų, AB Ūkio bankui 22,49 mln. litų, Danske bankui 19,36 mln. litų,
AB Šiaulių bankui 17,99 mln. litų, Nordea bankui 16,95 mln. litų, AB „Citadelė“ bankui latais
pervesta 13,26 mln. litų, UAB Medicinos bankui 12,90 mln. litų, AS „UniCredit Bank“ latais
pervesta 0,39 mln. litų.
Dėl AB banko SNORAS draudžiamojo įvykio įmonė per 2011 m. gavo mažiau investicijų
palūkanų pajamų nei buvo tikėtasi, todėl įmonės finansiniai rodikliai yra prastesni nei buvo
planuota 2011-2013 metų įmonės 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.
Uždavinys
Nr.

Priemonė Nr.

1
1

1
2

1
1

3
4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

Pavadinimas
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
prieaugis (mln. Lt)
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt)
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo 100 litų
administravimo kaina (Lt)
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo
įmokas apdorojimas (vnt.)
Faktiškai patikrintų draudimo įmokų apskaičiavimo
ataskaitų skaičiaus santykis su pateiktų draudimo
įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiumi (proc.)
Faktiškai įmokėtų į įmonės sąskaitą įmokų sumos
santykis su apskaičiuotų draudimo įmokų suma (proc.)
Patikrinimui pasirinktų patikrintų duomenų santykis su
draudėjų pateiktais duomenimis (proc.)
Patikrinimų draudėjo įstaigoje skaičius (vnt.)
Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei
duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)
Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios
Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei
duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir
terminai, 2011 m.
I ketvirtis
I pusmetis
9 mėn.
55,26
112,41
171,01
0,19
0,25
0,30

Metai
231,60
0,35

0,37
0,02

0,76
0,03

1,19
0,05

1,65
0,07

411

802

1197

1596

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

6

9

9

66%

66%

77%

77%

50%

50%

50%

50%
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Uždavinys
Nr.

Priemonė Nr.

Pavadinimas

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai, 2011 m.
I ketvirtis

1

12

1

13

1

14

1

15

4

1

4

2

Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios
Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei
duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)
Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo
investavimo (mln. Lt)
Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo investavimo (mln. Lt)
Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo
(mln. Lt)
Finansinių bei veiklos ataskaitų pateikimas įmonės
interneto svetainėje (vnt.)
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės
vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus (vnt.)

9 mėn.

I pusmetis

Metai

0%

2%

3%

3%

13,09

27,15

41,72

57,29

0,05

0,11

0,16

0,21

0,37

0,78

1,21

1,67

4

8

12

15

1

3

4

5

7

2 lentelė. Veiklos rezultatas
Ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti numatytų priemonių ir veiklos rezultatų suvestinė pateikiama lentelėje žemiau.
Uždavinys Priemonė
Nr.
Nr.
1
1
1
1

1
2
3
4

1
1

5
6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

Pavadinimas
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt)
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100
litų administravimo kaina (Lt)
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas (vnt.)
Faktiškai patikrintų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiaus santykis
su pateiktų draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų skaičiumi (proc.)
Faktiškai įmokėtų į įmonės sąskaitą įmokų sumos santykis su apskaičiuotų
draudimo įmokų suma (proc.)
Patikrinimui pasirinktų patikrintų duomenų santykis su draudėjų pateiktais
duomenimis (proc.)
Patikrinimų draudėjo įstaigoje skaičius (vnt.)

faktinės reikšmės

planuotosios
reikšmės
231,60
0,35
1,65
0,07

-3.782,84
0,34
1,34
0,05

1596
100%

1617
100%

100%

100%

100%

100%

9

12

Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo
išmokoms apskaičiuoti, lygis (proc.)
Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei kredito unijai,
pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)

77%

77%

50%

57%

Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai,
pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)

3%

5%

Rodiklis paskaičiuotas pagal Indėlių draudimo fondo dydį, kuris būtų pasiektas, jei nebūtų išmokėtos draudimo išmokos už AB banko SNORAS indėlius. Esant dabartinei
situacijai rodiklis lygus -0,04, tačiau jis neatspindi realios situacijos.
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Uždavinys Priemonė
Nr.
Nr.

