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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 251/2009
11. maaliskuu 2009
kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie
pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA)
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Statistikos
programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (1), ypač
į 11 straipsnio 2 dalies b ir e punktus,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 58/97 (2) nustatyta bendra
Bendrijos statistinių duomenų apie verslo struktūrą, veiklos
rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje
rengimo sistema. Siekiant aiškumo ir racionalumo tas
reglamentas išdėstytas nauja redakcija, labai pakeistos
įvairios jo nuostatos.
Siekiant atsižvelgti į šiuos pakeitimus Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2701/98 dėl duomenų, teiktinų rengiant verslo
struktūros statistiką, serijų (3) turi būti iš dalies pakeistas.
Siekiant aiškumo jį reikėtų pakeisti šiuo reglamentu.
Norint rengti palyginamus ir darnius valstybių narių
duomenis, būtina nustatyti daugiamečių verslo struktūros
statistinių duomenų rinkimo dažnumą ir verslo statistinių
duomenų rengimo rezultatų skirstymą.
Patikslinus statistinį produktų klasifikatorių pagal veiklos
rūšis (CPA) būtina pritaikyti tam tikrus V priedo rodiklių
pavadinimus.

1 straipsnis
Šio reglamento I priede išdėstytose duomenų eilutėse nurodoma,
kokiu dažnumu rinkti Reglamento (EB) 295/2008 3 ir
7 straipsniuose nurodytus daugiamečius statistinius duomenis
ir kaip skirstyti rezultatus.
Valstybės narės rengia toliau nurodytas 2008 m. ir vėlesnių
ataskaitinių metų duomenų eilutes.
2 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2701/98 panaikinamas.
Tačiau jis taikomas 2007 m. ir ankstesnių metų duomenų
eilutėms perduoti.
3 straipsnis
Reglamento Nr. 295/2008 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio
reglamento II priedą.
4 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 11 kovo 2009
Komisijos vardu
Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys

(1) OL L 97, 2008 4 9, p. 13–59.
(2) OL L 14, 1997 1 17, p. 1.
(3) OL L 344, 1998 12 18, p. 81.
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I PRIEDAS
DUOMENŲ EILUTĖS

1.

PASLAUGOS
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Pavadinimas

Metiniai
Metiniai
Metiniai
Metiniai
Metiniai
Metiniai

įmonių statistiniai duomenys (paslaugos)
įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (paslaugos)
regioniniai statistiniai duomenys (paslaugos)
įmonių statistiniai duomenys (centrinė bankininkystė)
įmonių statistiniai duomenys specialiems suvestiniams veiklos duomenims rengti
preliminarūs rezultatai (paslaugos)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

1A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (paslaugos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red., sekcijos H–J ir L–N bei 95 skyrius

Rodikliai

I priedo 4
11 11 0
I priedo 4
12 11 0
12 12 0
12 15 0
12 17 0
13 11 0
13 12 0
13 13 1
13 31 0
13 32 0
13 33 0
15 11 0
16 11 0
16 13 0
16 14 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

(1)

2
2
2
2

skirsnio 3 dalies rodiklis:
Įmonių skaičius
skirsnio 4 dalies rodikliai:
Apyvarta
Produkcijos vertė
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Bendrasis likutinis perteklius
Prekių ir paslaugų pirkimai
Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai
Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Dirbančių asmenų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

16120 rodiklis (Be užmokesčio dirbančių asmenų skaičius) gali būti perduotas ataskaitas teikiančių institucijų. Nepateikus šio
rodiklio, jis bus nustatomas kaip 16110 ir 16130 skirtumas. Duomenys bus laikomi konfidencialiais, jei 16110 arba 16130, arba
abu, bus konfidencialūs.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (paslaugos), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

1B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (paslaugos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet
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Veiklos rūšis

NACE 2 red., sekcijos H–J ir L–N bei 95 skyrius

Rodikliai

I priedo 4
11 11 0
I priedo 4
12 11 0
12 15 0
16 11 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, iš viso

skirsnio 3 dalies rodiklis:
Įmonių skaičius
skirsnio 4 dalies rodikliai:
Apyvarta
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Dirbančių asmenų skaičius

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 4 skirsnio 3 ir 5 dalyse.

1C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (paslaugos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red., sekcijos H–J ir L–N bei 95 skyrius

Rodikliai

I priedo 4
11 21 0
I priedo 4
13 32 0
16 11 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

skirsnio 3 dalies rodiklis:
Vietinių vienetų skaičius
skirsnio 5 dalies rodikliai:
Darbo užmokestis
Dirbančių asmenų skaičius

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (centrinė bankininkystė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

1D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (centrinė bankininkystė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 64.11 klasė

Rodikliai

I priedo 4
11 11 0
I priedo 4
12 12 0
12 15 0
12 17 0
13 11 0
13 13 1
13 31 0
13 32 0
13 33 0
15 11 0
16 11 0
16 13 0
16 14 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 4 ženklų lygmuo (klasės)

skirsnio 3 dalies rodiklis:
Įmonių skaičius
skirsnio 4 dalies rodikliai:
Produkcijos vertė
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Bendrasis likutinis perteklius
Prekių ir paslaugų pirkimai
Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Dirbančių asmenų skaičius
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

Metiniai įmonių statistiniai duomenys specialiems suvestiniams veiklos rodikliams rengti, nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.
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1E eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys specialiems suvestiniams veiklos duomenims
rengti

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Specialūs suvestiniai rodikliai

Rodikliai

I priedo 4
11 11 0
I priedo 4
12 11 0
12 12 0
12 15 0
12 17 0
13 11 0
13 12 0
13 13 1
13 31 0
13 32 0
13 33 0
15 11 0
16 11 0
16 13 0
16 14 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Specialūs suvestiniai rodikliai

(1)

skirsnio 3 dalies rodiklis:
Įmonių skaičius
skirsnio 4 dalies rodikliai:
Apyvarta
Produkcijos vertė
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Bendrasis likutinis perteklius
Prekių ir paslaugų pirkimai
Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai
Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Dirbančių asmenų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

B_TO_N_X_K Verslo ekonomika, išskyrus finansinę ir draudimo veiklą, iš viso
ICT_T
IRT, iš viso (NACE 2 red. 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5
+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
IRT gamyba (NACE 2 red. 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)
ICT_S
IRT paslaugos (NACE 2 red. 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
HIT
Gamyba, naudojant pažangiąsias technologijas (NACE 2 red. 21+26
+30.3+32.5)
MHT
Gamyba, naudojant vidutinio pažangumo technologijas (NACE 2 red.
20+25.4+27+28+29+30-30.3+33)
MLT
Gamyba, naudojant vidutinio pažangumo–nepažangias technologijas
(NACE 2 red. 19+22+23+24+25-25.4)
LOT
Gamyba, naudojant nepažangias technologijas (NACE 2 red. 10+11
+12+13+14+15+16+17+18+31+32-32.5)
INF
Informacinis sektorius (NACE 2 red. 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS
Pažangiųjų technologijų paslaugos (NACE 2 red. 53+58+60+61+62
+63+72)
KWNMS
Daug žinių reikalaujančios rinkos paslaugos (NACE 2 red. 50+51+68
+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Su kompiuteriais susijusios paslaugos (NACE 2 red. 58.2+62+63.1)

16120 rodiklis (Be užmokesčio dirbančių asmenų skaičius) gali būti perduotas ataskaitas teikiančių institucijų. Nepateikus šio
rodiklio, jis bus nustatomas kaip 16110 ir 16130 skirtumas. Duomenys bus laikomi konfidencialiais, jei 16110 arba 16130, arba
abu, bus konfidencialūs.

