VĮ ,,INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ 2008 M. METINĖ
VEIKLOS ATASKAITA
1. Įmonės veiklos misija
Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau - įmonė) misija yra užtikrinti
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti
prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo.
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:
2.1.1. pirmasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – kaupti lėšas įmonės
administruojamuose fonduose. Vykdant minėtą uždavinį, įmonė teisės aktų nustatyta tvarka iš
kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines
paslaugas, priima draudimo įmokas bei kaupia jas Indėlių draudimo fonde bei Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fonde. Siekiant užtikrinti efektyvų draudimo įmokų surinkimą yra
tikrinamos draudimo įmokų ataskaitos, jų pateikimo terminai bei kontroliuojamas draudimo įmokų
sumokėjimas;
2.1.2. antrasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – investuoti administruojamus
fondus ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų
vertybinius popierius. Investuojama užtikrinant investicijų saugumą ir likvidumą. Užtikrinus
investicijų saugumą ir likvidumą, siekti investicijų pelningumo. Priemonė uždaviniui įgyvendinti administruojamų fondų bei nuosavo kapitalo lėšų investavimas į Lietuvos bei užsienio valstybių
vyriausybių vertybinius popierius vadovaujantis investavimo taisyklėmis bei įmonės tarybos
patvirtinta investavimo tvarka;
2.1.3. trečiasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti – tikrinti, ar draudėjai
nepažeidžia indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarkos. Priemonė uždaviniui
įgyvendinti – draudėjų ataskaitų kontrolė, draudimo įmokų mokėjimo kontrolė, draudėjų
patikrinimai;
2.2. antrasis strateginis tikslas – užtikrinti savalaikį ir tikslų draudiminio įvykio
administravimą.
Uždavinys antrajam strateginiam tikslui pasiekti – įvykus draudiminiam įvykiui, operatyviai,
laikantis nustatytų terminų, apskaičiuoti bei išmokėti draudimo išmokas. Priemonės uždaviniui
įgyvendinti: draudimo išmokų apskaičiavimas draudiminio įvykio atveju, draudimo išmokų gavėjų
sąrašų sudarymas, draudimo išmokų mokėjimas;
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: teisės norminių aktų projektų, susijusių su indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo taisyklių tobulinimu, rengimas, jų pakeitimo ir papildymo projekto rengimas, įmonės
vidaus teisės aktų rengimas, jų pakeitimai, papildymai;
2.4. ketvirtasis strateginis tikslas – užtikrinti visuomenės informavimą apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo veiklą.
Uždavinys ketvirtajam strateginiam tikslui pasiekti – informuoti visuomenę apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo veiklą, finansinius rezultatus. Priemonės uždaviniui
įgyvendinti: informacijos apie administruojamų fondų būklę pateikimas per žiniasklaidos
priemones, informacijos indėlininkams ir investuotojams pateikimas apie indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo sąlygas; ataskaitų ir suvestinių rengimas ir pateikimas atskaitingoms
institucijoms, nuolatinis informacijos atnaujinamas įmonės internetinėje svetainėje, straipsnių
ruošimas apie įmonės veiklos specifiką bei jų pateikimas žiniasklaidoje;
2.5. penktasis strateginis tikslas – plėtoti tarptautinius santykius aktyviai dalyvaujant Europos
indėlių draudikų forumo bei Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje.

Uždavinys penktam strateginiam tikslui pasiekti – dalyvauti Europos indėlių draudikų forumo
ir Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje. Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
dalyvavimas organizuojamuose seminaruose bei konferencijose, pranešimų ruošimas, dokumentų
rengimas, dalyvavimas priimant sprendimus svarbiais klausimais.
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 (iš Indėlių draudimo fondo – 99,5 proc., iš Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo – 0,5 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.
2007 metų gruodžio 31 d. bendra įmonės disponuojamų lėšų suma sudarė 909,53 mln. litų, o
2008 metų gruodžio 31 d. – 1.115,44 mln. litų. Disponuojamos lėšos per metus padidėjo 22,6 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 APIMTYS IR TERMINAI 2008 METAMS
Uždavinys Priemonė
Nr.
Nr.