Pavadinimas

faktinės reikšmės

planuotosios
reikšmės

1

13

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

57,29

52,49

1

14

0,21

0,20

1

15

Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
investavimo (mln. Lt)
Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt)

1,67

1,38

4
4

1
2

15
5

18
55

Finansinių bei veiklos ataskaitų pateikimas įmonės interneto svetainėje (vnt.)
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei
finansinius rezultatus (vnt.)
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1.1 uždavinys. Kaupti lėšas įmonės administruojamuose fonduose.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
231,60
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
0,35
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt)
1,65
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100 litų administravimo
kaina (Lt)
0,07
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas (vnt.)
1596
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
Patikrinimui pasirinktų patikrintų duomenų santykis su draudėjų pateiktais duomenimis (proc.) 100
Patikrinimų draudėjo įstaigoje skaičius (vnt.)
9
Patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis
(proc.)
77
Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti
įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis (proc.)
50
Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei
duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis (proc.)
3
Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. Lt)
57,29
Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo (mln. Lt)
0,21
Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt)
1,67
Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų gruodžio 31 d. buvo -2.284,34 mln. litų. Per 2011
metus indėlių draudimo fondas sumažėjo -3.782,84 mln. litų. Indėlių draudimo fondas sumažėjo ir
tapo neigiamas dėl draudimo išmokų išmokėjimo įvykus AB banko SNORAS draudžiamajam
įvykiui. Draudimo išmokoms išmokėti įmonei reikėjo 4003,56 mln. Lt. 2011 m. lapkričio 30 d. įmonė
Indėlių draudimo fonde buvo sukaupusi 1.711,19 mln. Lt, todėl įmonei trūkstamas lėšas paskolino
valstybė.
1 pav. Indėlių draudimo fondo kitimas (mln. litų)
2.000,00
1.600,00
1.200,00
800,00
400,00
0,00
-400,00

01 01 01 31 02 28 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31

-800,00
-1.200,00
-1.600,00
-2.000,00
-2.400,00

2010 m.
2011 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 2011
metų gruodžio 31 d. buvo 6,34 mln. litų. Per 2011 metus šis fondas padidėjo 0,34 mln. litų, o tai yra
0,01 mln. litų mažiau nei buvo planuota. Tai lėmė nepalankūs užsienio valiutos kurso svyravimai,
didesnis vyriausybių vertybinių popierių palūkanų sumažėjimas nei tikėtasi.

2 pav. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo kitimas (mln. litų)
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
01 01 01 31 02 28 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31
2010 m.
2011 m.

2011 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 42,84 mln. litų. Nuosavas kapitalas
per 2011 metus padidėjo 1,34 mln. litų, o tai yra 0,31 mln. litų mažiau nei buvo planuota. Nuosavo
kapitalo prieaugis gautas dėl pajamų iš nuosavo kapitalo investavimo, o mažesnė nei planuota
reikšmė gauta dėl nepalankių užsienio valiutos kurso svyravimų ir dėl didesnio vyriausybių
vertybinių popierių palūkanų sumažėjimo nei tikėtasi.
3 pav. Įmonės nuosavo kapitalo lėšų kitimas (mln. litų)
43,50
43,00
42,50
42,00
41,50
41,00
40,50
40,00
39,50
39,00
01 01 01 31 02 28 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31
2010 m.
2011 m.

Per 2011 metus indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100
litų administravimo kaina – 0,07 litų. Tai yra 0,02 litų mažiau nei buvo planuota. Tai rodo racionalų
šių fondų administravimą.
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4 pav. Fondų 100 litų administravimo kaina (Lt)
0,14
0,91
0,12
0,73