Metiniai preliminarūs rezultatai (paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos I priedo 8 skirsnyje.

1P eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai preliminarūs rezultatai (paslaugos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red., sekcijos H–J ir L–N bei 95 skyrius

Rodikliai

I priedo 8 skirsnio rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Preliminarūs rezultatai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.
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2.

PRAMONĖ

Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (pramonė)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (pramonė)
Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (pramonė)
Metiniai VVR statistiniai duomenys (pramonė)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Investicijos į nematerialųjį turtą (pramonė)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subranga (pramonė)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas (pramonė)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal aplinkosaugos
sritis (pramonė)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal įmonių dydžio
kategorijas (dirbančių asmenų skaičių) (pramonė)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal
aplinkosaugos sritis (pramonė)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal įmonių
dydžio kategorijas (dirbančių asmenų skaičių) (pramonė)
Metiniai preliminarūs rezultatai (pramonė)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse.

2A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 2 dalies rodikliai:
11 11 0 Įmonių skaičius
II priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
12 13 0 Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
12 17 0 Bendrasis likutinis perteklius
13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai
13 12 0 Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai
13 13 1 Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
13 21 3 Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas
13 31 0 Personalo išlaikymo sąnaudos
13 32 0 Darbo užmokestis
13 33 0 Socialinio draudimo sąnaudos
13 41 1 Ilgalaikės nuomos ir eksploatacinės nuomos mokesčiai
15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
15 12 0 Bendrosios investicijos į žemę
15 13 0 Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius
15 14 0 Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus
15 15 0 Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius
15 21 0 Parduotas materialus investicinis turtas
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius (1)
16 13 0 Darbuotojų skaičius (1)
16 14 0 Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais
16 15 0 Darbuotojų dirbtų valandų skaičius
18 11 0 Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. trijų ženklų lygmeniui,
apyvarta
20 11 0 Energetikos produktų pirkimas (išskyrus NACE 2 red. D ir E sekcijas)
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Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

(1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

18 11 0 rodikliui – NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 4 ženklų lygmuo (klasės)
NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos) – visiems kitiems rodikliams

16 12 0 rodiklis (Be užmokesčio dirbančių asmenų skaičius) gali būti perduotas ataskaitas teikiančių institucijų. Nepateikus šio
rodiklio, jis bus nustatomas kaip 16 11 0 ir 16 13 0 skirtumas. Duomenys bus laikomi konfidencialiais, jei 16 11 0 arba 16 13 0,
arba abu, bus konfidencialūs.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (pramonė), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse.

2B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 0 Įmonių skaičius
II priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
12 17 0 Bendrasis likutinis perteklius
13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai
13 31 0 Personalo išlaikymo sąnaudos
13 32 0 Darbo užmokestis
13 33 0 Socialinio draudimo sąnaudos
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius
16 13 0 Darbuotojų skaičius
16 15 0 Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, iš viso

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 2 ir 5 dalyse.

2C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 21 0 Vietinių vienetų skaičius
II priedo 4 skirsnio 5 dalies rodikliai:
13 32 0 Darbo užmokestis
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

NUTS2,
NUTS1,
NUTS0.

Metiniai VVR statistiniai duomenys (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 2 ir 6 dalyse.

L 86/175

L 86/176
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2D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai VVR statistiniai duomenys (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 31 0 Vienetų pagal veiklos rūšį skaičius
II priedo 4 skirsnio 6 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
13 32 0 Darbo užmokestis
15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai investicijų į nematerialųjį turtą statistiniai duomenys (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

2E eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Investicijų į nematerialųjį turtą statistiniai
duomenys (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

15 42 0 ir 15 44 1 rodikliams – 2009 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
15 42 0 Bendrosios investicijos į koncesijas, patentus, licencijas, prekių ženklus ir
panašias teises
15 44 1 Investicijos į programinės įrangos pirkimą

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai subrangos statistiniai duomenys (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

2F eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subrangos statistiniai duomenys (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

23 11 0 rodikliui – 2008 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
23 11 0 Mokėjimai subrangovams

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą (pramonė), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2G eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis
(pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
18 12 0 Pramoninės veiklos apyvarta
18 15 0 Paslaugų veiklos apyvarta
18 16 0 Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal aplinkosaugos sritis
(pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
II priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

2H eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai pagal
aplinkosaugos sritis (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos (išskyrus NACE 2 red. 37, 38 ir 39 skyrius)

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
21 11 0 Investicijos į užterštumo kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios
kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje)
21 12 0 Investicijos į įrangą ir įrenginius siekiant įdiegti švaresnes technologijas
(integruotas technologijas)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal aplinkosaugos sritis lygmuo

Aplinkos oro ir klimato apsauga, nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas ir kita
aplinkosaugos veikla, iš viso.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal įmonėse dirbančių
asmenų skaičiaus dydžio kategorijas (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

2I eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal
pramonės įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorijas (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos (išskyrus NACE 2 red. 37, 38 ir 39 skyrius)

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
21 11 0 Investicijos į užterštumo kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios
kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje)
21 12 0 Investicijos į įrangą ir įrenginius siekiant įdiegti švaresnes technologijas
(integruotas technologijas)

L 86/177

L 86/178
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Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–49, 50–249, 250+, iš viso

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal aplinkosaugos
sritis (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros
statistikos II priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

2J eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai pagal
aplinkosaugos sritis (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2010 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos (išskyrus NACE 2 red. 37, 38 ir 39 skyrius)

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
21 14 0 Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal aplinkosaugos sritis lygmuo

Aplinkos oro ir klimato apsauga, nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas ir kita
aplinkosaugos veikla, iš viso.

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti pagal įmonėse
dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorijas (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

2K eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie išlaidas aplinkos apsaugai, suskirstyti
pagal įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorijas (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2010 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos (išskyrus NACE 2 red. 37, 38 ir 39 skyrius)

Rodikliai

II priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
21 14 0 Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–49, 50–249, 250+, iš viso

Metiniai preliminarūs rezultatai (pramonė), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos II priedo 8 skirsnyje.

2P eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai preliminarūs rezultatai (pramonė)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–E sekcijos

2009 3 31

2009 3 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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Rodikliai

II priedo 8 skirsnio rodikliai:
11 11 0 Įmonių skaičius
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai
13 32 0 Darbo užmokestis
15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Preliminarūs rezultatai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

3.

PASKIRSTOMOJI PREKYBA
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas (paskirstomoji
prekyba)
Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal apyvartos dydžio kategorijas (paskirstomoji prekyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų rūšis (variklinių
transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų rūšis (didmeninė
prekyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų rūšis
(mažmeninė prekyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis (variklinių
transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis (didmeninė
prekyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis ir
mažmeninių parduotuvių skaičių (mažmeninė prekyba)
Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)
Metiniai preliminarūs rezultatai (paskirstomoji prekyba)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse.
3A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. G sekcija

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 0 Įmonių skaičius
III priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
12 13 0 Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
12 17 0 Bendrasis likutinis perteklius
13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai
13 12 0 Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai
13 13 1 Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
13 21 0 Prekių ir paslaugų atsargų pasikeitimas
13 21 1 Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų
pasikeitimas
13 31 0 Personalo išlaikymo sąnaudos
13 32 0 Darbo užmokestis
13 33 0 Socialinio draudimo sąnaudos
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L 86/180
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Bendrosios investicijos į žemę
Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius
Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus
Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius
Parduotas materialus investicinis turtas
Dirbančių asmenų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais
red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

16120 rodiklis (Be užmokesčio dirbančių asmenų skaičius) gali būti perduotas ataskaitas teikiančių institucijų. Nepateikus šio
rodiklio, jis bus nustatomas kaip 16110 ir 16130 skirtumas. Duomenys bus laikomi konfidencialiais, jei 16110 arba 16130, arba
abu, bus konfidencialūs.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas (paskirstomoji prekyba),
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo
4 skirsnio 2 ir 3 dalyse.

