VĮ ,,INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ 2005 METŲ
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
Įmonės misija
Valstybės įmonės “Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau – įmonė) veiklos misija – užtikrinti
indėlių ir investicijų apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų
rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įstaigomis didinimo.Įmonės
strateginiai tikslai:1. Drausti fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus kredito įstaigose.2.
Drausti bankų, finansų maklerio įmonių, investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo
bendrovių valdymo įmonių (toliau – finansų įmonės) įsipareigojimus investuotojams.Priemonių
plano aprašymas Įmonės veiklos uždaviniai:
1. Kaupti pinigus Indėlių draudimo fonde,
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde ir įmonės privalomajame rezerve.
2. Investuoti administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos nustatytų
valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius, siekiant užtikrinti investicijų
saugumą ir likvidumą. Užtikrinus investicijų saugumą ir likvidumą, siekti investicijų
pelningumo, vadovaujantis įmonės tarybos nustatyta investavimo tvarka.
3. Draudiminio įvykio atveju apskaičiuoti ir išmokėti indėlininkams ir investuotojams
draudimo išmokas.
4. Tikrinti, ar draudėjai nepažeidžia indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
tvarkos.
5. Tobulinti ir vystyti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisykles bei
įmonės vidaus teisės aktus.
6. Vertinti įmonės riziką.
7. Informuoti visuomenę apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą.
8. Dalyvauti Europos indėlių draudikų forumo ir Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos veikloje.
9. Teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir papildymų.
10. Europos Tarybai priėmus sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje datos ir įsigaliojus
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymui, pereiti nuo indėlių ir įsipareigojimų draudimo
litais sistemos prie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo eurais.
1.Teisės aktų nustatyta tvarka rinkti iš
Priemonės iškeltiems uždaviniams įgyvendinti:
bankų bei kredito unijų draudimo įmokas ir kaupti jas Indėlių draudimo fonde.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka rinkti iš finansų maklerio įmonių, investicinių fondų ar
investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymo įmonių draudimo įmokas ir kaupti jas
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka kaupti lėšas įmonės privalomajame rezerve.
4. Apdoroti draudimo įmokų ataskaitas bei kontroliuoti draudimo įmokų mokėjimus.
5. Investuoti fondų bei nuosavo kapitalo lėšas vadovaujantis investavimo principais bei
nustatyta tvarka.
6. Draudiminio įvykio atveju apskaičiuoti draudimo išmokas bei sudaryti draudimo
išmokų gavėjų sąrašus.
7. Laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos bei terminų išmokėti draudimo išmokas.
8. Atlikti draudėjų patikrinimus siekiant nustatyti, kaip jie laikosi draudimo tvarkos.
9. Rengti teisės norminių aktų projektus, susijusius su indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo taisyklių nustatymu, juos tobulinti, rengti jų pakeitimus ir papildymus.
10. Rengti įmonės vidaus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus.
11. Analizuojant draudėjų finansinius rodiklius įvertinti įmonės finansinę riziką
vykdomoms funkcijoms atlikti.
12. Periodiškai informuoti visuomenę per žiniasklaidą apie administruojamų fondų
būklę, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas.
13. Atnaujinti informaciją įmonės internetinėje svetainėje.
14. Dalyvauti Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos (toliau – IADI) rengiamuose
konferencijose ir seminaruose.
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15. Rengti dokumentus, dalyvauti priimant sprendimus Europos indėlių draudikų
forumo (toliau – EFDI) veikloje svarbiais klausimais.
16. Dalyvauti bei rengti pranešimus EFDI organizuojamuose seminaruose.
17. Teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir papildymų.
18. Sekti Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimu, pakeitimus ir teikti pasiūlymus dėl jų perkėlimo į nacionalinę teisę.
19. Europos Tarybai priėmus sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje datos ir įsigaliojus
Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymui:
19.1. iki 2006 m. spalio 1 d. parengti programinę įrangą dėl investicijų portfelio litais
pakeitimo investicijomis eurais;
19.2. parengti teisės aktų, priimamų įmonės tarybos, pakeitimo projektus dėl perėjimo
nuo indėlių ir įsipareigojimų draudimo litais prie draudimo eurais;
19.3. parengti ir įgyvendinti apskaitos sistemos pakeitimus ryšium su euro įvedimu;
19.4. parengti ir teikti draudėjams informacinę medžiagą apie indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sąlygų pasikeitimus.
IštekliaiIšteklius 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 (iš Indėlių draudimo fondo – 99,15 proc., iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo – 0,85 proc.), ir pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo. Pastarosios pajamos
naudojamos nuosavo kapitalo investavimo sąnaudoms padengti ir mokesčiui už valstybės
kapitalo naudojimą patikėjimo teise mokėti, o visos kitos sąnaudos yra padengiamos
administruojamų fondų administravimo pajamomis.
2004 m. gruodžio 31 d. bendra įmonės disponuojamų lėšų suma sudarė 479,90 mln. litų, o 2005
m. gruodžio 31 d. – 600,11 mln. litų. Disponuojamos lėšos per metus padidėjo 25 proc. Tai
daugiausiai lėmė draudimo įmokų ir pajamų iš investicijų augimas.
Priemonių įgyvendinimo terminaiPriemonių įgyvendinimo terminų ir apimčių suvestinė
pateikiama lentelėje žemiau.
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PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TERMINAI IR APIMTYS 2005 METAMS
Uždavinys
Nr.

