PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DĮ-259
FINANSINIO TARPININKAVIMO ĮMONIŲ (IŠSKYRUS PINIGINIO
TARPININKAVIMO, DRAUDIMO ĮMONES IR PENSIJŲ FONDUS) VEIKLOS
STATISTINIO TYRIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Finansinio tarpininkavimo įmonių (išskyrus piniginio tarpininkavimo, draudimo įmones ir
pensijų fondus) veiklos statistinio tyrimo metodikoje (toliau − metodika) aprašyti finansinio
tarpininkavimo įmonių (išskyrus piniginio tarpininkavimo, draudimo įmones ir pensijų fondus)
veiklos statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) tikslai, tyrimą reglamentuojantis teisės aktas, statistinių
duomenų šaltiniai, statistinių duomenų rinkimo bei apdorojimo būdai, taikomi klasifikatoriai,
statistinių rodiklių skaičiavimo formulės, gautų rezultatų pateikimas vartotojams.
2. Lietuvos statistikos departamentas, naudodamas Finansinio tarpininkavimo įmonės
veiklos ataskaitą F-03 (toliau – ataskaita F-03), nuo 1994 m. atlieka metinį ir ketvirtinį finansinio
tarpininkavimo įmonių veiklos tyrimą. Nuo 2002 m. trūkstamoms reikšmėms įvertinti pradėti
naudoti administraciniai duomenys, t. y. įmonių finansinės atskaitomybės ir individualiųjų įmonių
pelno mokesčio deklaracijų duomenys.
3. 2004–2011 m. metinei ir ketvirtinei ataskaitai F-03 iš dalies užpildyti naudojami
administraciniai Vertybinių popierių komisijos, o nuo 2012 m. – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos
(toliau – LBPT) duomenys apie finansų maklerio, valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo
subjektų veiklą. Todėl finansų maklerio ir valdymo įmonės nuo 2004 m. nebeteikia ketvirtinės
ataskaitos F-03, o metinė ataskaita F-03 šioms įmonėms yra sutrumpinta. Statistinei informacijai apie
kolektyvinio investavimo subjektų veiklą rengti naudojama LBPT teikiama informacija.
4. Nuo 2007 m. ketvirtinė ataskaita F-03 papildyta rodikliais, reikalingais ketvirtinėms
finansinėms sąskaitoms sudaryti.
II SKYRIUS
TIKSLAS
5. Tyrimo tikslas − pateikti vartotojams statistinę informaciją apie finansinio tarpininkavimo
įmonių (išskyrus piniginio tarpininkavimo, draudimo įmones ir pensijų fondus) veiklą – balanso,
pelno (nuostolių) ataskaitų, investicinės veiklos, užimtumo, makroekonominius ir kitus rodiklius.
6. Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, žiniasklaida, mokymo įstaigos, studentai ir verslo atstovai, Lietuvos bankas, Lietuvos
statistikos departamento Nacionalinių sąskaitų skyrius.
7. Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis ketvirtis ir kalendoriniai metai. Įmonės metinę
finansinę atskaitomybę sudaro už finansinius metus, kurie gali nesutapti su kalendoriniais metais.
Jeigu įmonių finansiniai ir kalendoriniai metai nesutampa – duomenys pateikiami už įmonės
finansinius metus, artimiausius kalendoriniams.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
8. Metodikoje vartojamos sąvokos:
8.1. Draudimo brokerių įmonė − įmonė, kuri atlieka draudimo tarpininkavimo,
perdraudimo tarpininkavimo ir tarpininkavimo sudarant pensijų kaupimo (išskyrus papildomą