3B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas
(paskirstomoji prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. G sekcija

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 0 Įmonių skaičius
III priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, iš viso

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 2 ir 5 dalyse.

3C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. G sekcija

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 21 0 Vietinių vienetų skaičius
III priedo 4 skirsnio 5 dalies rodikliai:
13 32 0 Darbo užmokestis
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal apyvartos dydžio kategorijas (paskirstomoji prekyba), nurodyti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 2 ir
3 dalyse.
3D eilutė
Eilutės pavadinimas
Pirmieji ataskaitiniai metai
Dažnumas
Veiklos rūšis
Rodikliai

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo
Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal apyvartos dydžio kategorijas (paskirstomoji
prekyba)
2008 m.
Kasmet
NACE 2 red. G sekcija
III priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 0 Įmonių skaičius
III priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius
NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)
Metinė apyvarta (mln. EUR): nuo 0 iki mažesnės nei 1, nuo 1 iki mažesnės nei 2, nuo 2
iki mažesnės nei 5, nuo 5 iki mažesnės nei 10, nuo 10 iki mažesnės nei 20, nuo 20 iki
mažesnės nei 50, nuo 50 iki mažesnės nei 200, nuo 200 ir daugiau, iš viso

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal produktų rūšis (variklinių
transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.
3E eilutė
Eilutės pavadinimas
Pirmieji ataskaitiniai
metai
Dažnumas
Veiklos rūšis
Rodikliai
Suskirstymo pagal veiklos rūšis lygmuo

Suskirstymo pagal produktus lygmuo

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų rūšis
(variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei
remontas)
2010 m.
Kas 5 metus
NACE 2 red. 45 skyrius
III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
18 21 0 Apyvartos suskirstymas pagal produktus (CPA G sekcija)
NACE 2 red. 4 ženklų lygmuo (klasės)
NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)
CPA 2008
45.11.1
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos
paslaugos
45.11.2
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės
prekybos specializuotose parduotuvėse paslaugos
45.11.3
Kita automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninė
prekyba
45.11.4
Didmeninė automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių prekyba
už atlygį ar pagal sutartį
45.19.1
Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos
45.19.2
Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotose
parduotuvėse paslaugos
45.19.3
Kita kitų variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
45.19.4
Kitų variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį
45.31.1
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos
45.31.2
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
45.32.1
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninės prekybos specializuotose parduotuvėse paslaugos
45.32.2
Kita variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba
45.40.1
Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos
45.40.2
Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos
specializuotose parduotuvėse paslaugos
45.40.3
Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės
prekybos paslaugos
45.40.4
Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos už
atlygį ar pagal sutartį paslaugos
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46

47.00.2

Didmeninės prekybos paslaugos, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais
Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais
Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepyklos gaminių ir pieno produktų bei
kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos paslaugos

IŠ VISO

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veikla

47
47.00.1

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal produktų rūšis (didmeninė
prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.
3F eilutė
Eilutės pavadinimas
Pirmieji ataskaitiniai
metai
Dažnumas
Veiklos rūšis
Rodikliai
Suskirstymo pagal veiklos rūšis lygmuo

Suskirstymo pagal produktus lygmuo

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų rūšis
(didmeninė prekyba)
2008 m.
Kas 5 metus
NACE 2 red. 46 skyrius
III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
18 21 0 Apyvartos suskirstymas pagal produktus (CPA G sekcija)
NACE 2 red. 4 ženklų lygmuo (klasės)
NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)
CPA 2008
45A
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė bei mažmeninė
prekyba ir remontas, išskyrus 425 (variklinių transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugas) ir 454 (motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugas)
46.11
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
46.12
Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
46.13
Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
46.14
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninė prekyba už atlygį ar
pagal sutartį
46.15
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
46.16
Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
46.17
Maisto, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį
46.18
Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį
46.21
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir gyvulių pašarų didmeninės prekybos
paslaugos
46.22
Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos
46.23
Gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos
46.24
Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos
46.31
Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
46.32
Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos paslaugos
46.33
Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninės
prekybos paslaugos
46.34
Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
46.35
Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
46.36
Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos
46.37
Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos
46.38
Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninės
prekybos paslaugos
46.41
Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
46.42
Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos
46.43
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninės prekybos paslaugos
46.44
Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių didmeninės prekybos
paslaugos
46.45
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos
46.46
Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos
46.47
Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
46.48
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
46.49
Kitų namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

2009 3 31

2009 3 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

46.51

47.00.2

Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninės prekybos
paslaugos
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos
paslaugos
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Staklių didmeninės prekybos paslaugos
Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos
paslaugos
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės
prekybos paslaugos
Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos
Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninės prekybos
paslaugos
Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrenginių bei reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos
Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos
Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos
Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos
Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais
.1 Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepyklos gaminių ir pieno produktų
bei kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos paslaugos

IŠ VISO

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veikla

46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal produktų rūšis (mažmeninė
prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

3G eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal produktų
rūšis (mažmeninė prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2012 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 47 skyrius

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
18 21 0 Apyvartos suskirstymas pagal produktus (CPA G sekcija)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

Suskirstymo pagal produktus lygmuo

CPA 2008
45A
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė bei mažmeninė
prekyba ir remontas, išskyrus 425 (variklinių transporto priemonių
techninės priežiūros ir remonto paslaugas) ir 454 (motociklų, jų atsarginių
dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto
paslaugas)
45.3
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
prekybos paslaugos
46
Didmeninės prekybos paslaugos, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais
47.00.1
Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepyklos gaminių ir pieno produktų
bei kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.11 Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.12 Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.13 Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.14 Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.15 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.16 Kepyklos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.17 Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.18 Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.19 Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.2
Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos paslaugos

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

L 86/183

L 86/184

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba
Statybinių medžiagų ir metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Namų apyvokos reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Drabužių, farmacijos ir medicinos prekių, tualeto reikmenų, gėlių,
sodinukų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos
Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos
Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos
Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Automobilių degalų ir kitų niekur kitur nepriskirtų naujų prekių
mažmeninės prekybos paslaugos
Automobilių degalų mažmeninės prekybos paslaugos

Pastaba:

47009 pozicijai priskiriami produktai (naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos) skirstomi taip pat kaip ir „nauji“ produktai
(47001–47008)
Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veikla

IŠ VISO

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal veiklos rūšis (variklinių
transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

3H eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis
(variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei
remontas)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2010 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 45 skyrius

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
18 10 0 Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta
18 15 0 Paslaugų veiklos apyvarta
18 16 0 Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal veiklos rūšis (didmeninė
prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

3I eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis
(didmeninė prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 46 skyrius

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodiklis:
18 10 0 Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta
18 15 0 Paslaugų veiklos apyvarta
18 16 0 Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

2009 3 31

2009 3 31

LT

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys apie apyvartos suskirstymą pagal veiklos rūšis ir mažmeninių
parduotuvių skaičių (mažmeninė prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

3J eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas pagal veiklos rūšis
ir mažmeninių parduotuvių skaičių (mažmeninė prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2012 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 47 skyrius

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
Informacija apie įmonių prekybos formas
17 32 0 Mažmeninių parduotuvių skaičius
18 10 0 Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta
18 15 0 Paslaugų veiklos apyvarta
18 16 0 Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos III priedo 4 skirsnio 2 ir 6 dalyse.

