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Draudimo įmonių veiklos statistinio tyrimo tikslas –
parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją
apie draudimo įmonių veiklą – balanso, pelno
(nuostolių) ataskaitų, investicinės veiklos, užimtumo,
makroekonominius ir kitus rodiklius.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Institucinių sektorių ir subsektorių statistinis
klasifikatorius
Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK)
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius
Finansų institucinio sektoriaus dalis, apimanti gyvybės
ir ne gyvybės draudimą (EVRK 2 red. K65.11 ir K65.12
grupės).
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Bazinis laikotarpis
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Teisės aktai ir kiti susitarimai
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
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Konfidencialumo nustatymo politika
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Duomenų konfidencialumą nustatančios
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Informacijos sklaidos politika
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Informacijos skelbimo kalendorius

8.2
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Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka

Pagrindiniai tyrimo rodikliai yra finansiniai (turtas,
nuosavybė ir įsipareigojimai, kapitalas, pajamos,
išlaidos, pelnas) ir makroekonominiai (produkcija,
pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, bendras prekių ir
paslaugų pirkimas, bendrasis likutinis perteklius).
Veikianti draudimo įmonė (Europos ekonominės erdvės
šalių draudimo įmonių filialai nėra įskaitomi)
EVRK 2 red. K sekcijos 65.11 ir 65.12 veiklos grupių
įmonės
Visa šalies teritorija
Nuo 2003 m.
–
Finansiniai ir makroekonominiai rodikliai ─ tūkst. ir mln.
EUR;
Vietos vienetų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir
darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos
ekvivalentu, − vnt.
Metai
2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros
statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 251/2009 (OL 2009 L 86, p. 170);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d.
nutarimas Nr. 569 „Dėl Europos nacionalinių sąskaitų
sistemos diegimo“.
–

Lietuvos
statistikos
departamentas,
rinkdamas,
apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir
skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina
respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir
kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų
konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse.
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės
sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo
taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-42.
Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo
kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
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Metodologiniai dokumentai
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Kokybės vadyba
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Kokybės užtikrinimas

12.2

Kokybės vertinimas
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Reikalingumas ir aktualumas
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Vartotojų poreikiai
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Vartotojų pasitenkinimas
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Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)
Reikalingos informacijos pilnumo
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Tikslumas ir patikimumas
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Bendras tikslumas
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14.3
14.3.1
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Imties paklaida
Paklaida, nesusijusi su imtimi
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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Savalaikiškumas ir punktualumas

15.1

Savalaikiškumas

Informacinis pranešimas apie finansų įmonių veiklą
skelbiamas 8 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus.
Statistinė informacija skelbiama metiniuose statistikos
leidiniuose „Finansų įmonių statistika“ ir „Lietuvos
statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Finansinė ir
draudimo veikla -> Finansinės ir draudimo veiklos
įmonės -> Draudimo įmonių rodikliai)
−
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/finansine-ir-draudimoveikla
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta kokybės vadybos sistema,
atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų
standarto ISO 9001 reikalavimus.
Statistinė informacija vertinama kaip patikima, nes
atitinka finansinių ataskaitų duomenis.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo
atstovai, studentai, kurių
poreikiai
tenkinami
nepažeidžiant konfidencialumo principo.
Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių
tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo
lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos,
bendras gyventojų nuomonės apie LSD produktus ir
paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir
kt. tyrimai. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų
nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės
informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos
sričių rodiklių poreikis.
Visi reglamentuoti statistiniai rodikliai ir jų
sudedamosios dalys yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Tyrimas yra ištisinis. Trūkstamų rodiklio reikšmių
vertinimas reikšmingos įtakos bendram tikslumui
neturi.
–
–
–
–
–
Statistinė

informacija

yra

skelbiama
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mėn.
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Vidinis suderinamumas

17.2

19

Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
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ataskaitiniams metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. keitėsi balanso ir pelno
(nuostolių) ataskaitų formos, finansinės ataskaitos
rengiamos pagal Tarptautinius apskaitos standartus.
Draudimo įmonių balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų
rodikliai – 2003–2015 ir nuo 2015 m.
–
–
Vidutinis respondentų laikas, skirtas
ataskaitai užpildyti – 4 val. 37 min.

statistinei

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo,
analizės ir skelbimo principais, patvirtintais Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-262. Apie
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Lietuvos banko ketvirtiniai ir metiniai duomenys ir
draudimo įmonių veiklos metinio statistinio tyrimo
(statistinė ataskaita F-02) duomenys.
Metai
Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo
sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.
Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami
tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje.
Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas
pirminis bei antrinis duomenų tikrinimas: loginis
redagavimas (remiantis loginiais ryšiais), išsiskiriančių
reikšmių vertinimas, palyginimas su ankstesniais tų
pačių statistinių duomenų rinkiniais arba kitais
šaltiniais.
Draudimo įmonių veiklos statistinio tyrimo metodika
Loginis redagavimas (remiantis loginiais ryšiais),
statistinės testavimo procedūros, išsiskiriančių reikšmių
vertinimas, palyginimas su ankstesniais tų pačių
statistinių duomenų rinkiniais arba kitais šaltiniais.
–

