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INFORMACIJA DĖL TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TUI-01 (METINĖ)
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos
ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m.
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123,
p. 90).
2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl
mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų
Bendrijos statistikos (OL 2005 L 35, p. 23), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m.
birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 555/2012 (OL 2012 L 166, p. 22).
2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų
balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų (OL 2008 L 283, p. 3), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 1227/2010 (OL 2010 L 336, p. 15).
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl
Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL 2007 L 171,
p. 17).
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, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“.
STATISTINIO Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – finansiniai metai.
TYRIMO
RŪŠIS, APIMTIS Statistinę ataskaitą pildo atrinktos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės
bendrovės, užsienio įmonių filialai, žemės ūkio bendrovės ir viešosios įstaigos; užsienio
IR TIKSLAS
bankų skyriai, neįtraukti į pinigų finansų institucijų sąrašą.
Statistinio tyrimo tikslas – surinktus statistinius duomenis panaudoti rengiant tiesioginių
užsienio investicijų statistiką pagal galutinį investuotoją, su užsieniu susijusių įmonių
statistiką, Europos įmonių grupių registrą. Parengti statistinius duomenis, reikalingus
mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansams sudaryti, pateikti vartotojams statistinę
informaciją apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines
investicijas užsienyje pagal tiesioginį investuotoją ir galutinį investuotoją.
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11 mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus informaciniame pranešime, Oficialiosios
statistikos portale osp.stat.gov.lt.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai asmenys
privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai
įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
_______________

