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Turimų skolos vertybinių popierių statistika (TSVPS)

1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucija

Lietuvos bankas

1.2. Padalinys

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Rasa Abazorienė
rabazoriene@lb.lt
(8 5) 268 0412

2. Teisinė informacija
2.1. Įsipareigojimas rinkti,
sudaryti ir skleisti statistinę
informaciją

LB atsakomybė rinkti ir sudaryti statistinę informaciją, reikalingą
ECBS ir LB funkcijoms vykdyti, yra įtvirtinta LB įstatymo (su
paskutiniais pakeitimais 2019 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.
LB vykdo statistikos darbus pagal kiekvienais metais tvirtinamą
Lietuvos banko statistikos programą.

2.2. Statistinės informacijos
rinkimą užtikrinantys teisės aktai
ir susitarimai

Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 241
„Dėl Statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant
Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų
balansą, teikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“. Šiuo
nutarimu nustatyta, kokius statistinius duomenis pagal nustatytus
terminus turi teikti įvairios ministerijos, institucijos ir kiti
ekonominiai vienetai;
Lietuvos banko valdybos 2010 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr.0331 „Dėl sąskaitų tvarkytojų statistinės atskaitomybės.
Lietuvos banko valdybos pirmininko 2010 m. vasario 25 d. įsakymas
Nr. V2010/(1.7-0202)-02-42 „Dėl duomenų, reikalingų sudarant
Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą, tarptautinių investicijų
balansą ir apskaičiuojant oficialiąsias tarptautines atsargas,
pateikimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“;
Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.

3. Metodinė informacija
3.1. Sąvokos ir apibrėžtys

Turimų skolos vertybinių popierių statistikoje (TSVPS) vartojami
terminai ir apibrėžtys sudaryti remiantis tarptautiniais standartais,
metodiniais reikalavimais, rekomenduojamais TVF mokėjimų
balanso ir tarptautinių investicijų balanso vadove (šeštasis leidimas,
MBV6), Europos sąskaitų sistemoje (ESS 2010) ir Vertybinių
popierių vadove.

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

TSVPS duomenys apima visus institucinius sektorius, kaip apibrėžta
metodikoje, nurodytoje ESS 2010 ir TVF DPPS Plus reikalavimuose.
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3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Vadovaujantis ESS 2010 nurodyta metodika, visi instituciniai
vienetai pagal jų pagrindines funkcijas ir tikslus grupuojami į
sektorius ir subsektorius.
Visa ekonomika (S.1) – sektorius, kuriam priskiriami visi
instituciniai sektoriai rezidentai, t. y. ne finansų bendrovės, finansų
bendrovės, valdžios sektorius, namų ūkiai bei namų ūkiams
paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.
Ne finansų bendrovių (S.11) sektorius – privačiosios ir viešosios
institucijos, gaminančios rinkos prekes ir teikiančios nefinansines
paslaugas rinkos kainomis. Šiam sektoriui priskiriamos uždarosios
akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, mažosios bendrijos,
valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurios didžiąją
veiklos sąnaudų dalį padengia pajamomis už parduotas prekes ir
paslaugas.
Finansų bendrovių (S.12) sektorius – finansiniu tarpininkavimu ir
pagalbine finansine veikla užsiimančios privačiosios ir viešosios
institucijos. Lietuvoje išskiriami šie subsektoriai ir jų grupės:
centrinis bankas, indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką, pinigų
rinkos fondai (PRF), ne PRF investiciniai fondai kiti finansiniai
tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus,
finansiniai pagalbininkai, priklausomos finansų įstaigos ir pinigų
skolintojai, draudimo bendrovės, pensijų fondai.
Valdžios sektorius (S.13) – sektorius, kuriam priskiriami iš
mokesčių finansuojami instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla
– ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų ir turto
perskirstymas.
Namų ūkių sektorius ir namų ūkiams paslaugas teikiančių ne
pelno institucijų (S.1M) sektorius – pavieniai asmenys ar asmenų
grupės, kaip antai vartotojai, ūkininkai kaip rinkos gamintojai, pagal
verslo liudijimą dirbantys verslininkai ir individualiosios įmonės.
Profesinės sąjungos, įvairios draugijos, vartotojų asociacijos,
politinės partijos, bažnyčios ir religinės bendruomenės, daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrijos, socialiniai, kultūriniai, poilsio,
pramogų ir sporto klubai, labdaros, paramos organizacijos.
Likusio pasaulio (S.2) sektorius – vienetai nerezidentai, kurie
vykdo sandorius su instituciniais vienetais rezidentais arba yra kitaip
ekonomiškai su jais susiję