Priemonė
Nr.

1
1
1

1,2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
2
2
3
3
1,2,5
5
5
5

2
3

5
6

3
4

7
4

4
4
4

4
4
8

4

8

Pavadinimas
Draudimo įmokų surinkimas iš viso (mln. Lt)
Draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. Lt)
Draudimo įmokos į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (mln.
Lt)
Indėlių draudimo fondo dydis (mln. Lt)
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis (mln. Lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
Įmonės nuosavo kapitalo dydis (mln. Lt)
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt)
Paslaugų apimtis (draudimo įmokų ir palūkanų pajamų suma, mln. Lt)
Laisvų lėšų investavimas (mln. Lt)
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)
Draudimo išmokų gavėjų sąrašų sudarymas bei išmokų apskaičiavimas
(sąrašų sk.)
Draudimo išmokų išmokėjimas (mln. Lt)
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas
(ataskaitų sk.)
Draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų duomenų kontrolės lygis (proc.)
Draudimo įmokų įmokėjimo į įmonės sąskaitą kontrolė (proc.)
Patikrinimai draudėjo įstaigoje, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos
(vnt.)
Draudimo įmokų apskaičiavimo teisingumo nustatymo patikrinimų metu,
remiantis pasirinktais tikrinimui ir draudėjo pateiktais duomenimis, lygis
(proc.)

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,
2005 m.
I ketvirtis I pusmetis
9 mėn.
Metai
19,00
40,60
64,80
88,50
18,80
40,40
64,60
88,30
0,20
0,20
0,20
0,20
466,75
23,15
4,03
0,23
32,80
0,30
23,93
35,10
4,60
0,03

492,90
49,30
3,87
0,07
33,10
0,60
50,67
78,80
9,40
0,07

521,85
78,25
3,91
0,11
33,48
0,98
80,29
113,60
14,40
0,11

550,40
106,80
3,95
0,15
33,80
1,30
109,45
154,70
19,50
0,15

0,30

0,60
1

0,98
1

1,30
1

310

0,20
601

0,20
895

0,20
1190

100
100
2

100
100
3

100
100
4

100
100
6

100

100

100

100
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Uždavinys
Nr.

Priemonė
Nr.

Pavadinimas

5

9

5
6
6
7

10
11
11
12

7

13

8
8
8
8

14
15
16
17

9

17

9

18

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisyklių pakeitimo
projektų rengimas (projektų sk.)
Įmonės vidaus teisės aktų rengimas bei tvirtinimas (aktų sk.)
Draudėjų finansinių rodiklių analizė (ataskaitų sk.)
Įmonės finansinės rizikos vertinimo ataskaitų rengimas (vnt.)
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei
finansinius rezultatus (vnt.)
Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) internetinėje
įmonės svetainėje (vnt.)
Dalyvavimas IADI konferencijose ir seminaruose (vnt.)
Dokumentų rengimas susijusių su EFDI veikla (vnt.)
Dalyvavimas kasmetiniame EFDI narių susirinkime (vnt.)
Pranešimų indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo klausimais
rengimas ir jų skaitymas tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose
(vnt.)
Pasiūlymų pateikimas Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių
ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir (arba)
papildymų (vnt.)
ES direktyvos 94/19/EEB pakeitimo projektų svarstymas (projektų sk.)

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,
2005 m.
I ketvirtis I pusmetis
9 mėn.
Metai
3
3
4
4
56
1
1

2
112
2
2

14
168
3
3

15
224
4
4

3

6

9

12

1
4
1
1

1
4
1
2

2

1
1

2

3

4

5

Veiklos rezultatas
Ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti numatytų priemonių ir veiklos rezultatų suvestinė pateikiama žemiau.
2005 M. 12 MĖN. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR REZULTATŲ SUVESTINĖ
Uždavinys Priemonė Kriterijaus
Priemonių pavadinimas
Nr.
Nr.
kodas
1
1,2
1
Draudimo įmokų surinkimas iš viso (mln. Lt)
1
1
2
Draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. Lt)
1
1
3
Draudimo įmokos į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (mln. Lt)
1
1
4
Indėlių draudimo fondo dydis (mln. Lt)
1
1
5
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
1
2
6
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis (mln. Lt)
1
2
7
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt)
1
3
8
Įmonės nuosavo kapitalo dydis (mln. Lt)
1
3
9
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt)
1
1,2,5
10
Paslaugų apimtis (draudimo įmokų ir palūkanų pajamų suma, mln. Lt)
2
5
1
Laisvų lėšų investavimas (mln. Lt)
2
5
2
Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. Lt)
2
5
3
Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
investavimo (mln. Lt)
2
5
4
Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt)
3
6
1
Draudimo išmokų gavėjų sąrašų sudarymas bei išmokų apskaičiavimas (sąrašų
sk.)
3
7
2
Draudimo išmokų išmokėjimas (mln. Lt)
4
4
1
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas
(ataskaitų sk.)
4
4
2
Draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų duomenų kontrolės lygis (proc.)
4
4
3
Draudimo įmokų įmokėjimo į įmonės sąskaitą kontrolė (proc.)
4
8
4
Patikrinimai draudėjo įstaigoje, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos
(patikrinimų sk.)