Tiesioginių užsienio investicijų statistinės
ataskaitos TUI-01 (metinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI IR PAVYZDŽIAI TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ
STATISTINEI ATASKAITAI TUI-01 (METINEI) PILDYTI
I SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Nerezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių ekonominiai interesai yra už Lietuvos
ekonominės erdvės ribų ir kurių vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje nėra ilgalaikė (trunka trumpiau nei
vienus metus). Nerezidentai nuolat gyvena ir veikia užsienyje, o Lietuvoje gyvena ir veikia ne ilgiau kaip
vienus metus. Ilgiau nei vienus metus Lietuvoje gyvenantys ir veikiantys nerezidentai tampa rezidentais.
2. Rezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių ekonominiai interesai yra Lietuvos ekonominėje
erdvėje ir kurių vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus). Fiziniai
ar juridiniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo vieta yra Lietuvos teritorija, bet jie veikia už jos ribų (išvyksta
dirbti į užsienį trumpiau negu vieniems metams). Lietuvos ambasadų ar konsulatų darbuotojai ir studentai,
neatsižvelgiant į jų buvimo užsienyje laiką, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
3. Tiesioginis investuotojas – institucinis vienetas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi 10 ar daugiau
proc. kitos įmonės balso teisių. Tiesioginis investuotojas gali būti fizinis asmuo, fizinių asmenų grupė,
juridines teises turintis ar neturintis asmuo, vyriausybės struktūra, veikianti bet kokioje ekonominėje
veikloje.
4. Tiesioginio investavimo įmonė – patronuojamoji įmonė, kurioje tiesioginis investuotojas turi
daugiau nei 50 proc. balso teisių; asocijuota įmonė, kurioje tiesioginis investuotojas turi 10–50 proc. balso
teisių, arba filialas.
5. Susietoms įmonėms priskiriamos įmonės, esančios toje pačioje arba skirtingose šalyse, kai viena
kitos atžvilgiu jos nėra tiesioginės ar netiesioginės investuotojos, t. y. viena kitoje neturi arba turi iki 10 proc.
balso teisių ir turi bent vieną bendrą tiesioginį ar netiesioginį investuotoją.
6. Tiesioginis ryšys – kai tiesioginis investuotojas turi galimybę tiesiogiai dalyvauti valdant
tiesioginio investavimo įmonę.
7. Netiesioginis ryšys – kai tiesioginis investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio
investavimo įmonę per vieną ar keletą tarpinių tiesioginio investavimo įmonių.
8. Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinės) (toliau – statistinė
ataskaita) trumpinių reikšmės: TI – tiesioginio ryšio užsienio investuotojas; TIĮ – tiesioginio investavimo
įmonė užsienyje; SI – susieta įmonė užsienyje.
9. Tiesioginių užsienio investicijų ryšiai (toliau – investicijų ryšiai) – ryšiai tarp investuotojo ir
investavimo įmonės, kurie įgalina investuotojui daryti reikšmingą poveikį įmonei, t.y. kai tiesioginis
investuotojas turi 10 ar daugiau proc. balso teisių. Prie tiesioginių užsienio investicijų ryšių taip pat
priskiriami ryšiai tarp įmonių, kurios yra susietos įmonės ir turi bent vieną bendrą tiesioginį ar netiesioginį
investuotoją. Investicijų ryšių ribų nustatymo pavyzdžiai pateikiami šio priedo II skyriuje.
10. Galutinis kontroliuojantis akcininkas (vadovaujančioji patronuojančioji įmonė) –
patronuojančioji įmonių grupės įmonė, kuri nėra kitos patronuojančiosios įmonės patronuojamoji
(dukterinė) įmonė.
11. Galutinis investuotojas – įmonė ar fizinis asmuo, kuris nėra kitos įmonės patronuojamoji įmonė
ir (tiesiogiai ar netiesiogiai) turi 10 ir daugiau proc. balso teisių įmonėje.
12. Priešpriešinės investicijos apima finansavimą, priešingą kontrolės ar poveikio krypčiai, t. y. kai
tiesioginio investavimo įmonė turi savo tiesioginio investuotojo įmonėje mažiau nei 10 proc. balso teisių.
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Atkreipiame dėmesį, 2000–2050 eil. ir 4000–4050 eil. nereikia pildyti, jei nėra priešpriešinių
investicijų.
13. Kontroliuojančioji bendrovė (holdingas) – bendrovė valdanti ar / ir turinti savo nuosavybėje
kitų bendrovių akcijų paketus. Viena jos funkcijų yra paskirstyti investicinę kapitalo riziką.
14. Specialios paskirties vienetas (SPV) – dažniausiai yra kontroliuojančioji bendrovė, kuri atitinka
šiuos kriterijus:
14.1. juridinis asmuo yra valdžios registruotas ekonomikos (šalies) mokesčių ir kitų prievolių
subjektas šalyje, kurioje jis reziduoja;
14.2. įmonė yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama galutinio kontroliuojančio akcininko;
14.3. įmonė neturi nė vieno arba turi tik kelis darbuotojus; negamina arba minimaliai gamina
produkciją šalyje;
14.4. visas įmonės turtas ir įsipareigojimai yra investicijos į ar iš šalies;
14.5. pagrindinė įmonės veikla yra įmonių grupės finansavimas, kontroliuojančiosios bendrovės
veikla. Įmonei būdingas kapitalo judėjimas iš vienų nerezidentų kitiems nerezidentams.
15. Patronuojamoji (dukterinė) įmonė – įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar
netiesioginį lemiamą poveikį.
16. Lemiamas poveikis įmonei – teisė valdyti įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant gauti
naudos.
17. Asocijuotoji įmonė – įmonė, kuriai reikšmingą poveikį gali daryti kita įmonė ir kuri nėra tos
įmonės patronuojamoji įmonė.
18. Reikšmingas poveikis įmonei – galimybė nedarant lemiamo poveikio įmonei dalyvauti priimant
jos finansinės ir ekonominės veiklos sprendimus.
19. Dviejų paeiliui sutiktų asocijuotų įmonių taisyklė nusako nuosavybės grandinės užbaigimo
ribas. Nuosavybės grandinės ryšys išlaikomas pereinant iš patronuojamosios į patronuojamąją ir vieną kartą