2

savanorišką pensijų kaupimą) sutartis veiklą. Draudimo brokerių įmonė taip pat gali vertinti
draudžiamą turtą.
8.2. Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas) − įmonės ilgalaikio finansavimo būdas, kai
ilgalaikis turtas parduodamas išsimokėtinai. Nuo paprastosios nuomos jis skiriasi tuo, kad lizingo
(finansinės nuomos) įmonė neteikia eksploatacijos paslaugų, lizingo sutartis negali būti nutraukta,
nuomininkas visiškai padengia išnuomoto turto kainą bei moka palūkanas.
8.3. Finansinės investicinės paslaugos − pavedimų dėl vertybinių popierių priėmimas ir
perdavimas; pavedimų įsigyti ar perleisti vertybinius popierius vykdymas klientų arba savo
sąskaita; klientų vertybinių popierių platinimas pagal susitarimą su emitentu; vertybinių popierių
saugojimas, apskaita ir tvarkymas; paskolos, kuria siekiama suteikti galimybę klientui vykdyti
operaciją su vertybiniais popieriais, suteikimas; konsultavimas investavimo į vertybinius popierius
klausimais.
8.4. Finansų maklerio įmonė − įmonė, turinti licenciją verstis investicinėmis paslaugomis.
8.5. Kolektyvinio investavimo subjektas – investicinis fondas ar investicinė kintamojo
kapitalo bendrovė, kurių sudarymo vienintelis tikslas − viešai platinant investicinius vienetus ir
akcijas kaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (ar) kitą likvidų
turtą, taip padalijant riziką. Vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai arba akcijos) patvirtina jų
turėtojo teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.
8.6. Valdymo įmonė – įmonė, kuri turi teisę verstis pagrindine veikla − investicinių fondų ir
investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymu bei teikti šias papildomas paslaugas, jeigu jos
numatytos jai išduotoje licencijoje ir jeigu ji verčiasi pagrindine veikla: valdyti kitų asmenų
investicinių priemonių portfelius; valdyti pensijų fondų investicinių priemonių portfelius; valdyti
riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus; konsultuoti investavimo į investicines
priemones klausimais; saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių
kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.
IV SKYRIUS
TEISINIS PAGRINDAS
9. Tyrimą reglamentuojantys teisės aktai;
9.1. 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013
dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p.1);
9.2. 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių,
duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE 1.1 red. bei
NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai
(OL 2009 L 86, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 439/2014 (OL 2014 L 128, p. 72).
V SKYRIUS
TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
10. Tyrime naudojami klasifikatoriai:
10.1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;
10.2. Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius, skelbiamas Oficialiosios statistikos
portale osp.stat.gov.lt → Verslui → Instituciniai sektoriai ir subsektoriai;
10.3. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius.
11. Klasifikatoriai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt →
Klasifikatoriai, jeigu nenurodyta kitaip.
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VI SKYRIUS
TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI
PARAMETRAI
12. Statistinis tyrimas apima visas veikiančias finansinio tarpininkavimo įmones, išskyrus
piniginio tarpininkavimo, draudimo įmones ir pensijų fondus. Statistinis tyrimas apima
EVRK 2 red. K sekcijos 64.20–64.99 ir 66.11–66.30 ekonominės veiklos rūšis. Kiekviena įmonė
kartu su savo filialais laikoma vienu populiacijos elementu. Į sąrašą neįtraukiami įmonių filialai,
išskyrus užsienio įmonių filialus.
13. Pagrindiniai tyrimo rodikliai yra balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų, investicinės
veiklos, užimtumo, makroekonominiai (produkcija, pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, bendras
prekių ir paslaugų pirkimas, bendrasis likutinis perteklius) rodikliai.
VII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI
14. Atliekamas ištisinis metinis tyrimas. Apklausiamos Statistiniame ūkio subjektų registre
įrašytos veikiančios įmonės (išskyrus individualiąsias įmones ir kolektyvinio investavimo
subjektus). Atrinktos įmonės teikia metinę ataskaitą F-03. Dalį duomenų apie finansų maklerio