planuotosios
reikšmės
88,50
88,30
0,20
550,40
106,80
3,95
0,15
33,80
1,30
109,45
154,70
19,50
0,15

faktinės
reikšmės
90,56
90,34
0,22
561,64
118,03
4,00
0,25
34,46
1,92
112,07
156,62
20,00
0,16

1,30
1

1,35
1

0,20
1190

0,20
1193

100
100
6

100
100
6

6

Uždavinys Priemonė Kriterijaus
Priemonių pavadinimas
Nr.
Nr.
kodas
4
8
5
Draudimo įmokų apskaičiavimo teisingumo nustatymo patikrinimų metu,
remiantis pasirinktais tikrinimui ir draudėjo pateiktais duomenimis, lygis
(proc.)
5
9
1
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisyklių pakeitimo
projektų rengimas (projektų sk.)
5
10
2
Įmonės vidaus teisės aktų rengimas bei tvirtinimas (aktų sk.)
6
11
1
Draudėjų finansinių rodiklių analizė (ataskaitų sk.)
6
11
2
Įmonės finansinės rizikos vertinimo ataskaitų rengimas (vnt.)
7
12
1
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei
finansinius rezultatus (vnt.)
7
13
2
Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) internetinėje
įmonės svetainėje (vnt.)
8
14
1
Dalyvavimas Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos (IADI) konferencijose
ir seminaruose
8
15
2
Dokumentų rengimas susijusių su Europos indėlių draudikų forumo (toliau –
EFDI) veikla
8
16
3
Dalyvavimas kasmetiniame EFDI narių susirinkime
8
17
4
Pranešimų indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo klausimais
rengimas ir jų skaitymas tarptautiniuose EFDI organizuojamose seminaruose
ir konferencijose (vnt.)
9
17
1
Pasiūlymų pateikimas Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir (arba)
papildymų (vnt.)
9
18
1
ES direktyvos 94/19/EB pakeitimo projektų svarstymas (projektų sk.)

planuotosios
reikšmės
100

faktinės
reikšmės
100

4

4

15
224
4
4

15
224
4
4

12

12

1

1

4

4

1
2

1
3

1

1

4

4
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1 uždavinys. Kaupti pinigus Indėlių draudimo fonde, Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fonde ir įmonės privalomajame rezerve.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Draudimo įmokų surinkimas iš viso (mln. Lt)
88,50
Draudimo įmokos į Indėlių draudimo fondą (mln. Lt)
88,30
Draudimo įmokos į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (mln. Lt)
0,20
Indėlių draudimo fondo dydis( mln. Lt)
550,40
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. Lt.) 106,80
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis (mln. Lt)
3,95
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln. Lt) 0,15
Įmonės nuosavas kapitalo dydis (mln. Lt) 33,80
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. Lt) 1,30
Paslaugų apimtis (mln. Lt)
109,45
Per šių metų 12 mėn. draudimo įmokų iš viso surinkta 90,56 mln. Lt, o tai yra 2,06 mln. Lt
daugiau negu planuota. Tam didžiausią įtaką turėjo draudžiamų indėlių kredito įstaigose dydis,
kurį tiksliai nuspėti yra problematiška. Draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą surinkta 2,04
mln. Lt daugiau nei planuota, o į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą – 0,02 mln. Lt
daugiau negu planuota. Ataskaitiniu laikotarpiu Indėlių draudimo fondas padidėjo 118,03 mln.
Lt, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – 0,25 mln. Lt.
Indėlių

draudimo

fondo

kitimas

(mln.

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
01 31 02 29 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31

2004 III
2005 III

litų)

1 grafikasIndėlių draudimo fondas auga maždaug tolygiai dėl
draudimo įmokų ir pajamų iš šio fondo investicijų.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo kitimas (mln. litų)
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
01 31 02 29 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31

2004
2005

2 grafikas
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas yra papildomas maklerio įstaigų draudimo
įmokomis ir pajamomis iš šio fondo investicijų. Maklerio įstaigos draudimo įmoką moka vieną
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kartą per metus, todėl po draudimo įmokos sumokėjimo sausio mėnesį šis fondas padidėjo (2
grafikas). 2005 m. balandžio mėn. fondas sumažėjo dėl išmokėtų draudimo išmokų – 0,20 mln.
Lt, o vėliau didėjo pajamų iš investicijų sąskaita.
2005 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas sudarė 34,46 mln. Lt, tai 0,66 mln. Lt
daugiau nei planuota. Ataskaitiniu laikotarpiu šis kapitalas padidėjo 1,92 mln. Lt dėl pajamų iš
investicijų ir didesnio pelno dėl valiutos kurso pasikeitimo.
Įmonės nuosavo kapitalo lėšų kitimas (mln. litų)
35,0
34,5
34,0
33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0
30,5
30,0
01 31 02 29 03 31 04 30 05 31 06 30 07 31 08 31 09 30 10 31 11 30 12 31