0,10
0,08

0,52

0,05

0,06
0,04
0,02
0,00
2008 12 31

2009 12 31
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2011 12 31

Per 2011 metus buvo investuota 531,35 mln. litų laisvų lėšų. Nuo metų pradžios investicijų
palūkanų pajamos sudarė 54,07 mln. litų: 53,23 mln. litų gauta iš investavimo į vyriausybių
vertybinius popierius, o 0,84 mln. litų už taupomąjį indėlį Lietuvos banke. Per 2011 metus gautos
investicijų palūkanų pajamos yra 5,10 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 1,38 mln. litų (0,29 mln. litų mažiau nei buvo planuota), palūkanų pajamos iš
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo 0,20 mln. litų (0,01 mln. litų mažiau nei
buvo planuota) bei palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo 52,49 mln. litų (4,80
mln. litų mažiau nei buvo planuota). Mažesnės nei planuota pajamos iš investicijų buvo gautos dėl
didesnio vyriausybių vertybinių popierių palūkanų sumažėjimo nei tikėtasi. Taip pat palūkanų
pajamos mažesnės dėl 2011 m. lapkričio mėn. pradėtų pardavinėti turėtų vertybinių popierių, nes
gautos lėšos buvo reikalingos draudimo išmokoms išmokėti įvykus AB banko SNORAS
draudžiamajam įvykiui.
Investicijų portfelis 2011 metų gruodžio 31 d. sudarė 729,88 mln. litų. Investicijų portfelis
sudarytas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų litais ir eurais. Anksčiau
turėti kitų valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti eurais ir doleriais, buvo parduoti ir
gautos lėšos buvo panaudotos išmokant draudimo išmokas buvusiems AB banko SNORAS
indėlininkams.
Įmonės investicijų portfelio struktūra 2011 metų gruodžio 31 d. duomenimis buvo:
5 pav. Įmonės investicijų portfelio struktūra 2011-12-31, proc.
12,65%