3K eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys (paskirstomoji prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2009 m.

Dažnumas

Kas 5 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. G sekcija

Rodikliai

III priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 21 0 Vietinių vienetų skaičius (tik 45 ir 47 skyriai)
III priedo 4 skirsnio 6 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta (tik 45 ir 47 skyriai)
17 33 1 Prekybos plotas (tik 47 skyrius)
NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo
Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Metiniai preliminarūs rezultatai (paskirstomoji prekyba), nurodyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl
verslo struktūros statistikos III priedo 8 skirsnio 2 dalyje.

3P eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai preliminarūs rezultatai (paskirstomoji prekyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. G sekcija

L 86/185

L 86/186

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Rodikliai

12 11 0
16 11 0

Apyvarta
Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Preliminarūs rezultatai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

4.

STATYBA
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (statyba)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (statyba)
Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (statyba)
Metiniai VVR statistiniai duomenys (statyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Investicijų į nematerialųjį turtą statistiniai duomenys
(statyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subrangos statistiniai duomenys (statyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas (statyba)
Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subrangos statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas
(statyba)
Metiniai preliminarūs rezultatai (statyba)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse.

4A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo
11 11 0
IV priedo
12 11 0
12 12 0
12 13 0
12
12
13
13

15
17
11
12

0
0
0
0

13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
16
16
16

13
21
31
32
33
41
11
12
13
14
15
21
11
13
14

1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 skirsnio 2 dalies rodikliai:
Įmonių skaičius
4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
Apyvarta
Produkcijos vertė
Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo (neprivaloma 41 ir 42
skyriams bei 43.1 ir 43.9 grupėms)
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Bendrasis likutinis perteklius
Prekių ir paslaugų pirkimai
Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai
(neprivaloma 41 ir 42 skyriams bei 43.1 ir 43.9 grupėms)
Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas
Personalo išlaikymo sąnaudos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos
Ilgalaikės prekių nuomos ir eksploatacinės nuomos mokesčiai
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Bendrosios investicijos į žemę
Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius
Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus
Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius
Parduotas materialus investicinis turtas
Dirbančių asmenų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius (1)
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

16 15 0
18 11 0

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius
Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. trijų ženklų lygmeniui,
apyvarta
Energetikos produktų pirkimas

20 11 0
Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

(1)

NACE
NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2
2

red.
red.
red.
red.
red.

trijų ženklų lygmuo (grupė) rodikliui 18 11 10
4 ženklų lygmuo (klasės)
3 ženklų lygmuo (grupės)
2 ženklų lygmuo (skyriai)
1 ženklo lygmuo (sekcijos) – visiems kitiems rodikliams

16120 rodiklis (Be užmokesčio dirbančių asmenų skaičius) gali būti perduotas ataskaitas teikiančių institucijų. Nepateikus šio
rodiklio, jis bus nustatomas kaip 16110 ir 16130 skirtumas. Duomenys bus laikomi konfidencialiais, jei 16110 arba 16130, arba
abu, bus konfidencialūs.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal dydžio kategorijas (statyba), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 2 ir
3 dalyse.

4B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo
11 11 0
IV priedo
12 11 0
12 12 0
12 15 0
12 17 0
13 11 0
13 31 0
13 32 0
13 33 0
16 11 0
16 13 0
16 15 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, iš viso

4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
Įmonių skaičius
4 skirsnio 3 dalies rodikliai:
Apyvarta
Produkcijos vertė
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Bendrasis likutinis perteklius
Prekių ir paslaugų pirkimai
Personalo išlaikymo sąnaudos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos
Dirbančių asmenų skaičius
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 2 ir 5 dalyse.

4C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo
11 21 0
IV priedo
13 32 0
16 11 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
Vietinių vienetų skaičius
4 skirsnio 5 dalies rodikliai:
Darbo užmokestis
Dirbančių asmenų skaičius

L 86/187

L 86/188

LT

Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Metiniai VVR statistiniai duomenys (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/
2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 2 ir 6 dalyse.

4D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai VVR statistiniai duomenys (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo 4 skirsnio 6 dalies rodikliai:
12 11 0 Apyvarta
12 12 0 Produkcijos vertė
13 32 0 Darbo užmokestis
15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
16 11 0 Dirbančių asmenų skaičius

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

Daugiamečiai investicijų į nematerialųjį turtą statistiniai duomenys (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

4E eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Investicijos į nematerialųjį turtą (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2009 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
15 44 1 Investicijos į programinės įrangos pirkimą

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Daugiamečiai subrangos statistiniai duomenys (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

4F eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subrangos statistiniai duomenys (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
23 11 0 Mokėjimai subrangovams
23 12 0 Pajamos iš subrangos darbų

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE
NACE
NACE
NACE

2
2
2
2

red.
red.
red.
red.

4
3
2
1

ženklų
ženklų
ženklų
ženklo

lygmuo
lygmuo
lygmuo
lygmuo

(klasės)
(grupės)
(skyriai)
(sekcijos)

2009 3 31

2009 3 31

LT
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Daugiamečių apyvartos statistinių duomenų suskirstymas (statyba), kaip nurodyta Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

4G eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Apyvartos suskirstymas (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo
18 12 1
18 12 2
18 16 0
18 15 0
18 31 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
Pramoninės veiklos, išskyrus statybos darbus, apyvarta
Statybos darbų apyvarta
Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta (agentai)
Paslaugų veiklos apyvarta
Pastatų statybos darbų apyvarta (tik 41 ir 42 skyriai bei 43.1 ir 43.9
grupės)
18 32 0 Inžinerinių statinių statybos apyvarta (tik 41 ir 42 skyriai bei 43.1 ir 43.9
grupės)

Daugiamečiai subrangos statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (statyba), nurodyti Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 4 skirsnio 4 dalyje.

4H eilutė
Eilutės pavadinimas

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys. Subrangos statistiniai duomenys pagal
dydžio kategorijas (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 3 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
23 11 0 Mokėjimai subrangovams
23 12 0 Pajamos iš subrangos darbų

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Dirbančių asmenų skaičius: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, iš viso

Metiniai preliminarūs rezultatai (statyba), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008
dėl verslo struktūros statistikos IV priedo 8 skirsnyje.

4P eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai preliminarūs rezultatai (statyba)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. F sekcija

Rodikliai

IV priedo
11 11 0
12 11 0
12 12 0
13 11 0
13 32 0
15 11 0
16 11 0

8 skirsnio rodikliai:
Įmonių skaičius
Apyvarta
Produkcijos vertė
Prekių ir paslaugų pirkimai
Darbo užmokestis
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Dirbančių asmenų skaičius

L 86/189

L 86/190

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

2009 3 31

NACE 2 red. 3 ženklų lygmuo (grupės)
NACE 2 red. 2 ženklų lygmuo (skyriai)
NACE 2 red. 1 ženklo lygmuo (sekcijos)

Preliminarūs rezultatai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

5.

