Duomenų rinkinio pavadinimas

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika

1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucijos kontaktai

Lietuvos bankas

1.2. Institucijos padalinio kontaktai

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Pinigų ir finansų statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Žilvinas Kalinauskas
zkalinauskas@lb.lt
(8 5) 268 0127

2. Institucinė aplinka (būtinos sąlygos)
2.1. Įsipareigojimas rinkti, sudaryti ir
skleisti statistinę informaciją

Lietuvos bankas (LB) yra Eurosistemos narys. Todėl Europos centrinių bankų
sistemos (ECBS) funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo,
sudarymo ir sklaidos atsakomybė nustatyta ES teisės aktais – Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 2533/98 su visais jo pakeitimais ir papildymais ir ECBS bei
Europos Centrinio Banko statutu (5 straipsnis).
LB atsakomybė rinkti ir sudaryti statistinę informaciją, reikalingą ECBS ir LB
funkcijoms vykdyti, yra įtvirtinta LB įstatymo (su paskutiniais pakeitimais 2018 m.)
8 straipsnyje.
Statistinės informacijos sklaidos atsakomybė yra apibrėžta LB įstatymo 55
straipsnyje, kuriame nustatoma, kad LB ne rečiau kaip kartą per mėnesį skelbia
statistinę ir kitą informaciją.

2.2. Apsikeitimas duomenimis ir
duomenis rengiančių institucijų
veiklos koordinavimas

LB bendradarbiauja su kitomis statistiką sudarančiomis nacionalinėmis
institucijomis. Tuo tikslu yra pasirašytos statistinės informacijos ir duomenų
teikimo sutartys su Lietuvos statistikos departamentu ir Finansų ministerija.
Statistiką sudarančių institucijų statistikos darbai yra įtraukti į Oficialiosios
statistikos darbų programą, kaip ir LB vykdomi statistikos darbai.

2.3. Konfidencialios statistinės
informacijos apsauga

Konfidencialios statistinės informacijos apsauga užtikrinama šiais dokumentais:
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (su visais jo pakeitimais ir papildymais) 8,
8a–8c straipsniais.
Bendromis taisyklėmis ir minimaliais standartais, kuriais užtikrinamas individualios
statistinės informacijos konfidencialumas, nustatytais Gairėse ECB/1998/NP28.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, reglamentuojančiu fizinių asmenų
duomenų apsaugą.
Kitoms nei ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos
konfidencialumas užtikrinamas Statistikos įstatymo 15 straipsniu.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas už konfidencialių
statistinių duomenų atskleidimą.

2.4. Statistinės informacijos
rinkimo užtikrinimas

ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo teisinis
pagrindas yra Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (su visais jo pakeitimais ir
papildymais) 2 straipsnis.
LB funkcijoms, nesusijusioms su ECBS veikla, vykdyti reikalingos statistinės
informacijos rinkimo teisinis pagrindas yra LB įstatymo 8 straipsnio 2 dalis.
LB įstatymo 54 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir
ūkio subjektai privalo teikti LB informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti.
1
54 straipsnyje nustatyta, kad LB turi teisę skirti baudas ir delspinigius ūkio
subjektams už LB nustatytos statistinės informacijos teikimo pažeidimus, jei
tokiems pažeidimams netaikoma ECB poveikio priemonių tvarka. Baudų ir
delspinigių dydį, jų taikymo tvarką ir su tuo susijusios medžiagos saugojimo
terminus nustato LB.
Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika sudaroma
vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2015 m. gruodžio 4 d. Gairių, kuriomis iš
dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos
(ECB/2015/44), reikalavimais.
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2.5. Kokybės politika

LB plėtoja, sudaro ir skleidžia statistinę informaciją laikydamasis
kokybės politikos, kuri atitinka tarptautinių organizacijų nustatytus statistinių
duomenų kokybės reikalavimus.

3. Metodika
3.1. Terminai ir apibrėžtys

Skolinimo veiklą vykdančios finansų bendrovės (SFB) – finansų bendrovės,
priskiriamos kitiems finansiniams tarpininkams (KFT), kurios specializuojasi
finansuodamos namų ūkių ir ne finansų bendrovių turtą. Šiai kategorijai taip pat
priskiriamos bendrovės, kurios specializuojasi finansinės išperkamosios nuomos,
faktoringo, skolinimo hipotekos pagrindu ir vartojimo paskolų teikimo srityse.