Pavadinimas

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1
2
3
4
5

1.2

1

Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln.lt)
Įmonės nuosavo kapitalo dydis (mln. lt)
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. lt)
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondo 100 litų administravimo kaina (lt.)
Draudimo įmokų ir pajamų iš investicijų suma (mln. lt)

1.2

2

Laisvų lėšų investavimas (mln. lt)

1.2

3

1.2

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,
2008 m.
I ketvirtis I pusmetis
55,00
99,38
0,25
0,31
37,05
37,20
0,33
0,62
0,04
0,08

9 mėn.
149,64
0,34
37,5
0,98
0,11

Metai
198,7
0,39
37,9
1,43
0,14

56,01

101,00

152,00

201,90

164,86

212,18

277,88

362,93

Pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln.lt)

9,40

18,20

27,80

36,30

4

Pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
investavimo (mln.lt)

0,03

0,06

0,10

0,15

1.2

5

Pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln.lt)

0,33

0,64

1,00

1,45

1.3

1

429

814

1204

1376

1.3

2

100

100

100

100

1.3

3

100

100

100

100

1.3

4

Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas
apdorojimas (ataskaitų sk.)
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.)

100

100

100

100

1.3

5

2

5

7

8

Patikrinimų dėl Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarkos laikymosi draudėjo įstaigoje skaičius (vnt.)

Uždavinys Priemonė
Nr.
Nr.

Pavadinimas

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai,
2008 m.
I ketvirtis I pusmetis
2
3

3.1

1

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisyklių
pakeitimo projektų rengimas (projektų sk.)

3.1

2

Įmonės vidaus teisės aktų rengimas bei tvirtinimas (aktų sk.)

-

4.1

1

Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas)
internetinėje įmonės svetainėje (vnt.)

4.1

2

Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą
veiklą bei finansinius rezultatus (vnt.)

4.1

3

4.1

4

5.1
5.1
5.1

1
2
3

Ataskaitų ir suvestinių rengimas ir pateikimas Finansų
ministerijai (vnt.)
Ataskaitų ir dokumentų rengimas ir pateikimas įmonės tarybai
(vnt.)
Dalyvavimas IADI konferencijose ir seminaruose (vnt.)
Dokumentų rengimas susijusių su EFDI veikla (vnt.)
Dalyvavimas EFDI organizuojamuose renginiuose (vnt.)

9 mėn.

Metai
-

3

1

-

2

3

6

9

12

1

2

3

4

15

30

45

63

7

14

20

28

1
1

2
2

-

1
3
3

4

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

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai, 2008 m.

1.1
1.1

1
2

Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. lt)
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln.lt)

1.1
1.1
1.1

3
4
5

1.2

1

Įmonės nuosavo kapitalo dydis (mln. lt)
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. lt)
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo
100 litų administravimo kaina (lt.)
Draudimo įmokų ir pajamų iš investicijų suma (mln. lt)

1.2
1.2

2
3

Laisvų lėšų investavimas (mln. lt)
Pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. lt)

1.2

4

1.2
1.3

5
1

1.3

2

1.3

3

1.3

4

Pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo
(mln. lt)
Pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. lt)
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas
(ataskaitų sk.)
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.)

1.3

5

Patikrinimų dėl Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
laikymosi draudėjo įstaigoje skaičius (vnt.)

planuotosios
reikšmės

faktinės reikšmės

198,7
0,39

203,8
0,47

37,9
1,43
0,14

38,11
1,6
0,12

201,90

204,26

362,93
36,30

348,0
39,59

0,15

0,21

1,45
1376

1,53
1555

100

100

100

100

100

100

8

8

5

Uždavinys Priemonė
Nr.
Nr.
3.1

1

3.1

2

4.1

Priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai, 2008 m.
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo taisyklių pakeitimo
projektų rengimas (vnt.)
Įmonės vidaus teisės aktų rengimas bei tvirtinimas (aktų sk.)

3

3

2

10

1

Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas internetinėje įmonės
svetainėje (vnt.)

12

12

4.1

2

Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei
finansinius rezultatus (vnt.)