EUR
LTL

87,35%
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2011 metų gruodžio 31 d. draudžiamų indėlių litais bankuose buvo 73,74 proc., indėlių eurais
– 19,82 proc., indėlių JAV doleriais – 5,44 proc., kitomis valiutomis – 1,01 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 2011 metus apdorotos ir patikrintos 1617 draudėjų ataskaitų. 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 96 spausdintų ataskaitų pristatymo vėlavimo atvejai ir 87 elektroninių ataskaitų vėlavimai.
Draudėjams nurodyta nedelsiant jas pristatyti. Užfiksuotos 52 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 15 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, pasirengimo draudimo išmokų apskaičiavimui ir indėlininkų informavimo
draudėjo įstaigoje. Per ataskaitinį laikotarpį atlikta 12 patikrinimų: I ketvirtį - AB „DnB Nord“ banke
ir 2 patikrinimai KU „Sostinės kreditas“, antrąjį – pakartotinas patikrinimas KU „Sostinės kreditas“ ir
2 patikrinimai „Panevėžio kredito unijoje“, trečiąjį – 2 patikrinimai FMĮ „Finvesta“ ir vienas
patikrinimas KU „Vilniaus taupomoji kasa“, ketvirtąjį – AB banke SNORAS, AB SEB banke ir KU
„Zanavykų bankelis“. IV ketvirtį AB banko SNORAS patikrinimo metu buvo patikrinta, ar bankas
yra pasirengęs pateikti draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti.
Tikrinant pateiktus duomenis buvo aptiktos klaidos, kurios pasibaigus patikrinimo terminui dar buvo
taisomos, todėl patikrinimo terminas buvo dar pratęstas. Pratęsto patikrinimo metu pateikiami
duomenys buvo tikslinami tol, kol nustatytos klaidos buvo ištaisytos ir buvo galima konstatuoti, kad
bankas yra pasirengęs pateikti įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms apskaičiuoti.
Antrojo patikrinimo metu buvo tikrinama, ar AB SEB banko darbuotojai teisingai informuoja
indėlininkus apie indėlių draudimo sąlygas. Patikrinimo metu buvo apklausti septynių banko skyrių
darbuotojai indėlių draudimo klausimais bei vienas darbuotojas įsipareigojimų investuotojams
draudimo klausimais. Pateikti klausimai dėl įsipareigojimų investuotojams draudimo buvo atsakyti
teisingai, tačiau indėlininkų informavimas pasirodė esąs netikslus. Patikrinimo metu su atsakingais
darbuotojais buvo aptarta jų klaidinga informacija, jiems atsakyta į juos dominusius klausimus.
Aplankytuose banko klientų aptarnavimo skyriuose ir filialuose nebuvo matyti VĮ „Indėlių ir
investicijų draudimas“ lipdukų. Trečiojo patikrinimo metu KU „Zanavykų bankelis“ buvo tikrinama,
ar kredito įstaiga yra pasirengusi pateikti draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo
išmokoms apskaičiuoti. Patikrinus reikalingus duomenis įmonė konstatavo, jog KU „Zanavykų
bankelis“ pateikti duomenys atitiko įmonės keliamiems reikalavimams bei rekomenduota kredito
unijai turėti veikiančią programinę įrangą, reikalingą šių duomenų parengimui.
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Patikrinimams pasirinktų patikrintų duomenų santykis su draudėjų pateiktais duomenimis
vertinamas 100 proc., t.y. visi duomenys, kurių patikrinimų metu buvo paprašyta iš draudėjų, buvo
gauti ir patikrinti. 2011 metų patikrinimų, kaip bankai yra pasirengę teikti įmonei duomenis draudimo
išmokoms apskaičiuoti, lygis yra 77%. Patikrinimų, kaip kredito unijos, nepriklausančios Centrinei
kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis yra 57%.
Patikrinimų, kaip kredito unijos, priklausančios Centrinei kredito unijai, pasirengusios teikti įmonei
duomenis draudimo išmokoms apskaičiuoti, lygis yra 5%. Rodikliai paskaičiuoti neįskaitant 2011
metais įsisteigusių kredito unijų ir bankrutavusio banko.
2.2. uždavinys. Įvykus draudžiamajam įvykiui, operatyviai, laikantis nustatytų terminų, apskaičiuoti
bei išmokėti draudimo išmokas.
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.
2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos bankas pripažino AB banką SNORAS nemokiu ir kreipėsi į
teismą dėl bankroto bylos šiam bankui iškėlimo. 2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas
priėmė nutartį AB bankui SNORAS iškelti bankroto bylą bei paskyrė banko bankroto administratorių.
Draudimo išmokos pradėtos mokėti 2011 m. gruodžio 14 d., t.y. po 15 darbo dienų nuo draudžiamojo