DRAUDIMO PASLAUGOS
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (draudimo paslaugos)
Metinių įmonių statistinių duomenų suskirstymas pagal teisinę formą (draudimo paslaugos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė (draudimo
paslaugos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas
(draudimo paslaugos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal techninių atidėjimų dydžio kategorijas (draudimas)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktą (draudimo paslaugos)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas, įskaitant trečiąsias šalis (draudimo
paslaugos)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal valstybes nares (draudimo
paslaugos)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (draudimo paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse ir I priedo 4 skirsnio
3 dalyje.

5A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys

11
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6

11
11
11
11

0
0
1
2

12 11 3
12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Įmonių skaičius
Apyvarta arba bendra pasirašytų įmokų suma
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma
Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
individualios įmokos
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
įmokos pagal grupines sutartis
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
periodinės įmokos
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
vienkartinės įmokos
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
įmokos iš sutarčių be priemokų
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
įmokos iš sutarčių su priemokomis
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
įmokos iš sutarčių, kai investavimo rizika tenka
draudėjams
Personalo išlaikymo sąnaudos
Dirbančių asmenų skaičius
Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6

2009 3 31
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32 12 0

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš netechninės
dalies

2,4,6

32 13 1

Bendra draudimo išmokų suma (arba bendra apmokėtos žalos suma)

1,2,4,5,6

32 13 4

Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo
pasikeitimas

1,2,4,5,6

32 14 0

Bendra veiklos sąnaudų suma

1,2,4,5,6

32 15 0

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjimo
pasikeitimas

2,4,6

32 16 0

Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma

1,2,4,5,6

32 17 0

Techninės dalies likutis (I bendra suma)

1,2,4,5,6

32 18 0

Perdraudimo likutis

1,2,4,5,6

32 18 1

Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje

1,2,4,5,6

32 18 3

Perdraudikų dalis bendrame perkeltų įmokų techninio
atidėjimo pasikeitime

1,2,4,5,6

32 18 5

Perdraudikų dalis bendroje draudimo išmokų sumoje
(arba bendroje apmokėtos žalos sumoje)

1,2,4,5,6

32 18 6

Perdraudikų dalis bendrame numatomų išmokėjimų
techninio atidėjimo pasikeitime

1,2,4,5,6

32 18 7

Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis

1,2,4,5,6

32 18 8

Bendros kitų techninės dalies pozicijų sumos perdraudikų dalis

1,2,4,5,6

32 19 0

Grynasis techninės dalies likutis (II bendra suma)

1,2,3,4,5,6

32 22 0

Investicinės veiklos pajamos

1,5

32 23 0

Nerealizuotas pelnas iš investicijų

1,5

32 25 0

Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjimo pasikeitimas

1,5

32 27 0

Investicinės veiklos sąnaudos

1,5

32 28 0

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų

1,5

32 29 0

Paskirstytas pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę
dalį

1,5

32 33 4

Gyvybės draudimo techninio atidėjimo perdraudikų
dalies pasikeitimas

1,5

32 42 0

Investicinės veiklos pajamos

1,2,3,4

32 43 0

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš gyvybės
draudimo techninės dalies

1,3

32 44 0

Investicinės veiklos sąnaudos

1,2,3,4

32 45 0

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas į ne gyvybės
draudimo techninę dalį

2,3,4

32 46 0

Kitos pajamos

1,2,3,4

32 47 0

Kitos sąnaudos, įskaitant vertės perskaičiavimą

1,2,3,4

32 48 0

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)

1,2,3,4

32 49 0

Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis)

1,2,3,4

32 50 0

Visi mokesčiai

1,2,3,4

32 51 0

Finansinių metų pelnas (nuostolis)

1,2,3,4

32 61 1

Komisiniai už visą draudimo veiklą

1,2,3,4

32 61 2

Komisiniai už tiesioginio draudimo veiklą

1,2,3

32 61 4

Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas

1,2,3,4

32 61 5

Vidinės bei išorinės žalos sureguliavimo išlaidos

1,2,4,5,6

32 61 6

Įsigijimo sąnaudos

1,2,4,5,6

32 61 7

Administracinės išlaidos

1,2,4,5,6

32 61 8

Bendra kitų techninių sąnaudų suma

1,2,4,5,6

32 61 9

Investicijų vadybos sąnaudos

1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

32 71 1

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje

32 71 3

Pajamos iš žemės ir pastatų

1,2,4,5,6

32 71 4

Pajamos iš kitų investicijų

1,2,4,5,6

32 71 5

Investicijų vertės padidėjimas

1,2,4,5,6

32 71 6

Investicijų realizavimo pelnas

1,2,4,5,6

32 72 1

Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas

1,2,4,5,6
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32 72 2

Investicijų vertės sumažėjimas

1,2,4,5,6

32 72 3

Investicijų realizavimo nuostolis

1,2,4,5,6

36 11 0

Žemė ir pastatai

1,2,3,4

36 11 1

Žemė ir pastatai, kuriais naudojasi draudimo įmonė
savo veiklos vykdymui

1,2,3,4

36 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias
įmones

1,2,3,4

36 12 1

Dukterinių ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių
akcijos

1,2,3,4

36 12 2

Dukterinių ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių
skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos

1,2,3,4

36 13 0

Kitos finansinės investicijos

1,2,3,4

36 13 1

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai
bei turtas investiciniuose fonduose

1,2,3,4

36 13 2

Skolos vertybiniai popieriai bei kiti pastoviųjų pajamų
vertybiniai popieriai

1,2,3,4

36 13 3

Dalyvavimas investiciniuose fonduose

1,2,3,4

36 13 4

Hipotekinės paskolos

1,2,3,4

36 13 5

Kitos paskolos

1,2,3,4

36 13 6

Kitos investicijos (įskaitant indėlius kredito įstaigose)

1,2,3,4

36 14 0

Indėliai perdraudėjų įmonėse

1,2,3,4

36 20 0

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika
tenka draudėjui

1,3

36 30 0

Balanso bendra suma

1,2,3,4

37 10 0

Visas kapitalas ir rezervai

1,2,3,4

37 11 0

Pasirašytasis kapitalas arba lygiavertės lėšos

1,2,3,4

37 12 0

Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis), perkainojimo rezervas, rezervas

1,2,3,4

37 20 0

Antraeiliai įsipareigojimai

1,2,3,4

37 31 0

Perkeltų įmokų techninis atidėjimas

1,2,4,5,6

37 32 0

Gyvybės draudimo techninis atidėjimas

1,2,4,5,6

37 33 0

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas

1,2,4,5,6

37 33 1

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas tiesioginiame draudime

2,6

37 34 0

Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas

1,2,3,4

37 35 0

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas

1,2,3,4

37 36 0

Bendra pasirašytų techninių atidėjimų suma

1,2,3,4

37 37 0

Gyvybės draudimo techninis atidėjimas, kai investavimo rizika tenka draudėjams

1,3,4

37 30 1

Visi grynieji techniniai atidėjimai

1,2,3,4

37 41 0

Paskolos, padengtos obligacijomis

1,2,3,4

37 42 0

Skolos kredito įstaigoms

1,2,3,4

V priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai
32 13 2

Bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais metais
patirtai žalai padengti

