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Atlygio politika 

 

Valdymo įmonė yra patvirtinusi Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politiką, kuri atitinka 

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos 

reikalavimų, patvirtintų 2012-07-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-166, reikalavimus.  

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas ir papildomos naudos, skiriamos 
darbuotojui Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas ir papildomos naudos, 
skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems 
nustatytus kriterijus pagal Valdymo įmonėje galiojančią tvarką (pvz. pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). 
Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – metinis 
priedas, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Valdymo įmonės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo 
padalinio užsibrėžtų metinių tikslų vykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo 
individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos 
tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro 
pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Valdymo įmonė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo 
politiką 
Priedas riziką prisiimantiems darbuotojams išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų: 

• dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka 

ir terminais; 

• likusi priedo dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris 

metus, t. y. atidėta priedo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne 

anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant 

proporcingai apskaičiuotą priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimantis 

kompetentingas Valdymo įmonės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne 

ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas 

•  į Valdymo įmonės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos 

pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus 

Aukščiau numatytas atidėjimo laikotarpis netaikomas, jeigu darbuotojui paskirtas metinis priedas sudaro iki 20 proc. 
metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnis kaip 8.000 Eur. Tokiu atveju visa priedo suma išmokama vienu 
mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme ar Valdymo įmonės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. 
Analogiška tvarka priedas išmokamas ir darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos.  

Priedas, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai Valdymo įmonės 
finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Valdymo įmonės ir (ar) Valdymo įmonės padalinio veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, 
jeigu darbuotojo metinio individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius darbuotojo veiklos 
rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip Valdymo įmonės vidaus taisyklių ir procedūrų 
laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Valdymo įmonė 
mokėdama priedus ar kitokias premijas darbuotojams užtikrina, kad jų mokėjimas nebūtų susietas su konkretaus 
kolektyvinio investavimo subjekto ar finansinės priemonės pardavimais. Jei atitinkamų metų Valdymo įmonės 
finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Valdymo įmonė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Valdymo įmonė turi 
teisę priimti sprendimą nemokėti priedo ar jo dalies, arba sumažinti anksčiau nustatyto priedo sumą, taip pat ir anksčiau 
uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį, kuris negali 
būti trumpesnis kaip 1 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.  

Paprastai priedas išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo 
tam tikrą priedo dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Valdymo įmonė sudaro tokią 
galimybę, priedas paties darbuotojo pasirinkimu gali būti išmokamas finansinėmis priemonėmis ar joms lygiavertėmis 
priemonėmis (akcijų opcionais, įmokomis į privatų pensijų fondą). 
 
2018 m. kintamoji atlyginimo dalis bus nustatoma ir paskirta 2019 m. balandžio mėn. patvirtinus 2018 m. finansines 
ataskaitas. 
  



 

Per 2018 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas: 

 
Darbuotojų 

skaičius* 

Pareiginis 

metinis 

išmokėtas 

atlyginimas 

Faktinės kintamo 

darbo užmokesčio 

piniginės išmokos** 

Su akcijomis 
susijusios 
finansinės 
priemonės 

 

Likęs paskirtas 
atidėtas 

kintamas darbo 
užmokestis** 

Vadovybė 4 229.816 509 111.478 509 

Bendrovės riziką 

prisiimantys darbuotojai, 

išskyrus valdybos narius ir 

vadovybę 

35 1.199.959 70.077 64.881 56.458 

Darbuotojai 85 1.169.626 58.289 2.600 0 

Iš viso: 124 2.599.401 128.875 178.958 56.967 

* svertinis vidurkis 
** už 2015 - 2017 m. 

2018 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta (2017 m. specialiai 
reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta 26 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1).  
 
Fondo rizikos pobūdis ir Valdymo įmonės taikomos rizikos valdymo sistemos tai rizikai valdyti 
 
Fondo rizikos pobūdis aprašytas Fondo įstatuose. 
 
Vidaus kontrolė, įskaitant ir rizikos valdymo vidaus kontrolę, yra neatskiriama ir nenutrūkstama Įmonės kasdieninės 
veiklos dalis. Tinkama vidaus kontrolė užtikrinama kontrolės struktūros sukūrimu, nustatant kontrolės procedūras 
kiekviename valdymo lygyje.  
 
Bendrą Įmonės rizikos valdymo kontrolės procedūrą apima:  

1) nuolatinė Įmonės veiklos stebėsena, siekiant kuo anksčiau identifikuoti galimą riziką;  
2) rizikos identifikavimas ir apibrėžimas;  
3) rizikos matavimas;  
4) rizikos valdymo priemonių pritaikymas valdant riziką;  
5) riziką ribojančių priemonių tinkamo taikymo kontrolė;  
6) ataskaitų rengimas ir teikimas.  

 
Einamasis rizikos pobūdis ir priemonės, kurios taikomos šių rizikų valdymui (įskaitant informaciją apie tai ar 
buvo viršytos nustatytos rizikos ribos arba ar tikėtina, kad jos bus viršytos, o kai šios rizikos ribos buvo 
viršytos, aplinkybių ir priemonių, kurių imtasi, aprašymą) 

 
2018 m. kolektyvinio investavimo subjekto rizikos profilis atitiko jo steigimo ir (arba) platinimo dokumentuose nurodytą 
investavimo strategiją ir juose įvardintas kolektyvinio investavimo subjekto ir (arba) investavimo į jo išleistus 
nuosavybės vertybinius popierius rizikas. 
 