4

6

4.1
4.1
5.1
5.1
5.1

3
4
1
2
3

Ataskaitų ir suvestinių rengimas ir pateikimas Finansų ministerijai (vnt.)
Ataskaitų ir dokumentų rengimas ir pateikimas įmonės tarybai (vnt.)
Dalyvavimas IADI konferencijose ir seminaruose (vnt.)
Dokumentų rengimas susijusių su EFDI veikla (vnt.)
Dalyvavimas EFDI organizuojamuose renginiuose (vnt.)

63
28
1
3
3

72
42
2
7
4
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1.1. Pirmas uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti - kaupti lėšas įmonės
administruojamuose fonduose.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Indėlių draudimo fondo prieaugis (mln. lt)
198,7
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo prieaugis (mln.lt)
0,39
Įmonės nuosavo kapitalo dydis (mln. lt)
37,9
Įmonės nuosavo kapitalo prieaugis (mln. lt)
1,43
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100 litų administravimo
kaina (lt.)
0,14
Per visus 2008 metus indėlių draudimo fondas padidėjo 203,8 mln. litų, o tai yra 5,10 mln. litų
daugiau negu planuota. Įsipareigojimų investuotojams fondas per tą patį laikotarpį padidėjo 0,47
mln. litų, o tai yra 0,08 mln. litų daugiau nei planuota. Indėlių draudimo fondo prieaugis didesnis
dėl daugiau nei planuota gautų draudimo įmokų bei pajamų iš indėlių draudimo fondo lėšų
investavimo. Be to, indėlių draudimo fondo dydis priklauso ir nuo investicijų JAV doleriais. 2008
m. antrą pusmetį JAV dolerio kursas augo, tai taip pat įtakojo didesnį indėlių draudimo fondo
prieaugį.
Indėlių draudimo fondo kitimas (mln.lt)
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
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
2007 m.
2008 m.

1 grafikas
Indėlių draudimo fondo dydis 2008 metų gruodžio 31 d. buvo – 1072,11 mln. litų.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo kitimas (mln. litų)
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
01 01

2 grafikas

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

2007 m.
2008 m.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas yra papildomas finansų maklerio įmonių bei
valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas draudimo įmokomis ir pajamomis iš šio
fondo investicijų. Draudimo įmokos į šį fondą mokamos vieną kartą per metus. Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo dydis 2008 metų gruodžio 31 d. buvo 5,22 mln. litų.
2008 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 38,11 mln. litų, tai 0,21 mln. litų
daugiau nei planuota. Taip įvyko dėl valiutos kursų pasikeitimo įtakos investicijoms. Per dvylika
šių metų mėnesių kapitalo prieaugis – 1,6 mln. litų, tai 0,17 mln. litų daugiau nei planuota dėl JAV
dolerio kurso įtakos investicijoms.
Įmonės nuosavo kapitalo lėšų kitimas (mln. litų)
38,50
38,00
37,50
37,00
36,50
36,00
35,50
35,00
34,50
34,00
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

2007 m.
2008 m.

3 grafikas
Per šiuos metus indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100
litų administravimo kaina – 0,12 litų. Tai 0,02 litų mažiau nei buvo planuota. Tai rodo racionalų šių
fondų administravimą.
Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo 100 litų
administravimo kaina (Lt.)
0,18

0,16
0,14

0,16

0,12

0,14

0,12

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2005 12
mėn.

2006 12
mėn.

2007 12
mėn.

2008 12
mėn.