2,4,6

32 16 1

Kitos techninės pajamos, grynoji suma

1,2,4,5,6

32 16 2

Kitų techninių atidėjimų grynieji pasikeitimai, nepateikti kitose pozicijose

1,2,4,5,6

32 16 3

Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji
suma

1,2,4,5,6

32 16 4

Kitos techninės sąnaudos, grynoji suma

1,2,4,5,6

36 11 2

Žemė ir pastatai (dabartinė vertė)

1,2,3,4

36 12 3

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias
įmones (dabartinė vertė)

1,2,3,4

36 13 8

Kitos finansinės investicijos (dabartinė vertė)

1,2,3,4
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36 21 0

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika
tenka draudėjui – žemė ir pastatai
36 22 0 Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika
tenka draudėjui – kitos finansinės investicijos
I priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
12 12 0 Produkcijos vertė
12 15 0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
12 17 0 Bendrasis likutinis perteklius
13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai
13 13 1 Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
13 32 0 Darbo užmokestis
13 33 0 Socialinio draudimo sąnaudos
16 14 0 Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos
ekvivalentais
Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

L 86/193

1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonės
Specializuotos perdraudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla
(įskaitant prisiimtą perdraudimą)
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal teisinę formą (draudimo paslaugos), nurodyti Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

5B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų suskirstymas pagal teisinę
formą (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai
11 11 1
32 11 4

Įmonių skaičius pagal juridinį statusą
Bendra pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal
įmonės juridinį statusą
V priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai
37 10 1 Visas kapitalas ir rezervai, suskirstyti pagal juridinį statusą
Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suskirstymas pagal juridinį statusą

1.
2.
3.

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys
1,2,3,4
1,2,4,5,6

1,2,3,4

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonės
Specializuotos perdraudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla
(įskaitant prisiimtą perdraudimą)
Iš viso
Ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės
Savidraudos draugijos
Draudimo įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos
ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose,
filialai
4.
Kitos
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė (draudimo
paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
V priedo 4 skirsnio 3 dalyje.
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5C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra
kontroliuojančioji įmonė (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai
11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suskirstymas pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė

1.

Įmonių skaičius pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Prisiimto perdraudimo įmokos, pasirašytos įmokos,
suskirstytos pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje,
suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonės
Specializuotos perdraudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla
(įskaitant prisiimtą perdraudimą)
Iš viso

Kontroliuojančioji įmonė, esanti valstybės narės, kurioje yra
buveinė, teritorijoje
2.
Kontroliuojančioji įmonė, esanti kitose valstybėse
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas (draudimo
paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
V priedo 4 skirsnio 3 dalyje

5D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal bendros pasirašytų
įmokų sumos dydžio kategorijas (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai
11 11 2

Įmonių skaičius pagal bendros pasirašytų įmokų
sumos dydžio kategorijas

Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

1.
Gyvybės draudimo įmonės
2.
Ne gyvybės draudimo įmonės
3.
Mišraus draudimo įmonės
Iš viso

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Bendra pasirašytų įmokų suma (mln. EUR):
<5, 5–50, 51–250, 251–500, 501–1 000,> 1 000, iš viso

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys
1,2,3

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal techninių atidėjimų dydžio kategorijas (draudimo paslaugos),
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo
4 skirsnio 3 dalyje.

2009 3 31
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5E eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal techninių atidėjimų
dydžio kategorijas (draudimas)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai
11 11 3

Įmonių skaičius pagal techninių atidėjimų dydžio
kategorijas

Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

1.

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Bendra pasirašytų techninių atidėjimų suma (mln. EUR):
<50, 50-500, 501-2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, > 10 000,
iš viso

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys
1

Gyvybės draudimo įmonės

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktus (draudimo paslaugos), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.

5F eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktus (draudimo
paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus
65.3 grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai
33 11 1

Neprivalomi rodikliai

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma
(pagal CPA)
33 12 1 Perdraudikų dalis bendroje tiesioginio draudimo
pasirašytų įmokų sumoje pagal produktus (pagal CPA)
33 13 1 Bendra išmokų sąnaudų suma tiesioginiame draudime
pagal produktus (pagal CPA)
33 14 1 Bendra veiklos sąnaudų suma tiesioginiame draudime
pagal produktus (pagal CPA)
33 15 1 Perdraudimo likutis tiesioginiame draudime pagal
produktus (pagal CPA)
V priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai
37 33 3 Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas tiesioginiame draudime pagal produktus
39 10 0 Neįvykdytų sutarčių, susijusių su tiesioginio draudimo
veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas
individualias gyvybės draudimo sutartis ir toliau
nurodytus produktus: nesusijusios gyvybės draudimo
paslaugos ir CPA 65.12.1, 65.12.4 bei 65.12.5
39 20 0 Apdraustų asmenų, susijusių su tiesioginio draudimo
veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas
grupines gyvybės draudimo sutartis ir toliau nurodytą
produktą: CPA 65.12.1
39 30 0 Apdraustų transporto priemonių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje pagal toliau nurodytą produktą: CPA
65.12.2
39 40 0 Bendra apdrausta suma, susijusi su tiesioginio draudimo veikla, ataskaitinių metų pabaigoje pagal toliau
nurodytus produktus: nesusijusios gyvybės draudimo
ir kapitalo išpirkimo draudimo paslaugos

Draudimo įmonių ar draudimo
veiklos rūšys
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6

1,5
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39 50 0

Išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla,
skaičius per ataskaitinius metus pagal toliau nurodytą
produktą: CPA 65.12.2

Suskirstymas pagal draudimo įmonės ar draudimo
veiklos rūšis

1.
2.
5.
6.

Suskirstymas pagal produktus

CPA + papildomas gyvybės draudimo paslaugų suskirstymas

2009 3 31

2,6

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla
(įskaitant prisiimtą perdraudimą)
Iš viso
33111 ir 33121 rodikliai, 1 ir 5 rūšies įmonės
65.11.0a Nesusijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.11.0b Susijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.11.0c Tontinos draudimo paslaugos
65.11.0d Kapitalo išpirkimo draudimo paslaugos
65.11.0e Kitas gyvybės draudimas
65.11.0f Grupinių pensijų paslaugos
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimo paslaugos
65.11+65.12.1 Kitos gyvybės draudimo paslaugos
33111, 33121, 33131, 33141, 33151, 37333 rodikliai, 2 ir 6
rūšių įmonės
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimo paslaugos
65.12.2
Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
65.12.21 Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės
prieš trečiuosius asmenis draudimo paslaugos
65.12.29 Kitos variklinių transporto priemonių draudimo
paslaugos
65.12.3
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimo paslaugos
65.12.4
Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
65.12.5
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
65.12.6
Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos
65.12.7
Pagalbos, teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių
draudimo paslaugos
65.12.9
Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos
65.12
Ne gyvybės draudimo paslaugos, iš viso
39100 rodiklis
65.11a
Individualios gyvybės draudimo sutartys
65.11.0a Nesusijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimo paslaugos
65.12.4
Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
65.12.5
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
39200 rodiklis
65.11b
Grupinės gyvybės draudimo sutartys
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimo paslaugos
39300 rodiklis
65.12.2
Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
39400 rodiklis
65.11.0a Nesusijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.11.0d Kapitalo išpirkimo draudimo paslaugos
39500 rodiklis
65.12.2
Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas, įskaitant trečiąsias šalis (draudimo paslaugos),
kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo
4 skirsnio 3 ir 4 dalyse
5G eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas, įskaitant
trečiąsias šalis (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