iš patronuojamosios į asocijuotą įmonę. Sutikus dvi iš eilės asocijuotas įmones, antroji asocijuota lieka už
investicijų ryšių ribų.
20. Įmonių grupė – patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios (dukterinės) įmonės.
21. Tiesiogine užsienio investicija laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja
ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio
investavimo įmonės. 10 proc. balso teisių pripažįstama žemutine riba, nuo kurios tiesioginis užsienio
investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio investavimo įmonę. Tiesioginėms užsienio
investicijoms priskiriamas ne tik pirminis kapitalo investavimas, bet ir visi vėlesni ekonominiai sandoriai
tarp investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės.
22. Nuosavo kapitalo dalis (2000–2050, 3000–3050, 4000–4050 eil.), kuri priklauso nuo
nerezidentų dalies įmonės įstatiniame (apmokėtame) kapitale. Jei įmonė turi kelis tiesioginius užsienio
investuotojus (daugiau nei 10 proc. balso teisių), statistinėje ataskaitoje atskirai nurodoma kiekvieno
investuotojo nuosavo kapitalo dalis (atsižvelgiant į turimą įmonės įstatinio (apmokėto) kapitalo dalį).
23. Uždirbtas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (2030, 3030, 4030 eil.) – tiesioginiam užsienio
investuotojui priklausantis pelnas (nuostoliai), kuris buvo nepaskirstytas dividendų forma ir liko įmonėje.
Pelnas (nuostoliai) nurodomas, kai jis buvo gautas (nuostoliai patirti), t. y. grynasis pelnas (nuostoliai). Čia
neturi atsispindėti papildomas pelnas (nuostoliai), atsiradęs dėl turto kainos pokyčių, nevykdant su turtu
jokių ūkinių finansinių operacijų. Pvz., pelnas (nuostoliai), atsiradęs dėl turto perkainojimo, įrašomas 2040,
3040, 4040 eil. „Kiti pokyčiai – iš viso“ ir 2042, 3042, 4042 eil. „Koregavimas dėl perkainojimo“.
24. Paskelbti (gautini ar mokėtini) dividendai už akcijas (2031, 3031, 4031 eil.) – apskaičiuota
gautinų arba mokėtinų dividendų suma. Jei įmonė paskelbė dividendus, statistinėje ataskaitoje nurodoma
dividendų dalis, tenkanti tiesioginiam investuotojui. Jeigu per ataskaitinius metus buvo paskelbti dividendai,
tačiau jie nebuvo išmokėti, reikia užpildyti „Paskelbti (gautini ar mokėtini) dividendai už akcijas“ ir „Kiti
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finansiniai įsipareigojimai arba reikalavimai nerezidentams“, „Likutis metų pabaigoje“ (2310, 3310,
4310 eil.).
25. Koregavimas dėl valiutos santykio apima visus likučių pokyčius, atsirandančius dėl valiutos
santykio svyravimų poveikio turtui ir įsipareigojimams, įvertintiems užsienio valiuta. Skaičiavimams
naudojamas oficialus ataskaitinių metų paskutinės dienos buhalterinis valiutos santykis. Koregavimas dėl
perkainojimo – turto ir įsipareigojimų perkainojimas dėl kainos pokyčių. Perklasifikavimas ir kitoks
koregavimas atsiranda dėl turto ir įsipareigojimų klasifikavimo pokyčių, klaidų ir netikslumų atitaisymų.
26. Skolos vertybiniai popieriai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) (obligacijos, vekseliai, komerciniai
popieriai ir pan.) (1060–1150, 2060–2150, 3060–3150, 4060–4150 eil.) – tiesioginio investuotojo ir susietų
įmonių skolos vertybiniai popieriai, įsigyti arba parduoti tiesioginiam investuotojui arba susietai užsienio
įmonei.
27. Įsipareigojimai ar reikalavimai nerezidentams už prekes ir paslaugas (1260–1280, 2260–
2280, 3260–3280, 4260–4280 eil.) – finansiniai įsipareigojimai ar reikalavimai tiesioginiam investuotojui ir
susietoms įmonėms, atsiradę nesutapus prekių ir paslaugų suteikimo ir apmokėjimo momentui, įskaitomi
avansiniai mokėjimai.
28. Kiti finansiniai įsipareigojimai ar reikalavimai (1290–1310, 2290–2310, 3290–3310, 4290–
4310 eil.) – tiesioginio investuotojo ir susietų įmonių apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas, neišmokėtos
tantjemos valdybos nariams, apskaičiuoti, bet neišmokėti dividendai, kt.
29. Tarptautinė lėšų sujungimo sąskaita (angl. cash-pooling) (1320–1324, 2320–2324, 3320–
3324, 4320–4324 eil.) – atskiros įmonių grupės susijusių įmonių tarptautinis lėšų sujungimas (pervedimas) į
vieną ar kelias sąskaitas.
30. Apskaičiuotos kitos investicijų sąnaudos ar pajamos (1360, 2360, 3360, 4360 eil.) –
tiesioginio investuotojo ir susietų įmonių dividendai už privilegijuotas akcijas, kurios nesuteikia teisių į turtą
likviduojant įmonę, palūkanos už prekių ir paslaugų įsiskolinimą arba reikalavimą.
31. Apskaičiuotos palūkanos už tarptautinę lėšų sujungimo sąskaitą (angl. interest on cash
pooling) (1370, 2370, 3370, 4370 eil.) – apskaičiuotos per ataskaitinį laikotarpį gautinos ar mokėtinos
palūkanos.
32. Susijungus įmonėms, įsigijus esamų įmonių akcijų (3011 eil.) – sandoriai, kurių metu rinkoje
iš kelių įmonių lieka viena įmonė arba sukuriama visiškai nauja įmonė, o buvusios įmonės likviduojamos.
Sandoriai, kai įsigyjančioji pusė perima perkamosios įmonės turtą ir įsipareigojimus. Nupirktoji įmonė tampa
įsigyjančiosios įmonės patronuojamąja įmone arba filialu.
33. Naujų akcijų išleidimas („Plyno lauko“ investavimas) (3013 eil.) – naujo ūkinio komercinio
vieneto sukūrimas, pastatymas ir paleidimas veikti tokioje teritorijoje, kurioje iki tol nebuvo vykdoma jokia
veikla ir nebuvo sukurta infrastruktūra.
34. Finansų restruktūrizavimas (3014 eil.) apima nuostolių dengimą akcininko suteikta paskola ar
įnašais.
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II SKYRIUS
TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ RYŠIŲ IR RIBŲ NUSTATYMO PAVYZDŽIAI
35. 1 pav.
A