2004
2005

3 grafikas
Paslaugų apimtis, kurią sudaro draudimo įmokų ir palūkanų pajamų iš investicijų suma, 2005 m.
gruodžio 31 d. sudarė 112,07 mln. Lt, o tai 2,62 mln. Lt daugiau negu planuota. Šis padidėjimas
paaiškinamas padidėjusia draudimo įmokų suma (2,06 mln. Lt) ir didesne nei planuota palūkanų
pajamų iš investicijų suma (0,56 mln. Lt).
2 uždavinys. Investuoti administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos
nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius, siekiant užtikrinti
investicijų saugumą ir likvidumą. Užtikrinus investicijų saugumą ir likvidumą, siekti investicijų
pelningumo, vadovaujantis įmonės tarybos nustatyta investavimo tvarka.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Palūkanų pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. Lt)
19,50
Palūkanų pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo (mln. Lt) 0,15
Palūkanų pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. Lt)
1,30
Investicijų portfelis 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 591,0 mln. Lt, o tai 117,7 mln. Lt (24,9 proc.)
daugiau nei per tą patį 2004 m. laikotarpį. Šį pokytį lėmė gautos draudimo įmokos, palūkanų
pajamos bei valiutos kursų pokytis. Investicijų portfelis sudarytas iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų litais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos
Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų eurais, ir Austrijos, Suomijos, JAV, Ispanijos, Italijos
Vyriausybių vertybinių popierių, išleistų JAV doleriais, kurių kredito reitingas pagal Moody‘s
yra ne mažesnis nei AA2.
Numatoma, kad 2005 m. gruodžio 31 d. draudžiamų indėlių litais bankuose yra 70,62 proc.,
indėlių eurais – 12,46 proc., indėlių JAV doleriais – 16,42 proc., kitomis valiutomis – 0,50 proc.
Indėlių draudimo fondo investicijų portfelio struktūra atitiko investavimo reikalavimus ir
2005m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo:
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13,06%