įmones ir valdymo įmones pateikia LBPT. Licencijuotų įmonių sąrašai pateikti Lietuvos banko
interneto svetainėje www.lb.lt → Priežiūra → Finansų rinkos dalyviai.
15. Kas ketvirtį atliekamas atrankinis tyrimas. Įmonių sąrašas, iš kurio atrenkamos tiriamos
įmonės, sudaromas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro duomenimis. Dalį populiacijos
elementų duomenų pateikia LBPT. Atranka formuojama iš likusių (atmetus tas įmones, kurių
duomenis teikia LBPT, ir individualiąsias įmones) Statistiniame ūkio subjektų registre įrašytų
veikiančių įmonių. Atrenkamos didžiausios finansinio tarpininkavimo įmonės dviejose veiklos rūšių
grupėse (EVRK 2 red. 64 ir 66 skyriai). Atrankos kriterijai: turtas iš atitinkamo institucinio
sektoriaus ir veiklos įmonių, nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos turi reprezentuoti ne mažiau
kaip 85 proc. visumos.
VIII SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI, DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS
16. Statistinių duomenų šaltiniai yra metinis ir ketvirtinis statistiniai tyrimai bei
administraciniai šaltiniai (LBPT ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) teikiami duomenys).
17. Statistiniai formuliarai tvirtinami generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiami
elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika
(estatistika.stat.gov.lt) (toliau – e. Statistikos sistema). Yra parengti popieriniai ir elektroniniai
(ABBYY eFormFiller programa) statistiniai formuliarai:
17.1. metinė ataskaita F-03;
17.2. sutrumpinta metinė ataskaita F-03;
17.3. ketvirtinė ataskaita F-03;
18. Metinę ataskaitą F-03 teikia visos populiacijos įmonės, išskyrus individualiąsias, finansų
maklerio įmones, valdymo įmones ir kolektyvinio investavimo subjektus. Metinėje ataskaitoje F-03
įmonės teikia balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, regioninius, investicinės veiklos ir kapitalo
pagal institucinius sektorius rodiklius.
19. Sutrumpintą metinę ataskaitą F-03 teikia visos finansų maklerio ir valdymo įmonės ir
joje yra tik tie rodikliai, kurių nerenka LBPT, bet kurie reikalingi pagal šios metodikos 9 punkte
nurodytą reglamentą arba nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.
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20. Ketvirtinę ataskaitą F-03 teikia atrinktos finansinio tarpininkavimo įmonės. Joje yra
balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, investicinės veiklos ir kapitalo pagal institucinius sektorius
rodikliai.
21. Statistiniai formuliarai rengiami atsižvelgiant į galiojančius apskaitos standartus ir šios
statistinės informacijos poreikius. Statistiniai formuliarai ir paaiškinimai jiems pildyti peržiūrimi
kasmet ir keičiami pasikeitus finansinę atskaitomybę reglamentuojantiems teisės aktams ar
vartotojų poreikiams.
22. Administraciniai šaltiniai:
22.1. LBPT teikia ketvirtines ir metines suvestines finansų maklerio įmonių, valdymo
įmonių balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitas, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų
ketvirtines ir metines balanso, investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų, investicijų portfelio, akcijų
(vienetų) vertės pasiskirstymo pagal jų turėtojus ataskaitas.
22.2. Įmonių metinės finansinės atskaitomybės duomenys naudojami neatsiskaičiusių
įmonių rodikliams įvertinti.
22.3. Metiniai individualiųjų įmonių pelno mokesčio deklaracijų ir fizinių asmenų,
vykdančių individualią veiklą, duomenys naudojami struktūrinės verslo statistikos rodikliams
skaičiuoti. Metinius individualiųjų įmonių pelno mokesčio deklaracijų ir įmonių metinės finansinės
atskaitomybės ir mokesčių mokėtojų registro duomenis apie fizinius asmenis, vykdančius
individualią veiklą, Lietuvos statistikos departamento Įmonių statistikos skyrius gauna iš VMI.
Įmonių statistikos skyrius struktūrinės verslo statistikos rodikliams skaičiuoti naudoja redaguotus
EVRK 2 red. K sekcijos ekonominės veiklos rūšių individualių įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių
individualią veiklą, duomenis.
23. LBPT ketvirtinius suvestinius duomenis pateikia per 70 dienų ataskaitiniam ketvirčiui
pasibaigus, metinius duomenis – iki gegužės 20 d. Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių,
kolektyvinio investavimo subjektų ketvirtinę ir metinę informaciją LBPT teikia per apsikeitimo