Dažnumas

ataskaitiniai

Kasmet

2009 3 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus 65.3
grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai

11 41 0 Bendras filialų skaičius kitose valstybėse ir jų buvimo vieta
V priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai
34 11 0 Bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos
geografinis suskirstymas
34 12 0 Bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos, pasirašytų
įmokų, geografinis suskirstymas
34 13 0 Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalies
geografinis suskirstymas
Suskirstymas
pagal
draudimo įmonės ar
draudimo veiklos rūšis

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonės
Specializuotos perdraudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla (įskaitant
prisiimtą perdraudimą)
Iš viso

Geografinis suskirstymas

(1)
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Draudimo įmonių ar draudimo veiklos
rūšys
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(2)

Kintamasis rodiklis 11410
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. JAV
31. Japonija
32. Kitose trečiosiose valstybėse (kitose pasaulio valstybėse)
Iš viso
Kintamieji rodikliai 34110, 34120 ir 34130
1.
Valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė buveinė
2.
Kitose valstybėse narėse
3.
Kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
JAV
6.
Japonija
7.
Kitose trečiosiose valstybėse (kitose pasaulio valstybėse)
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybes nares (draudimo paslaugos), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos V priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse.
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5H eilutė

Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal
valstybes nares (draudimo paslaugos)

Pirmieji
metai

2008 m.

ataskaitiniai

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visa draudimo veikla, priskiriama NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus 65.3
grupę

Rodikliai

V priedo 4 skirsnio 3 dalies rodikliai

Draudimo įmonių ar draudimo veiklos
rūšys

34 31 1

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal
produktus (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis
draudimo įmokų, susijusių su verslo steigimo laisve,
suskirstymas

1,2,5,6

34 32 1

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal
produktus (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis
draudimo įmokų, susijusių su paslaugų teikimo laisve,
suskirstymas

1,2,5,6

Suskirstymas
pagal
draudimo įmonės ar
draudimo veiklos rūšis

1.
2.
5.
6.

Gyvybės draudimo įmonės
Ne gyvybės draudimo įmonės
Mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla
Mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla (įskaitant
prisiimtą perdraudimą)
Iš viso

Geografinis suskirstymas

1.
BelgiqueBelgië
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. EEE (išskyrus duomenis teikiančią šalį)
Iš viso
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Suskirstymas
produktus

6.

pagal

CPA + papildomas gyvybės draudimo paslaugų suskirstymas
1 ir 5 rūšys
65.11.0
a Nesusijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.11.0
b Susijusios gyvybės draudimo paslaugos
65.11.0
c Tontinos draudimo paslaugos
65.11.0
d Kapitalo išpirkimo draudimo paslaugos
65.11.0
e Kitas gyvybės draudimas
65.11.0
f Grupinių pensijų paslaugos
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo
paslaugos
Iš viso
2 ir 6 rūšys
65.12.1
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo
paslaugos
65.12.2
Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
65.12.3
Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimo paslaugos
65.12.4
Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
65.12.5
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
65.12.6
Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos
65.12.7
Pagalbos, teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių
draudimo paslaugos
65.12.9
Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos
Iš viso

KREDITO ĮSTAIGOS
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (kredito įstaigos)
Metinių įmonių statistinių duomenų suskirstymas pagal teisinę formą (kredito įstaigos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė (kredito
įstaigos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal kategorijas (kredito įstaigos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (kredito įstaigos)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktus (kredito įstaigos)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną EEE valstybę narę
(kredito įstaigos)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ne EEE valstybę narę
(kredito įstaigos)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ES valstybę narę ir kitas
pasaulio šalis (kredito įstaigos)
Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (kredito įstaigos)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (kredito įstaigos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje ir I priedo 4 skirsnio 3 dalyje.

6A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo
11 11 0
11 21 0
12 12 0
12 15 0
13 31 0
13 11 0
15 11 0
16 11 0
16 11 2

4 skirsnio rodikliai:
Įmonių skaičius
Vietinių vienetų skaičius
Produkcijos vertė
Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
Personalo išlaikymo sąnaudos
Prekių ir paslaugų pirkimai
Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
Dirbančių asmenų skaičius
Dirbančių moterų skaičius

L 86/199

L 86/200

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

16
16
16
42
42

13
13
14
11
11

0
6
0
0
1

42 12 0
42 12 1
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

13
13
14
15
20
31
32
32
33
35

0
1
0
0
0
0
0
2
0
0

42
42
42
42

36
40
50
51

0
0
0
0

42 60 0
43 11 0
43 21 0
43 29 0
43 30 0
47 13 0
I priedo 4
12 17 0
13 13 1
13 32 0
13 33 0
Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Darbuotojų skaičius
Moterų darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais
Gautinos palūkanos ir panašios pajamos
Gautinos palūkanos ir panašios pajamos iš pastoviųjų pajamų vertybinių
popierių
Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos
Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos, susijusios su emituojamais
skolos vertybiniais popieriais
Pajamos iš vertybinių popierių
Pajamos iš akcijų ir kitų kintamų pajamų vertybinių popierių
Gautini komisiniai
Mokėtini komisiniai
Grynasis pelnas arba grynasis nuostolis iš finansinių operacijų
Kitos veiklos pajamos
Bendrosios administracinės išlaidos
Kitos administracinės išlaidos
Kitos veiklos sąnaudos.
Paskolų ir išankstinių mokėjimų patikslinimas ir perskaičiavimas bei
atidėjimai sąlyginiams įsipareigojimams ir nebalansiniams įsipareigojimams
Kiti vertės patikslinimai ir perskaičiavimai
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)
Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis)
Visi mokesčiai (įprastinės veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, ypatingosios
veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, kiti mokesčiai)
Finansinių metų pelnas (nuostolis)
Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams
Sumos, mokėtinos klientams
Visas kapitalas ir rezervai
Balanso bendra suma
Kredito įstaigų turimų bankomatų (ATM) skaičius
skirsnio 4 dalies rodikliai:
Bendrasis likutinis perteklius
Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo sąnaudos

NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasės; kredito įstaigos, iš viso

Metinių įmonių statistinių duomenų suskirstymas pagal teisinę formą (kredito įstaigos), kaip nurodyta Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų suskirstymas pagal teisinę formą (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 11 1 Įmonių skaičius pagal juridinį statusą
43 32 0 Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Suskirstymas pagal juridinį
statusą

1.
2.
3.
4.

Ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės
Kooperatinės įmonės
Viešosios teisės reglamentuojamos įmonės
Įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialai
5.
Kitos
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė (kredito įstaigos),
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4
skirsnyje.