įvykio dienos. Renkant bankus draudimo išmokoms išmokėti buvo remiamasi įmonės tarybos
parengtais kriterijais, kuriais vadovaujantis parenkamas paslaugos teikėjas draudimo išmokoms
išmokėti. Draudimo išmokos gyventojams Lietuvoje ir Vilniaus apskrityje AB banke SNORAS
sąskaitas atsidariusioms įmonėms mokamos per AB SEB banką. Juridiniams asmenims, kurių AB
banke SNORAS sąskaitos buvo atidarytos kitų Lietuvos miestų apskrityse, draudimo išmokos
mokamos atitinkamai šiuose bankuose: Kauno apskrityje – AB Ūkio banke, Klaipėdos – Danske
banke, Šiaulių – AB Šiaulių banke, Panevėžio – Nordea banke, Alytaus ir Marijampolės – AB banke
„Swedbank“, Telšių ir Utenos apskrityse – AB DNB banke, Tauragės apskrityje – UAB Medicinos
banke. AB banko SNORAS Estijos filialo indėlininkams draudimo išmokos mokamos eurais per
Estijos banko AS SEB Pank skyrius. AB banko SNORAS Latvijos filiale indėlius turėjusiems
gyventojams draudimo išmokos mokamos latais per Latvijos AS „Citadele banka“ skyrius, o
juridiniams asmenims latais per Latvijos AS „UniCredit Bank“ skyrius. Informacija apie draudimo
išmokų išmokėjimo tvarką buvo paskelbta didžiuosiuose Lietuvos dienraščiuose „Respublika“ ir
„Lietuvos žinios“, interneto svetainėje www.valstybe.com, taip pat informacija buvo išplatinta per
BNS naujienų agentūrą, patalpinta įmonės interneto svetainėje.
Pradėjus draudimo išmokų išmokėjimo procesą paaiškėjo, jog AB banko SNORAS bankroto
administratorius į draudimo išmokų gavėjų sąrašus neįtraukė SNORO lizingo sutartis pasirašiusių
asmenų, taip pat asmenų, kurių sąskaitas galėjo valdyti kiti asmenys, kurių sąskaitos buvo areštuotos
antstolių, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros ar kitų institucijų. Draudimo išmokos iš karto
nebuvo išmokamos ir asmenims, kurių asmens duomenys buvo netikslūs. Siekdama palengvinti ir
pagreitinti draudimo išmokų išmokėjimo procesą asmenims, kuriems draudimo išmokos nebuvo
išmokėtos (ar išmokėtos nepilna suma) 2011 m. gruodžio 14 d., įmonė sukūrė „Indėlininko
pretenzijos formą“, kurią galėjo pildyti netikslią draudimo išmokos sumą gavę ar visai draudimo
išmokos negavę asmenys. Minėta forma buvo ir vis dar yra prieinama įmonės interneto svetainėje,
taip pat su daugeliu Lietuvos komercinių bankų ir didžiaisiais užsienio bankų filialais buvo susitarta
dėl galimybės šią formą gauti suinteresuotiems asmenims bankų padaliniuose. Įmonė gautas
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pretenzijas peržiūri ir didžiąją dalį jų perduoda AB banko SNORAS bankroto administratoriui, kad
būtų patikslinti duomenys ar susisiekta su suinteresuotais asmenimis. Kai kurias pretenzijas nagrinėja
įmonės darbuotojai ir atsako suinteresuotiems asmenims susiekdami telefonu ar atsakydami raštu. Iki
2011 m. gruodžio 31 d. buvo priimtos 3464 indėlininko užklausos formos perduotos AB banko
SNORO bankroto administratoriui, raštu atsakyta į 105 iš suinteresuotų asmenų gautus paklausimus,
apie 1240 asmenų atsakyta į rūpimus klausimus el. paštu.
Įmonė nuolat bendradarbiavo su AB banko SNORAS bankroto administratoriumi ir jo
komanda, kad anksčiau minėtos susidariusios problemos dėl neišmokėtų draudimo išmokų būtų kuo
greičiau išspręstos. Kuomet AB banko SNORAS bankroto administratorius pateikė papildytus
draudimo išmokų gavėjų (papildomai 30 728 draudimo išmokų gavėjai) sąrašus ir juos patikrinus
gruodžio 30 d. buvo išmokėtos draudimo išmokos, įmonė konstatavo, kad iš esmės buvo išmokėtos
draudimo išmokos absoliučiai daugumai identifikuotų AB banko SNORAS indėlininkų. Dėl buvusių
AB banko SNORAS indėlininkų, kurie draudimo išmokų neatgavo ar atgavo nepilna suma,
problemos toliau yra sprendžiamos įmonės, AB banko SNORAS ir kitų į procesą įtrauktų institucijų
lygmenyje, klientai, kurie neteisingai suprato jiems išmokėtos draudimo išmokos apskaičiavimą, yra
konsultuojami įmonės darbuotojų.
Nacionalizavus AB banką SNORAS įmonė gavo daug raštiškų užklausų dėl susidariusios
padėties, į įmonę nuolat kreipdavosi interesantai, kuriems buvo teikiamos konsultacijos. Siekiant
optimizuoti darbo krūvius, į įmonės konsultantų pareigas buvo priimti 3 nauji darbuotojai. Priėmus
naujus darbuotojus, įmonėje veikia 3 informacinės telefono linijos, interesantus įmonės patalpose