4 grafikas
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1.2. Antrasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti - investuoti administruojamus fondus
ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų
vertybinius popierius.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Draudimo įmokų ir pajamų iš investicijų suma (mln. lt)
201,90
Pajamos iš Indėlių draudimo fondo investavimo (mln. lt)
36,30
Pajamos iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo investavimo (mln. lt)
0,15
Pajamos iš nuosavo kapitalo investavimo (mln. lt)
1,45
Draudimo įmokų ir palūkanų pajamų iš investicijų suma 2008 metų gruodžio 31 d. sudarė
204,26 mln. litų, o tai 2,36 mln. litų daugiau negu planuota.
Per visus 2008 metus buvo investuota 348,0 mln. litų laisvų lėšų, tai yra 14,93 mln. litų
mažiau nei buvo numatyta dėl to, kad antrą pusmetį žymiai mažėjant draudžiamų indėlių bankuose,
sumažėjo draudimo įmokos. Tai įtakojo investuotinų lėšų apimtį, kuri atitinkamai sumažėjo. Nuo
metų pradžios investicijų palūkanų pajamos sudarė 41,33 mln. litų, o tai yra 3,43 mln. litų daugiau
nei planuota gauti per ataskaitinį periodą. Tai įvyko dėl padidėjusios VVP, išleistų litais, palūkanų
normos. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir administruojamiems
fondams proporcingai jų dydžiams. Iš visų palūkanų pajamų iš investicijų į įmonės pajamas
įskaityta 1,53 mln. litų (0,08 mln. litų daugiau nei planuota), 0,21 mln. litų įskaityta į Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondą (0,06 mln. litų daugiau nei planuota) bei 39,59 mln. litų - į Indėlių
draudimo fondą (3,29 mln. litų daugiau nei planuota).
Investicijų portfelis 2008 metų gruodžio 31 d. sudarė 1.096,61 mln. litų. Investicijų portfelis
sudarytas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų litais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Italijos, Belgijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos Vyriausybių
vertybinių popierių, išleistų eurais, Austrijos, Vengrijos, JAV, Italijos Vyriausybių vertybinių
popierių, išleistų JAV doleriais.
2008 metų gruodžio 31 d. draudžiamų indėlių litais bankuose buvo 72,39 proc., indėlių eurais
– 20,41 proc., indėlių JAV doleriais – 6,73 proc., kitomis valiutomis – 0,47 proc.
Indėlių draudimo fondo investicijų portfelio struktūra atitiko investavimo reikalavimus ir 2008
metų gruodžio 31 d. duomenimis buvo:

LTL

7,30%

EUR
USD

17,00%

75,70%

5 grafikas
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1.3. Trečiasis uždavinys pirmajam strateginiam tikslui pasiekti - tikrinti, ar draudėjai nepažeidžia
indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarkos.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Draudėjų ataskaitų apie apskaičiuotas draudimo įmokas apdorojimas (ataskaitų sk.)
1376
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 dėl Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos laikymosi draudėjo įstaigoje
skaičius (vnt.)
8
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 įmonėje.
Per 2008 metus apdorotos ir patikrintos 1555 draudėjų ataskaitos, o per 2007 metus – 1554.
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 nustatyta 79 spausdintų ataskaitų pristatymo vėlavimo atvejai ir 89
elektroninių ataskaitų vėlavimo atvejai. Draudėjams nurodyta nedelsiant jas pristatyti. Užfiksuotos
47 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 9 mokėjimo vėlavimo atvejus ir ėmėmės priemonių, kad draudimo įmokos būtų
sumokėtos. Už pavėluotai sumokėtas draudimo įmokas sumokėta 3,89 litų delspinigių. Faktiškai
įmokėtų į įmonės sąskaitą draudimo įmokų sumos santykį su apskaičiuotų draudimo įmokų suma
ataskaitiniu laikotarpiu vertiname 100 proc., o tai reiškia, kad užtikriname, jog visos reikiamos
draudimo įmokos yra sumokėtos į įmonės sąskaitą.
Įmonė savo veikloje atlieka patikrinimus dėl Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarkos laikymosi draudėjo įstaigoje. Pagrindiniai patikrinimų tikslai yra išaiškinti, kaip draudėjai
informuoja savo klientus apie draudimo sąlygas bei nustatyti draudėjų klaidas, apskaičiuojant
draudimo įmokas. Per 2008 metus buvo atlikti 8 patikrinimai: KU „Vilniaus taupomoji kasa“, KU
Tikroji viltis“, KU „Naftininkų“, KU „Seda“, KU „Mažeikių“, UAB Medicinos banke, UAB
„Invalda turto valdymas“, UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“.
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3. Uždavinys trečiajam strateginiam tikslui pasiekti – 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 (vnt.) 3
Įmonės vidaus teisės aktų rengimas bei tvirtinimas (vnt.)
2
Per šiuos metus buvo parengti draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimų
projektas, draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimų projektas ir indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams papildomo draudimo tvarkos pakeitimų projektas.
Parengti įmonės nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų investavimo politikos,
nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų investavimo tvarkos bei įmonės tarybos darbo
reglamento projektai. Patvirtinti įmonės veiksmų planas, kai draudžiamojo įvykio tikimybė yra
didelė, inventorizacijos taisyklės, kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės,
atskaitingo asmens atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, lėšų investavimo kontrolės ir
investicijų valdymo taisyklės, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklės, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentas, apskaitos politikos nauja redakcija.
4. Uždavinys ketvirtajam strateginiam tikslui pasiekti - informuoti visuomenę apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo veiklą, finansinius rezultatus.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Finansinės bei veiklos informacijos pateikimas (atnaujinimas) internetinėje įmonės svetainėje (vnt.)
12
Informacijos žiniasklaidai pateikimas apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus (vnt.) 4
63
Ataskaitų ir suvestinių rengimas ir pateikimas Finansų ministerijai (vnt.)
Ataskaitų ir dokumentų rengimas ir pateikimas įmonės tarybai (vnt.)
28
Įmonės interneto svetainėje pateikiame įmonės veiklos ir finansines ataskaitas. Be to interneto
svetainėje yra skelbiama įmonės bendroji, teisinė ir kita informacija. Šioje svetainėje yra pateikiama
išsami informacija apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, 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 veiklos ataskaitos, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, pelno paskirstymo ataskaita, indėlių draudimo
fondo pokyčių ataskaita, įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo pokyčių ataskaita,
finansinės ir investicinės veiklos rezultatai, finansinių ryšių su įmonės vadovais ir kitais susijusiais
asmenimis ataskaita, informacija apie draudėjus.
Informacija žiniasklaidai apie įmonės vykdomą veiklą bei finansinius rezultatus pateikta
naudojant BNS ir ELTA naujienų agentūras, pateikta informacija informacinių leidinių „Lietuvos
žinios“ bei „Lietuvos rytas“ publikuotiems straipsniams, naujienų tinklapiams.
2008 metais Finansų ministerijai parengtos bei pateiktos ataskaitos, suvestinės ir projektai:
- duomenys apie draudėjų mokamas draudimo įmokas, draudžiamų indėlių likučius ir galimas
draudimo išmokas (12 vnt.);
- indėlių draudimo fondo santykis su draudžiamais indėliais (4 vnt.);
- VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ banko sąskaitų likučių vidurkis (12 vnt.);
- duomenys apie Indėlių draudimo fondo lėšas (4 vnt.);
- duomenys apie Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšas (4 vnt.);
- įmonės ataskaita apie investicijas (4 vnt.);
- įmonės 2007 m. finansinės ataskaitos;
- įmonės tarpinės finansinės ataskaitos;
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- VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2009-2011 metų strateginis veiklos planas;
- įmonės veiklos ataskaita;
- kitos ataskaitos.
Per 2008 metus Finansų ministerijai buvo parengtos bei pateiktos 72 ataskaitos, suvestinės bei
projektai. Be jų įmonė Finansų ministerijai dar pateikė 17 raštų su atsakymais į užklausimus.
2008 metais įmonės tarybai buvo parengti bei pateikti šie dokumentai:
- 2008 metų Indėlių draudimo fondo ir Isipareigojimų investuotojams draudimo fondo
administravimo sąnaudų sąmatos projektas;
- pasiūlymų Finansų ministerijai dėl įmonės įstatų pakeitimo projektas;
- tarybos 2007 m. veiklos ataskaitos projektas;
- įmonės 2007 m. ir įmonės 2008 m. I pusmečio ataskaitos apie investicijas;
- Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo projektas;
- Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo projektas;
- Indėlių įsipareigojimų investuotojams papildomo draudimo tvarkos pakeitimo projektas;
- projektas dėl Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos darbo reglamento
pakeitimo;
- Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų
fondų investavimo politikos projektas;
- įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuosavo kapitalo lėšų ir administruojamų fondų
investavimo tvarkos pakeitimo projektas;
- ataskaitos apie draudžiamus indėlius, draudimo įmokas į indėlių draudimo fondą, indėlių
draudimo fondo santykį su draudžiamais indėliais, administruojamų fondų ir įmonės nuosavo
kapitalo dydžius;
- kiti dokumentai.
Per 2008 metus įmonės tarybai parengta bei pateikta iš viso 42 dokumentai: 10 tarybos posėdžių
protokolų projektų, 22 suvestinės ir ataskaitos, 10 kitų projektų.
5. Uždavinys penktam strateginiam tikslui pasiekti - dalyvauti Europos indėlių draudikų forumo ir
Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje.
Vertinimo kriterijų reikšmės:
Dalyvavimas IADI konferencijose ir seminaruose (vnt.)
1
3
Dokumentų rengimas susijusių su EFDI veikla (vnt.)
Dalyvavimas EFDI organizuojamuose renginiuose (vnt.)
3
2008 metų pirmąjį ketvirtį įmonės vadovas dalyvavo EFDI suformuotoje darbo grupėje, kuri
rengė ataskaitą: „Taupymo produktų pagal nacionalinius teisės aktus tyrimas“.
2008 metų antrąjį ketvirtį įmonės vadovas dalyvavo Maskvoje surengtame tarptautiniame
seminare „Rizikos analizė indėlių draudimo sistemose“, kurį organizavo Rusijos indėlių draudimo
agentūra kartu su Tarptautine indėlių draudikų asociacija. Įmonės vadovas skaitė pranešimą šiame
seminare.
2008 metų trečiąjį ketvirtį 3 įmonės darbuotojai dalyvavo 2 konferencijose: tarptautinėje
konferencijoje Varšuvoje „Indėlių draudimo sistemos finansų rinkų integravimosi akivaizdoje“,
kurią organizavo Lenkijos Bankų garantijos fondas, ir Dubline vykusiame Europos indėlių draudikų
forumo metiniame susitikime ir Pirmojoje jungtinėje Europos indėlių draudikų forumo ir
Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos konferencijoje „Finansinė integracija ir saugumas“.
Renginys buvo organizuotas Europos indėlių draudikų forumo, Tarptautinės indėlių draudikų
asociacijos, Airijos Centrinio banko ir Airijos Finansų paslaugų įstaigos. Šiose konferencijose
įmonės vadovas skaitė pranešimus.
Įmonė dalyvavo rengiant 7 dokumentus, susijusius su EFDI veikla.
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Įmonės direktoriaus pavaduotojas dalyvavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone
surengtoje Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos 7-ojoje metinėje konferencijoje ir metiniame
susirinkime.
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
Įmonės 2008 m. pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultatų plano vykdymas, tūkst. Lt

