Draudimo įmonės veiklos statistinės
ataskaitos F-02 (metinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL DRAUDIMO ĮMONIŲ VEIKLOS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA F-02 (METINĖ)
TEISINIS
PAGRINDAS

STATISTINIO
TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR
TIKSLAS
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR
VIETA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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).
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 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014
L 132, p. 13).
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), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos
deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35).
Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo draudimo įmonės ir užsienio draudimo įmonių filialai.
Tiriamasis laikotarpis – finansiniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie draudimo
įmonių veiklą.
8 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus statistikos leidinyje „Finansų įmonių
statistika“, 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.“
___________________
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PAAIŠKINIMAI DRAUDIMO ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINEI ATASKAITAI
F-02 (METINEI) PILDYTI
1. Instituciniai sektoriai ir subsektoriai:
1.1. Valstybės ir savivaldybių institucijos – centrinės ir vietos valdžios įstaigos.
1.2. Finansų įmonės – įmonės, kurios vykdo finansinio tarpininkavimo veiklą arba užsiima įvairia
pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla. Tai bankai, kredito unijos, draudimo įmonės, finansinės
išperkamosios nuomos įmonės ir pan.
1.3. Pinigų finansų institucijos – bankai, kredito unijos ir pinigų rinkos fondai. Pinigų finansų
institucijų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.
1.4. Nefinansų įmonės – valstybės ir savivaldybių įmonės, visų tipų akcinės ir žemės ūkio
bendrovės, užsiimančios gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimu.
1.5. Ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (gyventojams) – juridiniai
asmenys, gaminantys ir teikiantys namų ūkiams prekes ir paslaugas, nesiekdami pelno. Priskiriamos ir
organizacijos, išlaikomos iš savo narių įnašų (politinės partijos, religinės bendruomenės, poilsio ir sporto
klubai ir pan.).
1.6. Namų ūkiai – pavieniai asmenys ar asmenų grupės, veikiantys kaip vartotojai, prekių
gamintojai ir nefinansinių paslaugų teikėjai vien tik savo galutiniam vartojimui, ir maži rinkos gamintojai
(individualiosios įmonės, ūkininkai, pagal verslo liudijimą dirbantys verslininkai ir pan.).
1.7. Nerezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių ekonominiai interesai yra už Lietuvos
ekonominės erdvės ribų. Nerezidentams taip pat priskiriamos kitų šalių įmonės, organizacijos, pavieniai
asmenys ir ūkiniai subjektai, kurių vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje nėra ilgalaikė (trunka trumpiau nei
vienus metus). Užsienio ambasadų, konsulatų darbuotojai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais,
neatsižvelgiant į jų buvimo Lietuvoje laiką.
2. Įmonės finansinė ir investicinė veikla (Draudimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-02
(metinės) (toliau – ataskaita) II skyrius):
2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos) ir skolos vertybiniai popieriai (3060, 3100, 3200,
3260) rodomi nominaliąja verte.
2.2. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) (3150) – investicinis fondas ar
investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kurių sudarymo vienintelis tikslas – viešai platinant investicinius
vienetus (akcijas) kaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (ar) kitą nurodytą
likvidų turtą, taip pasidalijant riziką. Statistinis Lietuvos investicinių fondų sąrašas skelbiamas Lietuvos
banko interneto svetainėje www.lb.lt, kitų Europos Sąjungos (ES) šalių – Europos Centrinio Banko interneto
svetainėje www.ecb.europa.eu.
2.3. Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (3200) – vertybiniai popieriai, kuriais paprastai
prekiaujama antrinėje rinkoje ir kurių pradinis terminas yra iki vienų metų imtinai. Šiai kategorijai
priskiriami iždo vekseliai, komerciniai vekseliai, paprastieji vekseliai, prekybiniai vekseliai, įsakomieji
vekseliai, indėlių sertifikatai.
2.4. Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (3260) – vertybiniai popieriai (obligacijos ir vekseliai),
kuriais paprastai prekiaujama antrinėje rinkoje ir kurių pradinis terminas yra ilgesnis nei vieni metai.
3. Veiklos sąnaudos (ataskaitos III skyrius):
3.1. Algos ir atlyginimai (1401) – visų rūšių darbo užmokestis įmonės darbuotojams, įskaitant
įvairias priemokas, pašalpas, išeitines išmokas ir kompensacijas už dirbtą ir nedirbtą laiką, komandiruočių
dienpinigiai, visų rūšių natūrinės išmokos, įvertintos tuo metu galiojusiomis kainomis, įvairios darbdavio
pašalpos ir kompensacijos darbuotojų šeimoms.
3.2. Darbdavio privalomosios socialinio draudimo įmokos (1402) – draudėjo (darbdavio) įmokos
nuo kiekvienam apdraustam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusios
kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų sumos, mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondui.