konsultuoja 3 nuolatiniai konsultantai, esant didesniam klientų srautui, konsultuoja visi kompetentingi
įmonės darbuotojai.
3.3. uždavinys. Tobulinti ir vystyti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisykles bei
įmonės vidaus teisės aktus.
Per 2011 metų pirmus du ketvirčius indėlių ir įsipareigojimų investuotojams taisyklės ir
įmonės vidaus teisės aktai keičiami nebuvo, trečiąjį ketvirtį buvo pakeistas vyresniojo specialisto
pareigybių aprašymas. Ketvirtąjį ketvirtį buvo priimtas Seimo nutarimas dėl Indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų. Taip pat įmonė parengė ketinimų protokolo su AB SEB
banku dėl draudimo išmokų išmokėjimo projektą, mokėjimo paslaugų sutarties projektus dėl
draudimo išmokų išmokėjimo fiziniams asmenims per AB SEB banką, dėl draudimo išmokų
išmokėjimo juridiniams asmenims per AB Ūkio banką, Danske banko filialą, AB Šiaulių banką,
Nordea banko filialą, AB banką „Swedbank“, AB DNB banką, UAB Medicinos banką, dėl
draudimo išmokų išmokėjimo Latvijoje per AS „Citadele banka“ skyrius ir AS „UniCredit Bank“
skyrius bei Estijoje per AS SEB Pank skyrius (visi projektai buvo suderinti ir pasirašyti). Paskutinįjį
metų ketvirtį įmonė pakeitė „Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo procedūrą ir kontrolę“,
patvirtino įmonės konsultanto pareigybės aprašymą, parengė Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
pranešimą apie duomenų tvarkymą (suderinus prašymas buvo pasirašytas), įmonės taryba patvirtino VĮ
„Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų investavimo
tvarką, taip pat nutarimą „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis paskiriamas paslaugos teikėjas
draudimo išmokoms išmokėti“.
Pirmąjį ketvirtį buvo gauta ir peržiūrėta Pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos indėlių garantijų sistemų nauja redakcija (ES Tarybos Pirmininko kompromisinis
variantas), Europos Parlamento Ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto Ataskaitos projektas dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų bei šio komiteto vėlesni pataisymai, tarp
EFDI narių išplatintas svarstytinas dokumentas dėl naujoje indėlių draudimo direktyvoje siūlomos
rizika paremtų įmokų politikos. Ketvirtąjį ketvirtį iš EFDI buvo gautas ir peržiūrėtas triloginis
dokumentas dėl indėlių garantijų sistemų, iš Europos bankų federacijos buvo gautas ir peržiūrėtas
dokumentas dėl investuotojų kompensavimo sistemų direktyvos.
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4.4. uždavinys. Informuoti visuomenę apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veiklą,
finansinius rezultatus.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Finansinių bei veiklos ataskaitų pateikimas (atnaujinimas) įmonės interneto svetainėje (vnt.)
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Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus (vnt.) 5
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 2011 metus interneto svetainėje
buvo pateikta 2010 metų įmonės veiklos ataskaita, įmonės 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys (8
ataskaitos), 2011 metų I, II bei III ketvirčių tarpinės finansinės ataskaitos, 2010 metų IV ketvirčio bei
2011 metų I, II bei III ketvirčio įmonės veiklos apžvalgos, keturis kartus informacija apie darbo
užmokestį, viešųjų pirkimų planas ir jo vykdymas bei įmonės 2011 metų I, II bei III ketvirčių veiklos
ataskaitos. Taip pat interneto svetainėje buvo sukurta skiltis „Banko SNORAS indėlininkams“,
kurioje buvo nuolat atnaujinama aktuali informacija, susijusi su AB banko SNORAS draudžiamuoju
įvykiu, čia pat juridiniams asmenims buvo sudaryta galimybė įvedus įmonės kodą pasitikrinti,
kuriame banke galima atsiimti priklausančią draudimo išmoką, užpildyti indėlininko užklausos formą.
Informacija žiniasklaidai apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus pateikiama
naudojant žiniasklaidos priemones. Per pirmus tris 2011 metų ketvirčius informacija buvo tris kartus
pateikta interneto svetainei www.valstybe.com, taip pat antrąjį 2011 metų ketvirtį dienraštyje
„Respublika“ buvo paskelbtos 2010 m. įmonės finansinės ataskaitos - balansas ir pelno (nuostolio)
ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintas finansines ataskaitas. Ketvirtąjį
ketvirtį informacija apie įmonės veiklos rezultatus bei informacija dėl draudimo išmokų išmokėjimo
buvo pateikta interneto svetainei www.valstybe.com, informacija apie draudimo išmokų išmokėjimo
tvarką buvo paskelbta didžiuosiuose Lietuvos dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos žinios“,
interneto svetainėje www.valstybe.com, įmonės direktorius interviu davė „LTV“ laidai „Panorama“,
2 kartus „Lietuvos ryto televizijos“ žinių laidai, 2 kartus „TV3“ žinių laidai, 2 kartus „LNK“ žinių
laidai, „BTV“ žinių laidai, 3 kartus „Lietuvos radijo“ laidoms, 1 kartą „Žinių radijui“, taip pat
informacija buvo teikta 5 kartus „Delfi“ , 3 kartus „15min“, 2 kartus „alfa.lt“ portalams, 2 kartus
„Verslo žinioms“, kartą „Lietuvos ryto“ dienraščiui, laikraščiams „Panevėžio balsas“, „15min“, 20
kartų naujienų agentūrai BNS.
2011 metų ketvirtąjį 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 trečio ketvirčio transporto eksploatavimo išlaidas įmonės tarnybiniam
lengvajam automobiliui;
- duomenys apie įmonės 2011 m. III ketvirčio veiklos rezultatų rodiklius;
- 2011 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (neaudituotas);
- 2011 metų III ketvirčio įmonės veiklos ataskaita;
- duomenys apie 2011 metų 9 mėn. Indėlių draudimo fondo lėšas;
- duomenys apie 2011 metų 9 mėn. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšas;
- 2011 metų III ketvirčio įmonės ataskaita apie investicijas;
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- 2012 m. dokumentacijos planas;
- 2012 m. dokumentų registrų sąrašas;
- 2009 m. ilgo saugojimo bylų apyrašas.
Iš viso per 2011 metus Finansų ministerijai parengtos bei pateiktos 82 ataskaitos bei
suvestinės.
2011 metų ketvirtąjį 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;
- posėdžio medžiaga tarybos nariams dėl VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų
ir administruojamų fondų investavimo tvarkos, dėl įmonės turimų Vokietijos Federacinės
Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių pardavimo;
- posėdžio medžiaga tarybos nariams dėl AB banko SNORAS indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo;
- posėdžio medžiaga tarybos nariams dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis paskiriamas paslaugos
teikėjas draudimo išmokoms išmokėti;
- posėdžio medžiaga tarybos nariams dėl paskolos draudimo išmokoms išmokėti;
- tarybos posėdžio protokolo išrašai.
Iš viso per 2011 metus įmonės tarybai parengta bei pateikta 47 vnt. ataskaitų, projektų ir kitų
dokumentų.
5.5. uždavinys. Dalyvauti Europos indėlių draudikų forumo ir Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos veikloje.
Per 2011 metus dalyvavome 7 EFDI surengtuose tyrimuose (apklausose). Taip pat EFDI
organizacijai išsiuntėme 4 mūsų parengtas anketas, kurios buvo išplatintos tarp šios organizacijos
narių. Apklausos buvo darytos dėl banko-agento, per kurį indėlininkams yra išmokamos draudimo
išmokos, parinkimo tvarkos, dėl draudimo išmokų išmokėjimo principų, dėl investicijų bei dėl
draudimo įmokų normos.
Per ataskaitinį laikotarpį įmonės vyresnioji specialistė Marija Bakaitė dalyvavo IADI
organizuotame seminare Rumunijoje „Informatyvumas – pasitikėjimo didinimas“, o antrąjį ketvirtį
direktoriaus pavaduotojas Darius Čerka dalyvavo EFDI organizuotoje konferencijoje „Indėlių ir
investicijų fondai: kaupimas, valdymas, panaudojimas“ Serbijoje, kurioje skaitė pranešimą apie
Lietuvos patirtį valdant fondus ir investavimo principus kitose ES šalyse (tam tikslui atlikome EFDI
narių apklausą). Trečiąjį ketvirtį įmonės direktorius Raimundas Žilinskas dalyvavo IADI metiniame
susirinkime ir metinėje konferencijoje „Po krizės: poreikis stiprinti finansinio stabilumo sistemą“, o
įmonės vyresnioji ekonomistė Audronė Jasinavičiūtė dalyvavo EFDI rengtame Investuotojų
kompensavimo sistemos darbo grupės susirinkime Bulgarijoje. Ketvirtąjį ketvirtį įmonės vyresnioji
ekonomistė Audronė Jasinavičiūtė dalyvavo EFDI antrame Investuotojų kompensavimo sistemos
darbo grupės susirinkime Suomijoje.
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 2011 metų pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultatų plano vykdymas, tūkst.
Lt.
Metinis
planas