Str.
Nr.

1

2
2.1.

2.2

1

Straipsnio pavadinimas

PAJAMOS:
Pajamos iš draudimo įmonės kapitalo
investavimo
ATLYGINIMAS UŽ INDĖLIŲ
DRAUDIMO FONDO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ
INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO
FONDO ADMINISTRAVIMĄ
Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo
administravimą
Atlyginimas už Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondo
administravimą
SĄNAUDOS:

2 806
1 450

2 778
1532

Padidėjimas
(+) sumažėjimas
(-), lyginant 2008
metų sąmatos
vykdymą su 2008
metų planu
-28
+82

1 356

1 246

-110

1 349

1 240

-109

7

6

1 382

1 268

10

6

1 356

1 246

-110

194

170

-24

2008
metų
planas

2008 metų
sąmatos
vykdymas

-1
-114

2.1.

DRAUDIMO ĮMONĖS NUOSAVO
KAPITALO INVESTAVIMO
SĄNAUDOS
INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ
INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO
FONDO ADMINISTRAVIMO
SĄNAUDOS
Investavimo sąnaudos

2.2.

Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos

867

845

-22

tame tarpe:
Darbo užmokestis
Administracinės ir turto naudojimo bei
priežiūros sąnaudos

661
253

645
194

-16
-59

42

37

-5

16

16

0

+94

+94

1604

+180

2

2.3
2.4
3

Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
MOKESTIS UŽ VALSTYBĖS
TURTO NAUDOJIMĄ
PATIKĖJIMO TEISE
Pelnas (+), nuostoliai (-) dėl valiutos
kurso
pasikeitimo
FINANSINĖS VEIKLOS
REZULTATAS PELNAS (+),
NUOSTOLIAI (-)