3.2. Aprėptis (duomenų aprėptis,
aprėpties išimtys, neužfiksuota
veikla)

Lietuvos bankas statistinės informacijos tiesiogiai iš skolinimo veiklą vykdančių
finansų bendrovių nerenka, ją sudaro iš Lietuvos statistikos departamento
renkamos Finansinio tarpininkavimo įmonių veiklos statistinės ataskaitos (forma
F-03) apibendrintų duomenų.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistikoje turtas ir
įsipareigojimai klasifikuojami pagal toliau nurodytas priemonių kategorijas.
Pateiktos priemonių kategorijų apibrėžtys nėra išsamios. Jos parengtos
atsižvelgiant į ECB gairių (ECB/2014/15) žodyne pateiktas apibrėžtis.
TURTAS:
Paskolos
Į šį straipsnį įeina:


namų ūkiams suteiktos paskolos vartojimo kredito forma, t. y. iš esmės
asmeniniam naudojimui suteiktos paskolos, skirtos prekėms ir
paslaugoms vartoti; paskolos būstui įsigyti, t. y. kreditas, skirtas
investicijoms į būstą asmeniniam naudojimui arba nuomai, įskaitant
statybą ir remontą; ir kitos paskolos, t. y. paskolos, neskirtos vartojimui ar
būsto įsigijimui, tačiau suteiktos tokiais tikslais kaip verslas, skolos
konsolidavimas, švietimas ir pan.;



trečiosioms šalims suteikta finansinė nuoma;



blogos dar negrąžintos ar nenurašytos paskolos;



turimi neperleidžiamieji vertybiniai popieriai;



subordinuotoji skola paskolų forma.

Skolos vertybiniai popieriai
Į šį straipsnį įeina turimi skolos vertybiniai popieriai, kurie yra perleidžiamosios
finansinės priemonės, kuriomis įrodoma skola, ir kurie nesuteikia turėtojui jokių
nuosavybės teisių į instituciją emitentę. Į jį įeina paskolos, kuriomis prekiaujama,
jei jos tapo perleidžiamomis organizuotoje rinkoje, su sąlyga, kad yra įrodymų, jog
jomis prekiaujama antrinėje rinkoje, įskaitant rinkos formuotojų buvimo, dažno
finansinio turto kotiravimo, pavyzdžiui, pirkėjo ir pardavėjo siūlomų kainų skirtumų,
įrodymus.
Nuosavybės priemonės
Į šį straipsnį įeina:


biržinės akcijos: nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į biržos
prekybos sąrašus. Birža gali būti pripažinta vertybinių popierių birža arba
bet kokios kitos formos antrinė rinka. Biržinės akcijos taip pat vadinamos
kotiruojamomis akcijomis. Jei žinomos biržinių akcijų kotiruojamos
kainos, paprastai manoma, kad žinomos dabartinės rinkos kainos (2010
m. ESS, 5.146 dalis);



nebiržinės akcijos: nuosavybės vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos
prekybos sąrašus (2010 m. ESS, 5.147 dalis);



kitos nuosavybės priemonės: visų rūšių nuosavybės priemonės, kurios
nėra biržinės arba nebiržinės akcijos (2010 m. ESS, 5.153–5.154 dalys).

Likęs turtas – tai likęs balanso turto dalies straipsnis, apibrėžiamas kaip „kitur
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neįtrauktas turtas“. Į šį straipsnį įeina indėliai, taip pat toks turtas kaip už paskolas
/ indėlius gautinos sukauptos palūkanos ir sukaupti nuompinigiai už pastatų
nuomą, gautini dividendai, gautinos sumos, nesusijusios su pagrindine SFB
veikla, bendrosios gautinos sumos, susijusios su laikinaisiais straipsniais,
bendrosios gautinos sumos, susijusios su pereinamaisiais straipsniais, kitas
atskirai nenurodytas turtas.
ĮSIPAREIGOJIMAI:
Gautos paskolos ir indėliai
Į šį straipsnį įeina:


pervedamieji ir kiti indėliai, esantys SFB;



SFB suteiktos paskolos, kurios paliudijamos neperleidžiamaisiais
dokumentais arba kurios nepaliudijamos dokumentais.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai – SFB išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus
nuosavybės vertybinius popierius, kurie paprastai yra perleidžiamosios priemonės
ir kurie nesuteikia jų turėtojui jokių nuosavybės teisių į instituciją emitentę.
Kapitalas ir atsargos
Į šį straipsnį įeina sumos, atsirandančios SFB akcininkams arba kitiems
savininkams išleidžiant nuosavą kapitalą, kuris išreiškia turėtojų nuosavybės
teises į SFB ir apskritai teisę į jos pelno dalį bei į dalį nuosavų lėšų likvidavimo
atveju. Taip pat įeina lėšos iš nepaskirstytojo pelno ar lėšos, kurias SFB atideda
tikėtiniems būsimiems mokėjimams ir įsipareigojimams. Apima šiuos elementus:


nuosavybės kapitalą;



nepaskirstytąjį pelną ar lėšas;



specialiuosius ir bendruosius atidėjinius paskoloms, vertybiniams
popieriams ir kitokio tipo turtui;



veiklos pelną ar nuostolį.