40 %

TUIR ribos

Galutinis investuotojas
Galutinis kontroliuojantis akcininkas

B

80 %
Galutinis investuotojas
Tiesioginis investuotojas

E

Tiesioginis investuotojas

C

40 %

60 %
Jūsų įmonė

36. 2 pav.
TUIR ribos
B

Galutinis investuotojas

100 %
Galutinis investuotojas
Galutinis kontroliuojantis akcininkas
Tiesioginis investuotojas

E

C

Tiesioginis investuotojas

40 %

60 %

Jūsų įmonė

37. 3 pav.
TUIR ribos
A

B

33 %

Galutiniai investuotojai, galutiniai
kontroliuojantys akcininkai ir
tiesioginiai investuotojai yra A, B ir C

C

33 %

33 %

Jūsų įmonė

38. 4 pav.

A

TUIR ribos

30 %

Galutinis investuotojas
Galutinis kontroliuojantis akcininkas
Tiesioginis investuotojas

80 %

100 %

60 %

30 %
Susieta įmonė

G

Tiesioginis investuotojas

C

F

Susieta įmonė

Galutinis investuotojas

B

E

40 %
Jūsų įmonė
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39. 5 pav.
TUIR ribos
US

(JAV)
100 %

100 %
(SPV)

BM

NL

(Bermudai)

(Nyderlandai)

40 %
BE

(Belgija)

50 %

UAB „ARA“

(Ispanija)

60 %

5%

MT

(Malta)

50 %

ES

IE

15 %

100 %

95 %

(Airija)

EE
(Estija

FR

(Prancūzija)

(SPV)

(Lietuva)

3%

27 %

UAB „Lietuva“

(Lietuva)
100 %

Filialas
CHj

5%
(SPV)

UAB „TIP“
(Lietuva)

(Šveicarija)
40 %

100 %

30 %

FI

(Lenkija)

(Suomija)

100 %

(SPV)

AT

DE

HU

(Vokietija)

(Vengrija)

30 %

(Italija)

(Čekija)

RU

(Rusija)

100 %

60 %
CZ

40 %

75 %

(Austrija)