11,31%

USD
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75,63%

LTL

4 grafikas
Per 2005 metus buvo investuota 156,62 mln. litų laisvų lėšų, tai yra 1,92 mln. litų
daugiau nei buvo numatyta. Tai lėmė didesnė surinktų draudimo įmokų suma bei padidėjęs JAV
dolerio kursas. Nuo metų pradžios investicijų palūkanų pajamos sudarė 21,52 mln. Lt, o tai yra
2,58 mln. Lt daugiau nei per 2004 metus bei 0,57 mln. litų daugiau nei planuota gauti per
ataskaitinį periodą. Palūkanų pajamas padidino didesnis investicijų portfelis bei didesnis nei
planuotas JAV dolerio kursas. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam
kapitalui ir administruojamiems fondams proporcingai jų dydžiams. Iš visų palūkanų pajamų iš
investicijų į įmonės pajamas įskaityta 1,35 mln. Lt ( 0,05 mln. Lt daugiau nei planuota), 0,16
mln. litų įskaityta į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (0,01 mln. Lt daugiau nei
planuota) bei 20,0 mln. litų - į Indėlių draudimo fondą (0,50 mln. Lt daugiau nei planuota).
3 uždavinys. Draudiminio įvykio atveju apskaičiuoti ir išmokėti indėlininkams ir investuotojams
draudimo išmokas.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Draudimo išmokų išmokėjimas (mln. Lt)
0,20
Įmonė prisiima įsipareigojimus kompensuoti įstatymu nustatyta tvarka finansinių institucijų
klientų patirtus nuostolius jiems bankrutavus, taip prisidedant prie finansinio stabilumo
palaikymo finansų sektoriuje. Šiam tikslui pasiekti įmonė, įvykus draudiminiam įvykiui, imasi
priemonių, kurios būtinos apskaičiuoti, sudaryti investuotojų sąrašus (1 vnt.) ir išmokėti
indėlininkams ir investuotojams draudimo išmokas teisės aktuose nustatyta tvarka. 2005 metų II
ketvirtį yra išmokėtos draudimo išmokos bankrutavusios FMĮ „International Market
Investments“ investuotojams. Draudimo išmokų suma sudarė 0,20 mln. Lt, kuri buvo išmokėta
16 investuotojų.
4 uždavinys. Tikrinti, ar draudėjai nepažeidžia indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo tvarkos.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas (ataskaitų sk.)
1190
Draudimo įmokų apskaičiavimo ataskaitų duomenų kontrolės lygis (proc.)100
Draudimo įmokų įmokėjimo į įmonės sąskaitą kontrolė (proc.)
100
Patikrinimai draudėjo įstaigoje, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos (vnt.) 6
Draudimo įmokų apskaičiavimo teisingumo nustatymo patikrinimų metu, remiantis pasirinktais
tikrinimui ir draudėjo pateiktais duomenimis, lygis (proc.)
100
Įmonė, siekdama užtikrinti efektyvų draudimo įmokų surinkimą, 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
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vykdomas draudimo įmokų įmokėjimo į įmonės sąskaitą monitoringas, vykdomas draudėjų
patikrinimas draudėjų įmonėje.
Per dvyliką šių metų mėnesių apdorota ir patikrinta 1193 draudėjų ataskaitų, o per tą patį 2004
m. laikotarpį - 1145. Taigi apdorojamų ataskaitų skaičius padidėjo 4,1 proc. Visų draudėjų
ataskaitų duomenys apie apskaičiuotas draudimo įmokas yra patikrinami, fiksuojamos klaidos,
ataskaitų pateikimo vėlavimai, aiškinamasi su draudėjais klaidų priežastys ir kt. Per ataskaitinį
laikotarpį nustatyti 80 spausdintų ataskaitų pristatymo vėlavimai ir 8 elektroninių ataskaitų
vėlavimai. Draudėjams nurodyta nedelsiant jas pristatyti. Užfiksuotos 139 klaidingos ataskaitos,
kurios, įmonės darbuotojų pareikalavimu, buvo pataisytos. Pagrindinės klaidų priežastys yra
duomenų apvalinimo, galutinio sumavimo ir techninės klaidos. Draudimo įmokų apskaičiavimo
ataskaitų duomenų kontrolės lygis 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 16 mokėjimo vėlavimo atvejų ir ėmėmės priemonių, kad draudimo įmokos būtų
sumokėtos. Palyginimui – 2004 m. mokėjimo vėlavimų užfiksavome 21, 2003 m. – 32.
Vėlavimų mažėjimo tendencija rodo, kad įmonės darbuotojų priemonės, kurios buvo taikomos,
duoda rezultatų. Už pavėluotai sumokėtas draudimo įmokas sumokėta delspinigių: ataskaitiniu
laikotarpiu – 88,37 Lt, 2004 m. – 1120,46 Lt, 2003 m. – 273,73 Lt. Draudimo įmokų įmokėjimo
į įmonės sąskaitą kontrolės lygį ataskaitiniu laikotarpiu vertiname 100 proc., o tai reiškia, kad
užtikriname, jog visos reikiamos draudimo įmokos yra pasiekusios įmonės sąskaitą.
Pagrindinė patikrinimų paskirtis yra išaiškinti draudėjams klaidas, apskaičiuojant draudimo
įmokas, o tais atvejais, kai klaidos esminės, išieškoti nesumokėtas sumas ir delspinigius. 2005
m. sausio-gruodžio mėn. buvo atlikti visi planuoti 6 patikrinimai: bankuose – 1, kredito unijose –
4, finansų maklerio įmonėse - 1. Finansų maklerio įmonės tikrinimo metu buvo nustatyta
draudimo įmokos permoka, kuri sudarė 2208,05 Lt. Minėta suma bus įskaityta į sekančių metų
draudimo įmoką. Kitų pažeidimų, turėjusių įtaką draudimo įmokos dydžiui, nenustatyta.
Draudimo įmokų apskaičiavimo teisingumo nustatymo patikrinimų metu, remiantis pasirinkto
tikrinimui periodo ir draudėjo pateiktais duomenimis, lygį vertiname 100 proc. Per 2004 metus
buvo atlikta 10 patikrinimų. Vieno patikrinimo metu buvo nustatytos draudimo įmokų
apskaičiavimo klaidos, kurios buvo pašalintos ir į Indėlių draudimo fondą buvo sumokėta 72,7
tūkst. Lt draudimo įmokų bei 1,11 tūkst. Lt delspinigių. Keturiose kredito unijose buvo rasti
nežymūs pažeidimai, tačiau jie neturėjo įtakos draudimo įmokos dydžiui.
5 uždavinys. Tobulinti ir vystyti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisykles bei
įmonės vidaus teisės aktus.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisyklių pakeitimo projektų rengimas
(projektų sk.)
4
Įmonės darbuotojai 2005 m. parengė 4 šiuos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams taisyklių
pakeitimų ir papildymų projektus:
- Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (nauja redakcija; 2 alternatyvūs
projektai);
- Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka;
- Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams papildomo draudimo tvarka (nauja redakcija).
Taip pat buvo parengti ir pateikti tvirtinti Finansų ministerijai šių teisės aktų projektai:
- Įmonės įstatų projektas;
- Įmonės vadovo pareigybės nuostatų projektas.
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Be šių teisės aktų įmonė parengė dar 12 įmonės vidaus teisės aktų. Tokiu būdu yra parengta
14 vidaus teisės aktų projektų, t.y. tiek, kiek numatyta priemonių įgyvendinimo suvestinėje.
Iš viso parengta projektų – 18.
6 uždavinys. Vertinti įmonės riziką.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Įmonės finansinės rizikos vertinimo ataskaitų rengimas (vnt.)