1 424

-4

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė, investuodama jai pavestas administruoti įmonės nuosavo
kapitalo ir fondų lėšas - gavo 41,33 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 3,7 proc. visų administruojamų lėšų, atitinkamai įmonės pajamos – 1532 tūkst. Lt, t. y. 82
tūkst. Lt daugiau negu buvo planuota.
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Įmonės finansinės veiklos rezultatas yra pelnas (nuostoliai). 2008 metų pelnas 1 604 tūkst. Lt.
Šis rodiklis 180 tūkst. Lt didesnis negu planavome, tam reikšmės turėjo ir JAV dolerio kurso
pasikeitimo įtaka investicijoms (94 tūkst. Lt). Užsienio valiutos kurso pasikeitimas įtakoja įmonės
finansinės veiklos rezultatą, kadangi įmonės lėšos, vadovaujantis tarybos nustatyta tvarka,
investuojamos ir į užsienio šalių vertybinius popierius JAV doleriais. Nuo įmonės veiklos
priklausantis rezultatas - pajamos iš investicijų - 82 tūkst. Lt didesnis negu buvo planuota.
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. 2008 m. administravimo sąnaudos yra mažesnės negu buvo planuota 110
tūkst. Lt, taigi ir fondų administravimo pajamos sumažėjo ta pačia suma. Šių sąnaudų ekonomiją
lėmė 24 tūkst. Lt mažesnės negu planuota administruojamų fondų investavimo sąnaudos, 22 tūkst.
Lt mažesnės personalo išlaikymo sąnaudos, 59 tūkst. Lt mažesnės negu planuota administracinės ir
turto naudojimo bei priežiūros sąnaudos – tai su įmonės veikla susijusios ryšių, kanceliarinės,
komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, turto priežiūros, remonto paslaugų bei turto nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos.

Įmonės personalo valdymas
Įmonės vadovas priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais
darbo sutartis, nustato jų darbo užmokestį, skiria jiems drausmines nuobaudas, taip pat juos skatina.
2008 m. gruodžio 31 d. įmonės etatų sąraše buvo 10 darbuotojų, faktinis jų skaičius – 10. Per
ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius nepasikeitė.
Įmonės administracijos ir darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi minimalios
mėnesinės algos dydžio koeficientais. Duomenys apie įmonės administracijos ir darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio kitimą 2007-2008 metais pateikti lentelėje žemiau. Įmonės
administracijos ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimą 2007-2008 metais lėmė
minimalios mėnesinės algos didėjimas nuo 600 litų iki 800 litų.

Informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį
METAI

2008 m.
vidutinio darbo
užmokesčio

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

palyginimas
su 2007 m.
(+ padidėjimas,
- sumažėjimas)

2007

2008

4193

5634

+1441

6762

10017

+3255

3023

3641

+618
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Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės bendrųjų reikalų administratorius dalyvavo Finansų
ministerijos mokymo centro organizuotame seminare „Viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo
sutarčių sudarymas bei jų administravimas“, įmonės vyr. buhalterė dalyvavo UAB „Pačiolis“
organizuotame seminare: „2007 m. finansinė atskaitomybė ir kiti aktualūs apskaitos bei mokesčių
klausimai“ ir Lietuvos auditorių rūmų organizuotame seminare apskaitos, kontrolės ir mokesčių
klausimais, įmonės vyr. buhalterės pavaduotoja dalyvavo „Pačiolio 26-ajame didžiajame seminare“,
įmonės sekretorė – referentė dalyvavo „Biuro administratorės, sekretorės darbo organizavimas“
kursuose, kiti įmonės darbuotojai tobulinosi anglų kalbos kursuose.
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
Įmonė yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumas tikroji narė ir Tarptautinės indėlių
draudikų asociacijos stebėtoja. Įmonė palaiko ryšius su 35 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstaigomis iš 33 pasaulio šalių, jų tarpe iš Europos – su 26 įstaigomis, Azijos – su 4, Pietų
Amerikos – su 3, Šiaurės Amerikos – su 2.
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Kova su korupcija
Įmonė vykdo korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.
Viešieji ryšiai
Draudimo įmonė per informacijos sklaidos priemones pateikia informaciją apie indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimą bei apie savo veiklos rezultatus.

Direktorius

Raimundas Žilinskas
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