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

TSVPS skelbiama rinkos verte. Vertybinių
sudaroma vadovaujantis kaupimo principu.

3.5. Duomenų šaltiniai

Pagrindiniai duomenų šaltiniai, naudojami TSVPS sudaryti:

popierių

statistika

-

ataskaitiniai duomenys apie sąskaitų tvarkytojų ir pinigų
finansinių įstaigų sąskaitose esančių vertybinių popierių
likučių pasiskirstymą pagal turėtojų sektorius ir šalis (pagal
kiekvieną vertybinį popierių);

-

kolektyvinio investavimo ir pinigų rinkos fondų mėnesinės
ataskaitos (KIS-01);

-

Finansų ministerijos teikiami mėnesiniai duomenys apie
Vyriausybės išleistus vertybinius popierius;

-

NASDAQ CDS teikiami mėnesiniai duomenys apie šalyje
išleistų vertybinių popierių emisijas (įtraukiant Vyriausybės
vertybinius popierius);

-

draudimo bendrovių ketvirtinių ataskaitų duomenys apie jų
turimus skolos vertybinius popierius;

-

NASDAQ OMX Baltic exchanges ataskaitiniai duomenys apie
Baltijos šalyse registruotų nuosavybės ir skolos vertybinių
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popierių bei kolektyvinio investavimo fondų vienetų kainas
bei duomenys apie biržinių akcijų turėtojus;

3.6. Statistiniai metodai

-

ECB centralizuotos vertybinių popierių duomenų bazės
(CSDB) duomenys apie vertybinių popierių likučius pagal
priemones, emitento šalis ir sektorius, valiutas, vertybinių
popierių palūkanas, dividendus;

-

trečiųjų šalių pateikti duomenis apie rezidentų turimus
skolos vertybinius popierius, įsigytus užsienio rinkose ECB
SHS.

Pirminiai šaltinių duomenys yra suderinami, perskaičiuojami,
papildomi trūkstamais atributais, atliekami patikslinimai dėl
aprėpties ir klasifikavimo.

4. Duomenų tikslumas ir suderinamumas
4.1. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Vertybinių popierių statistikai rengti naudojamas ISSIS vertybinių
popierių modulis. Yra tam tikrų IT procedūrų, integruotų į statistinę
informacinę sistemą, kurios naudojamos, tikrinant tarpinių duomenų
nuoseklumą ir patikimumą

4.2. Duomenų revizijos

TSVPS yra revizuojama, kai perskaičiuojami ketvirtiniai TIB
duomenys.

4.3. Duomenų suderinamumas
tarp sektorių ir tarp skirtingų
statistikos sričių

TSVPS yra suderinta su išorės, finansinių sąskaitų, investicinių
fondų, draudimo bendrovių ir pinigų ir finansinių įstaigų statistika.

5. Duomenų sklaida
5.1. Duomenų periodiškumas ir
skelbimo terminai

TSVPS skelbiama praėjus 90 dienų po ataskaitinio ketvirčio
pabaigos. Žr. duomenų skelbimo kalendorių
TSVPS duomenų skelbimo datos pateiktos duomenų skelbimo
kalendoriuje

5.2. Duomenų sklaidos formos

TSVPS skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje

6. Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys peržiūrimi ir atnaujinami kartą per metus.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2020-06-30