2018 m. kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rizikos limitų ribos nebuvo viršytos. Tai buvo nustatyta įgyvendinant 
UAB „INVL Asset Management“ įdiegtą rizikos valdymo sistemą, kurią sudaro: 

 
Įmonės valdyba – atsakinga už rizikos valdymo strategijos ir politikos formavimą, reguliarią peržiūrą ir 
užtikrina efektyvų nuolatinį jos funkcionavimą, ji taip pat atsakinga už vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimą;  
 
Rizikos valdymo komitetas – atsakingas už rizikos valdymo politikos įgyvendinimą; riziką ribojančių limitų 
nustatymą ir jų laikymosi kontrolę, konkrečių su rizikos valdymo funkcijų vykdymu susijusių užduočių 
paskyrimą Įmonės padaliniams, jei jos nepriskirtos kituose Įmonės vidaus teisės aktuose;  
 
Atitikties skyrius – atlieka Rizikos valdymo komiteto veiklos koordinatoriaus funkcijas, operacinės rizikos 
incidentų valdymo ir kitas  funkcijas susijusias su operacinės rizikos valdymu, periodiškai teikia operacinės 
rizikos ataskaitas Rizikos valdymo komitetui ir/ar Įmonės valdybai, konsultuoja Įmonės padalinius ir vykdo jų 
veiklos stebėseną;  

  



 
Investicinis komitetas – atsakingas už sprendimų dėl Fondų turto valdymo priėmimą bei Fondų dalyvių, 
klientų, UTIB akcininkų interesų atstovavimą ir apsaugą; 
  
Fondo valdytojai – atsakingi už investicinių sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą; už kasdienį teisės aktuose 
ir Fondų dokumentuose įtvirtintų investavimo apribojimų, diversifikavimo ir kitų Fondų riziką ribojančių 
normatyvų laikymąsi, atsiskaito Investiciniam komitetui kaip yra laikomasi jo priimtų sprendimų ir teikia 
ataskaitas dėl fondų/portfelių turtą sudarančių vertybinių popierių likvidumo;  
 
Finansų padalinys – atlieka KIS likvidumo rizikos stebėseną,  Fondų investavimo apribojimų ir diversifikavimo 
stebėjimą, periodiškai teikia ataskaitas Rizikos valdymo komitetui ir/ar Įmonės valdybai dėl kiekvieno Įmonės 
valdomo KIS ir UTIB atitikties rizikos lygiui ir rizikos ribojimo sistemoms;  
 
Vidaus auditorius – atlieka rizikos valdymo proceso tinkamumo ir veiksmingumo auditus. Nustačius veiklos 
trūkumus, teikia rekomendacijas šių trūkumų šalinimui užtikrinti;  
 
Visų įmonės padalinių vadovai – užtikrina, kad Įmonės vykdoma veikla atitiktų teisės aktų ir Įmonės vidaus 
teisės aktų reikalavimus; užtikrina, kad rizika su kuria susiduria jų vadovaujamas padalinys būtų įvertinama ir 
tinkamai valdoma. 

 

Ši sistema užtikrina efektyvų su kolektyvinio investavimo subjekto veiklos ir valdymo rizika susijusių priemonių 

įgyvendinimą, kurias, įskaitant, bet neapsiribojant sudaro:  

• riziką ribojančių limitų nustatymas ir laikymosi kontrolė, 

• veiksmų planų nustatymas viršijant atitinkamus limitus, 

• specialios priemonės, skirtos rinkos rizikai, likvidumo rizikai, sandorio šalies rizikai ir kitoms rizikoms, įskaitant 

operacinę riziką, valdyti. 

Turto procentinė dalis, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo 

 

2018 m. Fondas neturėjo turto, kuriam dėl jo nelikvidumo, taikoma speciali tvarka. 

 

Naujos priemonės, taikomos likvidumo valdymui 

 

2018 m. UAB „INVL Asset Management“ nepradėjo naudoti naujų šio kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo 
valdymui skirtų priemonių. 
 

Maksimalaus Sverto lygio pakeitimai ir nauji susitarimai dėl su Sverto įgijimu susijusių užtikrinimo priemonių 
pakartotinio panaudojimo galimybių (jeigu jie pasikeitė, palyginus su numatytais steigimo ar kituose 
investuotojams pateikiamuose dokumentuose) 

 

2018 m. kolektyvinio investavimo subjekto veikloje galimas didžiausias finansinio sverto lygis nebuvo keičiamas ir atitiko 
jo steigimo dokumentuose numatytą lygį. Užtikrinimo priemonių pakartotinio panaudojimo susitarimai nebuvo sudaryti 

 

Bendras naudojamo sverto lygis (jeigu faktiškai naudojamas svertas). 

 

Kolektyvinio investavimo subjektas gali naudoti finansinį svertą steigimo dokumetuose nustatyta tvarka. Naudojamo 
sverto lygis apskaičiuojamas vadovaujantis Reglamento(ES) Nr. 231/2013 7 straipsnyje nustatytu bendruoju metodu ir 
8 straipsnyje nustatytu įsipareigojimų metodu.  

Naudojamo sverto lygis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

 Pagal bendrąjį metodą 2018 12 31 Pagal įsipareigojimų metodą 2018 12 31 

Finansinio sverto lygis* 0,74 1 

* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje svertas nebuvo naudojamas. 

 

 