IT

(SPV)
(SPV)

PL

SI

(Slovėnija)

25 %
CN

(Kinija)

– Jūsų įmonė UAB „Lietuva“
SPV

– specialiosios paskirties vienetas
– antro laipsnio asocijuota įmonė

40. Galutinis investuotojas ir galutinis kontroliuojantis akcininkas:
40.1. Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ galutiniai investuotojai: įmonė JAV (US) ir Prancūzijos (FR) bei
Maltos (MT) fiziniai asmenys.
40.2. Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ galutinis kontroliuojantis akcininkas yra JAV (US), nes jis yra
Jūsų įmonės balsų daugumos akcininkas.
40.3. JAV akcininkas netiesiogiai valdo Jūsų įmonę per patronuojamąsias įmones Nyderlanduose
(NL) (SPV) ir Belgijoje (BE). Prancūzijos (FR) ir Maltos (MT) akcininkai yra Jūsų įmonės balsų mažumos
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akcininkai. Jie daro reikšmingą poveikį per patronuojamąją UAB „ARA“ (SPV). Prancūzijos (FR) ir Maltos
(MT) fiziniai asmenys yra galutiniai investuotojai.
40.4. Jūsų įmonės tiesioginiai akcininkai yra Belgijos (BE) įmonė ir UAB „ARA“ (SPV).
40.5. Jūsų įmonė UAB „Lietuva“ turi priešpriešinių investicijų (mažiau nei 10 proc. balso teisių)
Belgijos (BE) tiesioginio investuotojo įmonėje.
41. Tiesioginio ir netiesioginio investavimo įmonės:
41.1. Jūsų įmonė UAB „Lietuva“ (tiesioginis investuotojas) per UAB „TIP“ (SPV) netiesiogiai turi
balso teisę suteikiančių akcijų Austrijos (AT), Vokietijos (DE), Čekijos (CZ) ir Italijos (IT) įmonėse. Italijos
(IT) įmonė lieka už Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ investicijų ryšių ribų, nes vadovaujamės dviejų paeiliui
sutiktų asocijuotų įmonių taisykle.
41.2. Austrijos (AT) įmonė yra asocijuota įmonė, kurioje Jūsų įmonė UAB „Lietuva“ turi balsų
mažumą (40 proc.).
41.3. Vokietijos (DE) ir Čekijos (CZ) įmonės yra Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ dukterinės įmonės dėl
balsų daugumos (daugiau nei 50 proc.).
41.4. Jūsų įmonė UAB „Lietuva“ (tiesioginis investuotojas) turi filialą Šveicarijoje (CH), taip pat
tiesiogiai ir netiesiogiai turi balso teisę suteikiančių akcijų Lenkijos (PL), Suomijos (FI) (SPV), Vengrijos
(HU) (SPV), Rusijos (RU), Slovėnijos (SI) ir Kinijos (CN) įmonėse. Kinijos (CN) įmonė lieka už Jūsų
įmonės UAB „Lietuva“ investicijų ryšių ribų, nes vadovaujamės dviejų paeiliui sutiktų asocijuotų įmonių
taisykle.
41.5. Asocijuota įmonė Lenkijoje (PL) tiesiogiai valdo patronuojamąją SPV Vengrijoje (HU) ir
netiesiogiai – patronuojamąją įmonę Slovėnijoje (SI). Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ atžvilgiu Slovėnijos (SI)
įmonė bus asocijuota įmonė. Suomijos (FI) (SPV) patronuojamoji įmonė turi asocijuotą įmonę Rusijoje
(RU), o ši – asocijuotą Kinijoje (CN). Kinijos (CN) asocijuota įmonė lieka už investicijų ryšių ribų, nes
vadovaujamės dviejų paeiliui sutiktų asocijuotų įmonių taisykle.
42. Susietos įmonės:
42.1. Bermudų (BM), Airijos (IE) ir Ispanijos (ES) įmonės yra Jūsų įmonės UAB „Lietuva“ susietos
įmonės, nes turi bendrą galutinį investuotoją JAV (US). Ispanijos (ES) įmonė Jūsų įmonėje UAB „Lietuva“
turi mažiau nei 10 proc. balso teisių, todėl yra tik susieta įmonė.
42.2. Estijos (EE) įmonė yra asocijuotos įmonės asocijuota įmonė, todėl lieka už Jūsų įmonės UAB
„Lietuva“ investicijų ryšių ribų.
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43. Ataskaitos I skyriaus pirmojo skirsnio pildymo pavyzdys. Pildoma ataskaitinių metų gruodžio 31 d. pagal pateiktą 39.5 pavyzdį.
Turimų balsų dalis, %
Įmonės kodas / FA