Likę įsipareigojimai: likęs balanso įsipareigojimų dalies straipsnis, apibrėžiamas
kaip „kitur neįtraukti įsipareigojimai“. Į šį straipsnį įeina tokie įsipareigojimai kaip
bendrosios mokėtinos sumos, susijusios su laikinaisiais straipsniais, bendrosios
mokėtinos sumos, susijusios su pereinamaisiais straipsniais, mokėtinos
susikaupusios palūkanos už indėlius, mokėtini dividendai, mokėtinos sumos,
nesusijusios su pagrindine SFB veikla, atidėjiniai, atspindintys įsipareigojimus
trečiosioms šalims, privalomieji įnašai pagal išvestinių finansinių priemonių
sutartis, atspindintys nuo kredito rizikos apsaugoti skirtus grynųjų pinigų įkaitus,
kurie lieka indėlininko nuosavybe ir yra jam grąžinami sutarčiai pasibaigus,
grynosios pozicijos, atsirandančios iš vertybinių popierių skolinimo be grynųjų
pinigų įkaito, grynosios sumos, mokėtinos už būsimus atsiskaitymus už sandorius
vertybiniais popieriais, kiti atskirai nenurodyti įsipareigojimai.
Sektorių, vartojamų skolinimo veiklą vykdančių bendrovių balanso
statistikoje, apibrėžtys. Pateiktos apibrėžtys nėra išsamios, jos parengtos
atsižvelgiant į sektorių ir subsektorių apibrėžtis, pateiktas Europos sąskaitų
sistemoje (ESS 2010).
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus
(S.125), – finansų bendrovės ir kvazibendrovės, kurių pagrindinė veikla yra
finansinis tarpininkavimas prisiimant įsipareigojimus kitokia forma nei pinigai,
indėliai, investicinių fondų akcijos ar susijusius su institucinių vienetų draudimo,
pensijų ir standartinių garantijų schemomis. Šį subsektorių sudaro:


finansinių priemonių bendrovės, vykdančios pakeitimo vertybiniais
popieriais sandoriais (FPB);



prekiautojai vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis (pvz., A kategorijos finansų maklerio įmonės);



skolinimo veiklą vykdančios finansų bendrovės (SFB) (pvz., lizingo,
faktoringo, pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikiančios bendrovės);



specializuotos finansų bendrovės (pvz., privataus kapitalo ir rizikos
kapitalo bendrovės).
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Ne finansų bendrovės – nepriklausomi instituciniai vienetai, kurių pagrindinė
veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas ekonomiškai
reikšmingomis kainomis. Šiam sektoriui priskiriamos ne finansų bendrovių
sektoriaus apibrėžimą tenkinančios privačios ir viešosios bendrovės, kooperatyvai
ir bendrijos, paslaugas ne finansų bendrovėms teikiančios institucijos ir
asociacijos, taip pat pagrindinės buveinės, jei pagrindinė visos bendrovių grupės
veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas ekonomiškai
reikšmingomis kainomis.
Namų ūkiai – asmenys ar asmenų grupės, kurie yra vartotojai, taip pat
verslininkai, gaminantys rinkos prekes ir teikiantys nefinansines ir finansines
paslaugas (rinkos gamintojai), jei prekes gamina ir paslaugas teikia ne atskiri
kvazibendrovėmis laikomi vienetai. Šiam sektoriui taip pat priskiriami asmenys ir
asmenų grupės, gaminantys prekes ir teikiantys nefinansines paslaugas išimtinai
savo galutiniam naudojimui (2010 m. ESS, 2.118–2.128 dalys).

3.4. Skaičiavimo metodai
(įvertinimas, apskaitos metodas,
išplėtimo / užskaitos procedūros)

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika sudaroma iš
Lietuvos statistikos departamento renkamos Finansinio tarpininkavimo įmonių
veiklos statistinės ataskaitos (forma F-03) apibendrintų duomenų.

4. Tikslumas ir patikimumas
4.1. Duomenų šaltiniai

Lietuvos statistikos departamento renkamos Finansinio tarpininkavimo įmonių
veiklos statistinės ataskaitos F-03 apibendrinti duomenys.

4.2. Statistiniai metodai

-

4.3. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Vykdomas duomenų suderinamumo, loginis ir patikimumo tikrinimas.

4.4. Duomenų revizijos

Neatliekamos

5. Duomenų tinkamumas
5.1. Duomenų periodiškumas ir
savalaikiškumas

Ketvirtinis. Žr. duomenų skelbimo kalendorių.

5.2. Suderinamumas (vidinis
suderinamumas, suderinamumas
tarp sektorių ir tarp statistikos
sričių)

–

6. Prieinamumas
6.1. Duomenų sklaidos formos

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistikos duomenys
skelbiami:
Lietuvos banko interneto svetainėje

6.2. Išankstinis duomenų skelbimo
kalendorius

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistikos duomenų
skelbimo datos pateiktos duomenų skelbimo kalendoriuje.

6.3. Kita informacija

–

Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys atnaujinami kartą per metus arba kai padaromi esminiai
metodikos pakeitimai.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2019-02-11.