failais sistemą (AFS) MS Excel lentelėse.
24. Respondentai metines ataskaitas F-03 pateikia Lietuvos statistikos departamentui iki
gegužės 1 d., ketvirtines ataskaitas F-03 – per 25 dienas ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus
e. Statistikos sistemoje, paštu, elektroniniu paštu arba faksu.
25. Metines ir ketvirtines ataskaitas F-03 renka Lietuvos statistikos departamento teritoriniai
duomenų parengimo skyriai (toliau – DPS), sutrumpintas metines ataskaitas F-03 – Įmonių
statistikos skyriaus specialistas.
26. Pirminį statistinių duomenų redagavimą atlieka DPS. Statistinių duomenų kontrolės
reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Duomenims įvesti
naudojama ORACLE aplinkoje sukurta programa, kuri įvedimo metu atlieka klaidų paiešką
(numatyta aritmetinė ir loginė statistinių duomenų kontrolė). Taip pat yra galimybė palyginti
ataskaitinio laikotarpio statistinius duomenis su praėjusio laikotarpio statistiniais duomenimis.
Įvedimo metu matomi ankstesnių ketvirčių ataskaitų skyriaus „Pajamos, sąnaudos ir pelnas“
rodikliai. Dėl klaidų ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Nepavykus gauti tikros
reikšmės, pirminiai duomenys paliekami antriniam redagavimui, kuris atliekamas Įmonių statistikos
skyriuje.
27. Gauti statistiniai duomenys taip pat tikrinami lyginant juos su viešai skelbiamais atrinktų
įmonių finansinių ataskaitų duomenimis.
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IX SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS
28. Įmonių statistikos skyriuje atliekamas antrinis duomenų redagavimas ir jų tinkamumo
patvirtinimas: iš DPS gautų duomenų tikrinimas, išskirčių nustatymas, praleistų reikšmių įrašymas,
pirminių duomenų papildymas administracinių šaltinių duomenimis ir palyginimas su kitų šaltinių
ar ankstesnio laikotarpio duomenimis.
29. Surinkti metiniai statistiniai įmonių duomenys yra įvertinami visai populiacijai:
29.1. Išankstinei metinei statistinei informacijai parengti (5 mėnesį ataskaitiniams metams
pasibaigus) veikiančių, bet į apklausą neatsakiusių įmonių statistiniams duomenims vertinti
naudojami įmonių metinės finansinės atskaitomybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo
duomenys, ankstesnių laikotarpių statistinių ataskaitų duomenys, jų nesant, įmonių statistiniai
duomenys įvertinami naudojant donoro metodą, t. y. parenkant pagal veiklą ir dydį panašios įmonės
ataskaitinių metų statistinius duomenis.
29.2. Galutinei metinei statistinei informacijai parengti (18 mėnesį ataskaitiniams metams
pasibaigus) neatsiskaičiusių įmonių rodikliai vertinami panaudojant administracinius šaltinius –
įmonių metinės finansinės atskaitomybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenis.
29.3. Individualiosioms įmonėms ir fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą,
skaičiuojami tik struktūrinės verslo statistikos rodikliai.
30. Surinkti ketvirtiniai statistiniai duomenys taip pat yra įvertinami visai populiacijai:
30.1. Patikslinamas ataskaitinį ketvirtį veikusių įmonių sąrašas ( N i ) pagal kiekvieną
veiklos rūšių grupę (EVRK 2 red. 64 ir 66 skyriai):
N i  ni  nink  nivk ,
čia:
N i – ataskaitinį ketvirtį veikusios įmonės;
ni – įmonės, iš kurių buvo sudaryta atranka;
nink – įmonės, ataskaitinį ketvirtį nutraukusios veiklą. Jos nustatomos naudojantis Lietuvos
statistikos departamento Ūkio subjektų registro skyriaus ir įmonių ketvirtinės apklausos metu
surinkta informacija;
nivk – ataskaitinį ketvirtį veiklą pradėjusios įmonės, kurios įtraukiamos naudojant Statistinio
ūkio subjektų registro ir kitą informaciją;
i – ekonominės veiklos rūšių grupės.
30.2. Visos įmonių populiacijos rodiklių reikšmės skaičiuojamos įmonių, ataskaitinį ketvirtį
pateikusių statistinius duomenis, rodiklių reikšmes dauginant iš koregavimo koeficiento. Rodikliai,
susiję su įmonės balansu, vertinami naudojant jų turto, rodikliai, susiję su pelno (nuostolių)
ataskaita, – pajamų koregavimo koeficientą.
30.3. Koregavimo koeficientai skaičiuojami naudojant metinius įmonių statistinius
duomenis, kuriais buvo remtasi sudarant atranką ketvirtinei įmonių apklausai. Ataskaitinį ketvirtį
pradėjusių veikti įmonių sąlyginės metinės pajamų ir turto rodiklių reikšmės įvertinamos parenkant
pagal veiklą ir dydį panašios įmonės statistinius duomenis. Pagal kiekvieną veiklos grupę
skaičiuojami koregavimo koeficientai (k ir ) :