Įmonės pavadinimas / FA

Rezidavimo šalies
kodas

Tiesiogiai

Galutinio investuotojo
rezidavimo šalies kodas

Netiesiogiai

Vertikalioje nuosavybės
grandinėje pirmos virš
SPV įmonės šalies
kodas

1. Tiesioginiai ir netiesioginiai investuotojai (akcininkai) (≥ 10 % balso teisių) ir jų ryšys su galutiniu investuotoju (netiesioginiams investuotojams pildyti tik 1–3 skl.)
BE0003300

BE Company

BE

60

US

123785889

UAB ARA

LT

27

FR

FR

MT

MT

NL000413300

NL Company

NL

BE54013300

BM Company

BM

IE231502635

IE Company

IE

ES95002455

ES Company

ES

2. Susietos įmonės

Įmonės kodas / FA

Galutinio investuotojo
rezidavimo šalies kodas

Įmonės pavadinimas / FA

Ar tai galutinis
kontroliuojantis
akcininkas? (T/N)

3. Galutinis investuotojas ir galutinis kontroliuojantis akcininkas
US00056789

US Company

US

FA01

FA01

MT

FA02

FA02

FR

4. Ar Jūsų įmonė turi <10 % balso teisių savo tiesioginių investuotojų įmonėse? (Priešpriešinis investavimas)
BE05413300

BE Company

BE

5

3
3
3

Taip
Ne
Ne
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44. Ataskaitos I skyriaus antrojo skirsnio pildymo pavyzdys. Pildoma ataskaitinių metų gruodžio 31 d. pagal pateiktą 39.5 pavyzdį.
Turimų balsų dalis, %
Įmonės kodas / FA

Įmonės
pavadinimas / FA

Rezidavimo
šalies kodas

Tiesiogiai

Netiesiogiai

Ekonominės
veiklos kodas
(EVRK 2 red.
4 ženklų lygiu)

Pardavimų pajamos,
tūkst. EUR

Dirbančiųjų asmenų
skaičius

642000

1000

2

Vertikalioje nuosavybės grandinėje pirmos po SPV įmonės
šalies kodas

1. Tiesioginio ir netiesioginio investavimo įmonės ir filialai
123785889

UAB TIP

LT

100

-

AT
DE

PL_0000000001

PL Company

PL

30

-

590000

1500

3

FI_00123456789

FI Company

FI

100

-

642000

200

1

1212

CH Company

CH

-

-

590000

23

4

CZ13300

CZ Company

CZ

-

60

590000

200

54

HU1112223

HU Company

HU

-

75

590000

23

3

SI000111

SI Company

SI

-

100

590000

3000

150

AT00

AT Company

AT

-

40

590000

1500

51

DE112223

DE Company

DE

-

100

590000

23

4

RU000111

RU Company

RU

-

40

590000

100

13

2. Ar Jūsų tiesioginio investavimo įmonės turi Jūsų įmonės <10 % balso teisių? (Priešpriešinis investavimas)
123785889

UAB TIP

LT

5

RU
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Įmonės kodas registre
Įmonės pavadinimas _____________________________________________________________________

Tiesioginių užsienio investicijų ryšių schemos šablonas
Sudaroma remiantis ataskaitinių metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Tiesioginiai
investuotojai,
kurie tiesiogiai
ir netiesiogiai
daro reikšmingą
poveikį Jūsų
įmonei; susietos
įmonės,
galutiniai
investuotojai.

Jūsų įmonė

Tiesioginio
investavimo
įmonės, kurioms
Jūs tiesiogiai ir
netiesiogiai
darote reikšmingą
poveikį; Jūsų
įmonės filialai.