4

Administruojamuose fonduose sukauptos lėšos yra naudojamos draudimo išmokoms mokėti,
todėl pagrindinis rizikos faktorius šioms lėšoms yra galimas draudėjų bankrotas ir dėl to kylantis
pavojus sumokėti tokias draudimo išmokų sumas, kurios visiškai sunaudos ar net viršys
sukauptas fonduose lėšas. Vertindama finansinę riziką, mūsų įmonė analizuoja draudėjų
finansines ataskaitas, jų duomenų pagrindu apskaičiuoja draudėjų rizikos koeficientus,
apskaičiuoja galimas draudimo išmokas, kurios būtų mokamos draudėjui bankrutavus ir,
įvertinus draudėjo rizikos koeficientą, palyginamos su įmonės administruojamomis lėšomis bei
galimo sugrąžintino iš draudėjo turto dydžiu. Galiausiai yra apskaičiuojami įmonės finansinės
rizikos koeficientai draudimo išmokoms mokėti. Ataskaitiniu laikotarpiu yra parengtos 4 įmonės
finansinės rizikos vertinimo ataskaitos.
Draudėjai kiekvieną ketvirtį pateikia finansinės veiklos ataskaitas, t.y. balansinę ataskaitą, pelno
(nuostolio) ataskaitą, turto ir įsipareigojimų struktūrą pagal terminus, kapitalo pakankamumo
ataskaitą. Jų pagrindu yra įvertinami analizuojamos kredito įstaigos kapitalo pakankamumo,
paskolų portfelio kokybės (kreditų praradimo), rizikos lygis, pajamos išlaidų atžvilgiu,
likvidumo normatyvo rodikliai. Kiekvieną ketvirtį tokiu būdu yra išanalizuojamos 56 finansinių
įstaigų ataskaitos, t.y. 9 bankų bei 5 didžiausių kredito unijų. Mažesnių kredito unijų rizika yra
įvertinama palyginus apskaičiuotas galimas draudimo išmokas su Indėlių draudimo fondo
lėšomis. Aukščiau minėtų rodiklių nustatymas leidžia nustatyti kiekvienos atskirai kredito
įstaigos rizikos koeficientą.
Draudimo įmonės ekonomistai apskaičiuoja galimas draudimo išmokas kiekvienai finansinei
institucijai bei turimas Indėlių draudimo fondo lėšas rizikos skaičiavimo laikotarpiui. Pagal
nustatytą formulę apskaičiuoja įmonės rizikos koeficientą, kuris parodo draudimo išmokų
mokėjimo riziką Indėlių draudimo fondo lėšoms. Rizikos koeficientas, parodantis rizikos lygį,
apskaičiuojamas darant prielaidą, kad 60% iš fondo lėšų išmokėtų draudimo išmokų konkrečios
finansinės institucijos indėlininkams bus susigrąžinta. Rizikos rodiklių šioje ataskaitoje pateikti
negalėtume, kadangi ši informacija patenka į įmonės tarybos patvirtintą komercinės paslapties
sudėtį.
7 uždavinys. Informuoti visuomenę apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) internetinėje įmonės svetainėje
kas mėnesį (kartai) 12
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus kas
ketvirtį (kartai)
4
Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) įmonės interneto svetainėje yra
vykdomas kiekvieną mėnesį. 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.
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Informacija žiniasklaidai apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus pateikiama
naudojant ELTOS ir (arba) BNS kanalus kiekvienam ketvirčiui pasibaigus. 2005 metais šią
informaciją pateikėme 4 kartus (kartą per ketvirtį).
8 uždavinys. Dalyvauti Europos indėlių draudikų forumo ir Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos veikloje.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Dalyvavimas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo klausimais rengiamuose
tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose (vnt.)
4
Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudikų veikloje. 2005 metų sausio-gruodžio mėn. įmonės darbuotojai skaitė 3 pranešimus
tarptautiniuose seminaruose „Indėlių garantijų sistemų finansavimas“ bei “Indėlių draudimas
šalyse, siekiančiose prisijungti prie ES. Ar tai iš tikrųjų stiprina bankinę sistemą?”. Įmonės
direktorius dalyvavo pasaulinėje Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos konferencijoje. Įmonė
yra Asociacijos „Europos indėlių draudikų forumas“ tikroji narė ir Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos stebėtoja. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės darbuotojai taip pat dalyvavo vykdant dar
keturis Europos indėlių draudikų forumo projektus: indėlių draudimo įstaigų apklausa,
pasiūlymų dėl direktyvos 94/19/EEB pateikimas, forumo konstitucijos nagrinėjimas ir
pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas, informacijos apie Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams sistemą pateikimas seminarams.
9 uždavinys. Teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir papildymų.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymo pakeitimų ir papildymų:
1
Pateikti pasiūlymai Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 23 straipsnio pavadinimo
pakeitimo ir šio straipsnio papildymo nauja 4 dalimi bei 21 straipsnio 5 dalies 7 punkto
pakeitimo. Šie pakeitimai leistų įstatymiškai nustatyti lėšų skolinimosi šaltinį, jų trūkstant
įmonės įsipareigojimams vykdyti.
Pagrindiniai veiksniai ir aplinkybės, sąlygojusios priemonių plano įgyvendinimo rezultatą
Visos priemonės, numatytos ataskaitinio laikotarpio priemonių įgyvendinimo suvestinėje, ir visi
uždaviniai yra įgyvendinti. Iš esmės tai sąlygojo šie veiksniai:
1) efektyvus draudimo įmokų surinkimas, padidėjęs draudėjų skaičius, jų veiklos plėtra
sąlygojo surenkamų į fondus lėšų augimą;
2) patirtis mokant draudimo išmokas leido laiku ir be sutrikimų išmokėti draudimo
išmokas FMĮ „International Market Investments“ investuotojams; išmokėtos draudimo išmokos
sumažino Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšas, o įmonė tapo šios FMĮ kreditore;
3) investicijų, atliekamų vadovaujantis teisės aktuose nustatytomis nuostatomis, pajamos
gautos truputį didesnės negu buvo tikėtasi dėl nežymiai padidėjusio investicijų portfelio,
teigiamų VVP palūkanų normos ir užsienio valiutos kurso kitimų.
Rezultato įtaka įmonės veiklos sričiai
Administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšų augimas didina įmonės finansinį
pajėgumą draudimo išmokoms mokėti draudėjų bankroto atveju.
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Pajamų ir sąnaudų (išlaidų) sąmatų vykdymo ataskaita
Įmonės 2005 m. pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultatų plano vykdymas, tūkst. Lt
Str.
Nr.