Sąmatos
vykdymas

Padidėjimas
(+) sumažėjimas
(-), lyginant 2011
m. vykdymą su
2011 m. planu

1560

1382

-178

1062

929

-133

1058

925

-133

4

4

0

IŠ VISO PAJAMŲ:
Įmonės nuosavo kapitalo investavimo
sąnaudos
Indėlių draudimo fondo ir
Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo administravimo
sąnaudos
Investavimo sąnaudos

2622

2311

-311

6

4

-2

1062

929

-133

184

159

-25

Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos
tame tarpe:
Darbo užmokestis
Administracinės ir turto naudojimo bei
priežiūros sąnaudos
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
Mokestis už valstybės turto naudojimą
patikėjimo teise

716

629

-87

546

482

-64

146
16

126
15

-20
-1

16

16

0

IŠ VISO SĄNAUDŲ
Pelnas (+), nuostoliai (-) dėl valiutos
kurso
pasikeitimo
FINANSINĖS VEIKLOS
REZULTATAS PELNAS (+),
NUOSTOLIAI (-)

1084

949

-135

0

-25

-25

+1538

+1337

-201

Str.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1

Palūkanų pajamos iš įmonės nuosavo
kapitalo investavimo
Atlyginimas už Indėlių draudimo
fondo ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo administravimą
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo
administravimą

2

2.1.

2.2

1
2

2.1.
2.2.

2.3
2.4
3

Atlyginimas už Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo
administravimą

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė, investuodama jai pavestas administruoti įmonės nuosavo
kapitalo ir fondų lėšas - gavo 54,07 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
2,55 proc. visų administruojamų lėšų, atitinkamai įmonės pajamos – 1382,0 tūkst. Lt.
Įmonės finansinės veiklos rezultatas yra pelnas (nuostoliai). 2011 m. pelnas 1 337,0 tūkst. Lt.
Šis rodiklis 201,0 tūkst. Lt mažesnis negu planavome dėl JAV dolerio kurso pasikeitimo įtakos
investicijoms ( 25,0 tūkst. Lt) ir dėl VVP palūkanų normos mažėjimo tendencijos pastaraisiais metais.
Užsienio valiutos kurso pasikeitimas įtakoja įmonės finansinės veiklos rezultatą, kadangi įmonės
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lėšos, vadovaujantis tarybos nustatyta tvarka, investuojamos ir į užsienio šalių vertybinius popierius
JAV doleriais. Nuo įmonės veiklos priklausantis rezultatas - pajamos iš investicijų.
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. 2011 m. fondų administravimo sąnaudos yra mažesnės negu buvo planuota
133,0 tūkst. Lt, taigi ir fondų administravimo pajamos sumažėjo ta pačia suma. Šių sąnaudų
ekonomiją lėmė mažesnės fondų lėšų investavimo sąnaudos 25,0 tūkst. Lt, įmonės personalo
išlaikymo sąnaudos mažesnės 87,0 tūkst. Lt, mažesnių administracinių ir turto naudojimo bei
priežiūros sąnaudų 20 tūkst. Lt ir turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 1 tūkst. Lt.
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. 2011 m.
gruodžio 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 2010-2011 metais pateikti 4
lentelėje žemiau. Įmonės administracijos darbo užmokesčio kitimą 2010-2011 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).
4 lentelė. Informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, Lt.
Vidutinio darbo
užmokesčio palyginimas

METAI
Pareigybių
pavadinimas

Įmonės administracijos ir kitų darbuotojų
vidutinis darbo užmokestis
pagal įmonės struktūrą:
Įmonės administracijos (direktoriaus,
direktoriaus pav., vyr. buhalterio) vidutinis
darbo užmokestis
Kitų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2010

2011 m.

(2011 m. palyginti
su 2010 m.
(+ padidėjimas, sumažėjimas))

4425

4115

-310

6667

6003

-664

3432

3287

-145
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5 lentelė. Informacija apie įmonės direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo vidutinį mėnesinį bruto
darbo užmokestį 2009 - 2011 m., Lt.
Pareigybės pavadinimas
Direktoriaus vidutinis darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojo vidutinis darbo užmokestis

2009 m.

2010 m.

2011 m.

9841
8733

7181
6543

6525
5929

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.
6 pav. Įmonės organizacinė struktūra
ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

VYRIAUSIASIS
BUHALTERIS

VYRESNYSIS
SPECIALISTAS

BENDRŲJŲ REIKALŲ
ADMINISTRATORIUS

VYR. BUHALTERIO
PAVADUOTOJAS

VYRESNYSIS
EKONOMISTAS

SEKRETORIUS REFERENTAS

VALYTOJAS

EKONOMISTAS

LAIKINAS
KONSULTANTAS

LAIKINAS
KONSULTANTAS

LAIKINAS
KONSULTANTAS

KITI DARBUOTOJAI
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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.

Direktorius

Raimundas Žilinskas

21