k 
r
i

Ri

N

Ri

A

,

čia:
k ir – i veiklos rodiklio (r) koregavimo koeficientas;
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A

Ri – atsiskaičiusių įmonių rodiklio metinė reikšmė;

Ri

N

– visų ataskaitinį ketvirtį veikusių įmonių rodiklio metinė reikšmė.

30.4. Ketvirtinės rodiklių reikšmės ( Ri ) skaičiuojamos įmonių, pateikusių ataskaitinio
ketvirčio statistinius duomenis, rodiklių reikšmes dauginant iš koregavimo koeficiento:
M
Ri  Ri k ir ,
čia:
M
Ri – atsiskaičiusių įmonių rodiklio ketvirtinė reikšmė.
31. Parengta metinė ir ketvirtinė statistinė informacija lyginama su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu. Išsiskiriančios reikšmės tikslinamos susisiekiant su respondentais, peržiūrimos rodiklių
vertinimo procedūros.
32. Tikrinamas Lietuvos statistikos departamente surinktų ir LBPT teikiamų rodiklių
suderinamumas, išsiskiriantys rodikliai tikslinami su LBPT ir respondentais.
33. Paskelbus statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale, atnaujinamas
metainformacijos aprašas, kuriame pateikiama informacija apie statistinių rodiklių kokybę pagal
šias charakteristikas: reikalingumą, tikslumą ir patikimumą, savalaikiškumą ir punktualumą,
palyginamumą ir suderinamumą.
X SKYRIUS
STATISTINIŲ RODIKLIŲ (ĮVERČIŲ) SKAIČIAVIMO FORMULĖS IR KITI TEORINIAI
PAAIŠKINIMAI
34. Struktūrinei verslo statistikai parengti skaičiuojami makroekonominiai rodikliai pagal
EVRK 2 red. Tam naudojami apibrėžimai, pateikti metodologijos vadove „Kito finansinio
tarpininkavimo ir pagalbinio finansinio tarpininkavimo statistika“ (Methodological manual for
statistics on other financial intermediation and financial auxiliaries).
35. Skaičiuojami rodikliai (skliaustuose nurodytas naudojamas rodiklio kodas, kuris
naudojamas Komisijos reglamente (EB) Nr. 250/2009):
35.1. produkcijos vertė (12 12 0);
35.2. bendras prekių ir paslaugų pirkimas (13 11 0);
35.3. pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis (12 15 0);
35.4. bendrasis likutinis perteklius (12 17 0).
36. Metodikos 35 punkte nurodytų rodiklių skaičiavimas:
36.1. Įmonių, kurių ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. priskirta 64 skyriui, produkcijos
vertė (12 12 0) yra lygi:
Palūkanų ir panašios pajamos
minus
Palūkanų ir panašios sąnaudos
plius
Komisinių pajamos
plius
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
minus
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
plius
Kitos veiklos pajamos.
36.2. Įmonių, kurių ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. priskirta 66 skyriui, produkcijos
vertė (12 12 0) yra lygi:
Komisinių pajamos
plius
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
minus
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
plius
Kitos veiklos pajamos.
36.3. Bendras prekių ir paslaugų pirkimas (13 11 0) yra lygus:
Komisinių sąnaudos
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plius
Kitos administracinės sąnaudos
plius
Kitos veiklos sąnaudos.
36.4. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis (12 15 0) yra lygi:
Produkcijos vertė (12 12 0)
minus
Bendras prekių ir paslaugų pirkimas (13 11 0)
36.5. Bendrasis likutinis perteklius (12 17 0) yra lygus:
Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis (12 15 0)
minus
Išlaidos personalui (13 31 0).
XI SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS
37. Statistinių ataskaitų apdorojimo kompiuterinė programa sukurta ORACLE aplinkoje,
administraciniai LBPT duomenys gaunami MS Excel lentelėse. Verslo struktūros rodikliai ir
statistiniai darbai atliekami naudojant MS Excel skaičiuoklę.
XII SKYRIUS
VARTOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI
38. Statistinė informacija skelbiama pagal statistinės informacijos skelbimo kalendorių:
38.1. Rodiklių duomenų bazėje osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1;
38.2. statistikos leidiniuose „Finansų įmonių statistika“ (rugpjūčio mėn.), „Lietuvos
statistikos metraštis“ (lapkričio mėn.);
39. Statistinė informacija pateikiama pagal statistinės informacijos apsikeitimo kalendorių:
39.1. metinė statistinė informacija iki birželio 1 d. pateikiama nacionalinėms sąskaitoms
sudaryti, Lietuvos bankui – iki birželio 5 d. Metinė informacija sugrupuojama pagal ESS 2010
sektorius: S 125, S 126, S 127, atskirai išskiriama S 125 pagal EVRK 2 red. 64.91, 64.92 klases;
39.2. ketvirtinė statistinė informacija per 65 dienas ketvirčiui pasibaigus pateikiama
nacionalinėms sąskaitoms sudaryti ir Lietuvos bankui. Ketvirtinė informacija sugrupuojama pagal
39.1 punkte nurodytus sektorius ir klases.
40. Įmonėms, pateikusioms metinę ataskaitą F-03, parengiama palyginamoji statistika, t. y.
įmonės ir atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonių veiklos vertinimo rodikliai. Informacija
skelbiama e. Statistikos sistemoje 10 mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.
XIII SKYRIUS
NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
41. Methodological manual for statistics on other financial intermediation and financial
auxiliaries, 2005: Eurostat.
XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos aktualios šių teisės aktų
redakcijų nuostatos.
________________
Parengė
Įmonių statistikos skyrius