1
2
3
2.1.
2.2

Straipsnių pavadinimas

PAJAMOS:
Pajamos iš įmonės nuosavo kapitalo investavimo
Atlyginimas už administruojamų fondų
administravimą
Kitos pajamos ( turto pardavimo)
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą
Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo
fondo administravimą
Sąnaudos:

Metinė
sąmata

Metinės
sąmatos
vykdymas

2 275
1 300
975

2 223
1 353
867

Padidėjimas
(+)
sumažėjimas
(-) palyginti
su sąmata
-52
+53
-108

967
8

3
860
7

+3
-107
-1

1 000

891

-109

1
2.
2.1.

Įmonės nuosavo kapitalo investavimo sąnaudos
Administruojamų fondų administravimo sąnaudos
Administruojamų fondų investavimo sąnaudos

10
975
140

9
867
128

-1
-108
-12

2.2.

Įmonės administracijos ir darbuotojų išlaikymo
sąnaudos
tame tarpe:
Darbo užmokestis
Kitos sąnaudos

535

499

-36

408
300

373
240

-35
-60

15

15

-

+592

+592

+1 924

+649

2.3
3

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo
teise
Pelnas (+), nuostoliai (-) dėl valiutos kurso
pasikeitimo
FINANSINIS VEIKLOS REZULTATAS

1 275

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė, investuodama jai pavestas administruoti lėšas – įmonės nuosavą
kapitalą ir fondus - gavo 21,52 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 6,28 proc. visų administruojamų lėšų, atitinkamai įmonės pajamos - 1 353
tūkst. Lt, t. y. 53 tūkst. Lt daugiau negu buvo planuota.
Įmonės finansinis veiklos rezultatas yra pelnas (nuostolis). Per ataskaitinį laikotarpį gauta 1 924
tūkst. Lt pelno. Šis rodiklis viršytas 649 tūkst. Lt dėl didesnių negu buvo planuota pajamų iš
įmonės nuosavo kapitalo investavimo (53 tūkst. Lt), dėl JAV dolerio kurso pasikeitimo (592
tūkst. Lt), gautų pajamų pardavus nurašytą ilgalaikį turtą (3 tūkst. Lt) bei 1 tūkst. Lt mažesnių,
negu buvo planuota, nuosavo kapitalo investavimo sąnaudų. Užsienio valiutos kurso
pasikeitimas įtakoja įmonės finansinį veiklos rezultatą, kadangi įmonės lėšos, vadovaujantis
tarybos nustatyta tvarka, investuojamos ir į užsienio šalių vertybinius popierius JAV doleriais.
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. 2005 m. fondų administravimo sąnaudos yra mažesnės
negu buvo planuota 108 tūkst. Lt, taigi ir fondų administravimo pajamos sumažėjo ta pačia
suma.
2005 m. fondų administravimo sąnaudų ekonomija rodo, kad įmonė taupiai naudoja sąnaudoms
skirtas lėšas. 108 tūkst. Lt sąnaudų ekonomiją lėmė 36 tūkst. Lt mažesnės negu buvo planuota
įmonės administracijos ir darbuotojų išlaikymo sąnaudos (dėl darbuotojų nedarbingumo bei
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nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat nebuvo mokėtos planuotos premijos), taip pat 60 tūkst.
Lt mažesnės kitos sąnaudos – tai su įmonės veikla susijusios ryšių, kanceliarinės, audito,
komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo, turto
priežiūros, paslaugų ir kt. sąnaudos bei 12 tūkst. Lt mažesnės fondų investavimo sąnaudos.
Įmonės sąnaudų santykinį mažėjimą parodo įmonės sąnaudų santykio su įmonės paslaugų
apimtimi grafikas (žr. 5 grafikas).
Įmonės sąnaudų santykio su paslaugų apimtimi kitimas, proc.
1,50

1,00

0,50

0,00
2002
2003

2004
2005

5 grafikas
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. 2005 m.
gruodžio 31 d. įmonės etatų sąraše buvo 10 darbuotojų, faktinis jų skaičius – 10. Palyginimui,
2004 m. įmonės etatų sąraše buvo 9 darbuotojai, faktinis jų skaičius - taip pat 9. Per ataskaitinį
laikotarpį vienas darbuotojas buvo atleistas jo paties pareiškimu, o priimti 2 darbuotojai.
Įmonės administracijos ir darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi minimalios mėnesinės
algos dydžio koeficientais. Duomenys apie įmonės administracijos ir darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio kitimą 2003-2005 metais pateikti lentelėje žemiau.
Įmonės administracijos ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimą 2003-2005 metais lėmė
2 pagrindiniai veiksniai:
1. Minimalios mėnesinės algos didėjimas nuo 430 litų 2003 metais iki 550 litų 2005 metais
įtakojo vidutinio darbo užmokesčio augimą 2003-2005 metais.
2. 2005 metų vidutinis įmonės administracijos darbo užmokestis palyginti su 2004 metais
sumažėjo, kadangi nebuvo mokėtos premijos šiems darbuotojams.
Informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį
METAI
Pareigybių
pavadinimas