3.3. Įmonei suteiktos mokamos paslaugos (1404) – nurodomos kitų juridinių arba fizinių asmenų
įmonei suteiktų paslaugų išlaidos (techninės ir programinės įrangos naudojimo konsultacijų, duomenų
apdorojimo, duomenų bazių, tinklo priežiūros, apskaitos, buhalterijos ir audito, elektros, šilumos, vandens
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tiekimo, transporto, reklamos, pašto, ryšių, saugumo užtikrinimo ir pan.), dalyvio mokesčiai asociacijoms
(pvz., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui) bei įmokos Lietuvos bankui už finansų
rinkos priežiūrą.
3.4. Mokėjimai agentūroms (įmonėms) už jų darbuotojų darbą įmonėje (14042) – įmonės
mokėjimai agentūroms, teikiančioms aprūpinimo laikinais darbuotojais paslaugą. Šiuo atveju darbuotojai
lieka agentūrų darbuotojais, todėl darbo užmokestį jie gauna iš agentūros, o ne iš įmonės, kurioje atlieka
laikiną darbą.
3.5. Kitos materialinės sąnaudos (1406) – trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo sąnaudos.
3.6. Veiklos mokesčių sąnaudos (1408) – nurodomi nekilnojamojo turto, žemės, aplinkos teršimo,
įmokų į garantinį fondą ir kiti mokesčiai, kurie pagal apskaitos standartus priskiriami veiklos mokesčių
sąnaudoms. Neįskaičiuojamas pridėtinės veiklos mokestis, socialinio draudimo įmokos, įvairios baudos ir
kiti mokėjimai.
3.7. Tiesioginio ir prisiimto draudimo komisiniai (1413, 1414) – visų rūšių komisiniai (įsigijimo,
sutarčių atnaujinimo, įmokų surinkimo, draudimo sutarčių portfelio valdymo ir kt.), pripažinti kaip įmonės
sąnaudos ir įtraukti į pelno (nuostolių) ataskaitą.
3.8. Grąžintos (grąžintinos) draudimo įmokos (dalyvavimas pelne), išskyrus perdraudikų dalį
(1415) – įrašoma per ataskaitinį laikotarpį pagal draudimo sutartis, kuriose yra numatyta grąžinti draudimo
įmokos dalį, taip pat pagal kurių sąlygas draudimo įmokos bus sumažintos ateityje, grąžintų draudimo įmokų
suma. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas neįskaičiuojamas.
4. Regioniniai rodikliai (ataskaitos IV skyrius):
4.1. Vietos vienetų skaičius (5000–5200 1 skl.). Nurodomi visi vietos vienetai (filialai, atstovybės),
kurie veikė bent dalį ataskaitinių metų, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra registruoti Juridinių asmenų registre.
Vietos vienetas – geografiškai apibrėžtoje vietovėje esantis institucinis vienetas arba jo dalis, kur vykdoma
ekonominė veikla ir dirba vienas ar daugiau žmonių
4.2. Vidutinis darbuotojų skaičius (5000–5200 2 skl.) – asmenų, dirbančių įmonėje pagal darbo
sutartis, skaičius. Priskiriami asmenys, kurie dirba už įmonės ribų, bet priklauso įmonei ir gauna iš jos
atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, ar jiems ši darbo vieta yra pagrindinė, ar ne. Įskaitomi darbuotojai, dirbantys
ne visą darbo dieną arba savaitę, sezoniniai darbuotojai, laikinai nedirbantys dėl ligos, atostogų ir pan. Į
darbuotojų skaičių neįskaitomos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, motinos ir tėvai,
kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Vidutinis darbuotojų skaičius
skaičiuojamas sudedant darbuotojų skaičių kiekvieną kalendorinę dieną ir gautą sumą dalijant iš ataskaitinių
metų kalendorinių dienų skaičiaus. Jei darbuotojų kaita nėra didelė, vidutinis metinis darbuotojų skaičius
skaičiuojamas sudedant kiekvieno mėnesio paskutinės dienos darbuotojų skaičių ir padalijant jį iš
12 mėnesių.
4.3. Dirbtų valandų skaičius (5000 3 skl.) – visų darbuotojų, kuriems apskaičiuotas darbo
užmokestis, faktiškai per metus dirbtų valandų suma. Į dirbtą laiką neįskaitomas apmokėtas, bet faktiškai
nedirbtas laikas, pvz., kasmetinės atostogos, ligos dienos.
4.4. Filialai užsienyje (1287, 1297 ir 5200) pildo tik Lietuvos banko prižiūrimos draudimo įmonės,
kurios turi filialų užsienyje. Užsienio draudimo įmonių filialams šių eilučių pildyti nereikia.
___________________