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

Vidutinis darbo
užmokestis

Vidutinis darbo
užmokestis

2005 m.
palyginti
su 2003 m.
(+ padidėjimas,
- sumažėjimas)

2005 m.
palyginti
su 2004 m.
(+
padidėjimas, sumažėjimas

2003

2004

2005

2877

3699

3670

+793

-29

4746

5895

5835

+1089

-60

1958

2522

2533

+575

+11

Per 2005 m. 12 mėn. kvalifikaciją kėlė 8 įmonės darbuotojai 8-iuose kursuose ir seminaruose.
2005 metais įmonės darbuotojai dalyvavo tarptautiniame seminare „Indėlių garantijų sistemų
finansavimas“ Švedijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje organizuotame seminare, kurio tema

15
„Indėlių draudimas šalyse, siekiančiose prisijungti prie ES. Ar tai iš tikrųjų stiprina bankinę
sistemą?“. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės darbuotojai taip pat kėlė kvalifikaciją buhalterinės
apskaitos ir mokesčių kursuose ir seminaruose, kompiuterių, anglų kalbos, investicijų į
vyriausybės vertybinius popierius pagrindų, kolektyvinio investavimo instrumentų ir skolos
vertybinių popierių kursuose, dokumentų archyvavimo, raštvedybos, tarnybinio etiketo ir
tarptautinio protokolo seminaruose.
Įmonės direktorius dalyvavo investicijų į vyriausybės vertybinius popierius pagrindų,
kolektyvinio investavimo instrumentų ir skolos vertybinių popierių kursuose ir 1 komandiruotėje
į užsienį. Direktorius dalyvavo pasaulinėje Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos
konferencijoje Taivanyje, kurios organizatoriai - Tarptautinė indėlių draudikų asociacija ir
Taivanio Centrinė indėlių draudimo korporacija.
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, o kiekvienas
administracijos darbuotojas ir pareigybės nuostatais.
Kitų įmonės darbuotojų funkcijos, darbo vieta, darbuotojo uždaviniai, jų pareigos, teisės ir
atsakomybė yra nustatytos kiekvieno jų pareiginėse instrukcijose, vidaus teisės aktuose.
ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

VYRIAUSIASIS
BUHALTERIS

VYRESNYSIS
SPECIALISTAS

BENDRŲJŲ REIKALŲ
ADMINISTRATORIUS

VYR. BUHALTERIO
PAVADUOTOJAS

VYRESNYSIS
EKONOMISTAS

SEKRETORIUS REFERENTAS

VALYTOJAS

EKONOMISTAS
KITI DARBUOTOJAI

Tarptautinis bendradarbiavimas
Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudikų veikloje. 2005 metais įmonės darbuotojai skaitė 3 pranešimus tarptautiniuose
seminaruose „Indėlių garantijų sistemų finansavimas“ bei „Indėlių draudimas šalyse,
siekiančiose prisijungti prie ES. Ar tai iš tikrųjų stiprina bankinę sistemą?“. Įmonės direktorius
dalyvavo pasaulinėje Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos konferencijoje. Įmonė yra
asociacijos „Europos indėlių draudikų forumas“ tikroji narė ir Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos stebėtoja. Įmonė palaiko ryšius su 35 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
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draudimo įstaigomis iš 33 pasaulio šalių, jų tarpe iš Europos – su 26 įstaigomis, Azijos – su 4,
Pietų Amerikos – su 3, Šiaurės Amerikos – su 2.
Kova su korupcija
Šiuo metu priemonių plano kovai su korupcija įmonė neturi, bet 2006 m. planuoja parengti
korupcijos prevencijos įgyvendinimo planą.
Viešieji ryšiai
Draudimo įmonė kiekvieną ketvirtį žiniasklaidai pateikia savo veiklos rezultatus, t.y.
administruojamų fondų dydžius, draudėjų skaičių, pajamas iš investicijų. Informacija apie
išmokamas draudimo išmokas bankrutavusios FMĮ „International Market Investments“
investuotojams buvo paskelbta dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos Rytas“ bei ELTOS ir
BNS kanalais.
Įmonės veiklos problematika
Mūsų įmonės pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kurio pagal įmonės veiklą
reglamentuojančius teisės aktus, įmonė neturi teisės skirstyti savo savininkams ir (arba)
dalyviams. Dėl to pagal pelno mokesčio įstatymo nuostatas mūsų įmonė priskiriama prie ne
pelno siekiančių įmonių. Kaip ir dauguma pasaulyje tokio tipo įstaigų, mūsų įmonė besąlygiškai
atleista nuo pelno mokesčio mokėjimo, o visas mūsų pelnas turi būti skiriamas į privalomąjį
rezervą. Todėl kai kurias valstybės įmones reguliuojančių teisės aktų nuostatas yra
problematiška taikyti mūsų įmonėje.

Direktorius

Raimundas Žilinskas