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

6C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji
įmonė (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 11 4 Įmonių skaičius pagal kontroliuojančiosios įmonės buveinę
43 31 0 Balanso bendra suma, suskirstyta pagal kontroliuojančiosios įmonės
buveinę

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Suskirstymas pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė

1.
Kontroliuojančioji įmonė, esanti valstybės narės, kurioje yra buveinė, teritorijoje
2.
Kontroliuojančioji įmonė, esanti kitose valstybėse
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal kategorijas (kredito įstaigos), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal kategorijas (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 11 7 Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas
16 11 1 Dirbančių asmenų skaičius, suskirstytas pagal kredito įstaigos kategoriją

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Suskirstymas pagal kredito
įstaigų kategorijas

1.
Licencijuoti bankai
2.
Specializuotos kreditavimo įstaigos
3.
Kitos kredito įstaigos
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (kredito įstaigos), nurodyti Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6E eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 11 6 Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

L 86/201

L 86/202

LT

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Balanso bendra suma ataskaitinių metų pabaigoje:
1.
> 99 999 mln. EUR
2.
10 000–99 999 mln. EUR
3.
1 000–9 999 mln. EUR
4.
100-999 mln. EUR
5.
< 100 mln. EUR
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktus (kredito įstaigos), nurodyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6F eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktus (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Neprivalomi rodikliai

VI priedo
44 11 0
44 12 0
44 13 0
44 14 0
47 11 0
47 12 0

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Suskirstymas pagal produktus

CPA (pa)kategorės:
64.19.11 Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms
64.19.12 Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams
64.19.21 Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos
64.19.22 Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos
64.19.23 Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo gyvenamajam būstui
paslaugos
64.19.24 Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo negyvenamajam būstui
paslaugos
64.19.25 Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos
64.19.26 Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos
64.19.29 Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos
64.19.30 Kitos niekur kitur nepriskirtos piniginio tarpininkavimo paslaugos
64.91.10 Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos
64.92.11 Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas
64.92.12 Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas
64.92.13 Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui teikimo paslaugos, išskyrus
pinigų institucijų teikiamas paslaugas
64.92.14 Hipotekinio kredito negyvenamajam būstui teikimo paslaugos, išskyrus
pinigų institucijų teikiamas paslaugas
64.92.15 Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas
64.92.16 Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
64.92.19 Kitos niekur kitur nepriskirtos kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas
64.99.1
Kitos, niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą
66.12
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimo paslaugos
6619
Kitos pagalbinės finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą
66.21
Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos
66.22
Draudimo agentų ir brokerių veikla
66.29
Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
66.30
Fondų valdymo paslaugos
Iš viso

4 skirsnio rodikliai:
Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA (pa)kategores
Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos pagal CPA (pa)kategores
Gautini komisiniai pagal CPA (pa)kategores
Mokėtini komisiniai pagal CPA (pa)kategores
Sąskaitų skaičius pagal CPA (pa)kategores
Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius pagal CPA (pa)
kategores

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ES valstybę narę ir kitas
pasaulio šalis (kredito įstaigos), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl
verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6G eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną EEE
valstybę narę (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo
45 11 0
45 21 0
45 22 0
VI priedo
45 31 0

Neprivalomi rodikliai
Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo
Geografinis suskirstymas

(1)

4 skirsnio rodikliai:
Bendro EEE filialų skaičiaus geografinis suskirstymas
Gautinų palūkanų ir panašių pajamų geografinis suskirstymas
Balanso bendros sumos geografinis suskirstymas
4 skirsnio rodikliai:
Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti
paslaugas, geografinis suskirstymas (kitose EEE valstybėse)
Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Geografinis suskirstymas pagal EEE valstybes nares ( 1):
1.
BelgiqueBelgië
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
EEE (išskyrus duomenis teikiančią šalį), iš viso

Duomenis teikianti šalis šios informacijos neturėtų teikti.

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ne EEE valstybę narę (kredito
įstaigos), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
VI priedo 4 skirsnyje.

6H eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ne EEE
valstybę narę (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

L 86/203

L 86/204

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 41 1

Neprivalomi rodikliai

Bendras filialų skaičius pagal buvimo vietą EEE nepriklausančiose
valstybėse

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
45 41 0
45 42 0

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš filialų veiklos geografinis
suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)
Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti
paslaugas, geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Geografinis suskirstymas

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
JAV
Japonija
Kitose trečiosiose valstybėse (kitose pasaulio valstybėse)
Iš viso, ne EEE

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ES valstybę narę ir kitas
pasaulio šalis (kredito įstaigos), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl
verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6I eilutė

Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas pagal kiekvieną ES
valstybę narę ir kitas pasaulio šalis (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 51 0

Bendras finansinių dukterinių įmonių skaičius pagal buvimo vietą kitose
valstybėse

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Geografinis suskirstymas

Geografinis suskirstymas pagal ES valstybes nares ( 1) ir kitas pasaulio šalis:
1.
BelgiqueBelgië
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

2009 3 31

2009 3 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse
Schweiz/Suisse/Svizzera
JAV
Japonija
Kitose trečiosiose valstybėse (kitose pasaulio valstybėse)
Iš viso, pasaulio šalys (išskyrus duomenis teikiančią šalį)

Duomenis teikianti šalis šios informacijos neturėtų teikti.

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (kredito įstaigos), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VI priedo 4 skirsnyje.

6J eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai regioniniai statistiniai duomenys (kredito įstaigos)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms

Rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
11 21 0
16 11 0

Neprivalomi rodikliai

VI priedo 4 skirsnio rodikliai:
13 32 0

7.

Vietinių vienetų skaičius
Dirbančių asmenų skaičius
Darbo užmokestis

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Visos kredito įstaigos, priskirtos NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms; kredito įstaigos,
iš viso

Suskirstymo pagal regionus
lygmuo

NUTS1
NUTS0

PENSIJŲ FONDAI
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (savarankiški pensijų fondai)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal investicijų dydžio kategorijas (savarankiški pensijų
fondai)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal narių dydžio kategorijas (savarankiški pensijų fondai)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valiutas (savarankiški pensijų fondai)
Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas (savarankiški pensijų fondai)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys (nesavarankiški pensijų fondai)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (savarankiški pensijų fondai), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VII priedo 4 skirsnio 2 dalyje ir I priedo 4 skirsnio
3 dalyje.

L 86/205

L 86/206

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT
7A eilutė

Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (savarankiški pensijų fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 65.3 grupė

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14

48
48
48
48
48
48
48
48
48

15
16
17
18
10
10
10
13
13

48
48
48
48
48
48
16
48
48
48
48
48
48
48

13
13
20
30
40
50
11
70
70
70
70
70
70
70

0 Įmonių skaičius
0 Apyvarta
1 Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos
2 Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos
3 Gaunami pervedimai
4 Kitos pensijų įmokos
5 Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas
6 Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas
7 Pensijų įmokos į mišrias sistemas
0 Pajamos iš investicijų (PF)
1 Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas
1 Gautinos draudimo išmokos
2 Kitos pajamos (PF)
0 Produkcijos vertė
0 Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis
0 Bendros išlaidos pensijoms
1 Periodinės pensijų išmokos
2 Vienkartinės pensijų išmokos
3 Mokami pervedimai
0 Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas
0 Mokėtinos draudimo įmokos
0 Bendros veiklos išlaidos
0 Prekių ir paslaugų pirkimai
0 Personalo išlaikymo sąnaudos
0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą
0 Visi mokesčiai
0 Žemė ir pastatai (PF)
0 Investicijos į susijusias įmones ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)
0 Akcijos ir kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai
0 Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų
investiciniai vienetai
0 Skolos vertybiniai popieriai bei kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai
0 Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)
0 Hipotekinės paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos
0 Kitos investicijos
0 Bendros pensijų fondų investicijos
1 Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“
4 Bendros investicijos rinkos kainomis
1 Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje
2 Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažų ir
vidutinių įmonių srityje
3 Viešai neplatinamos akcijos
4 Kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai
0 Kitas turtas
0 Kapitalas ir rezervai
0 Grynieji techniniai atidėjimai (PF)
0 Kiti įsipareigojimai
0 Dirbančių asmenų skaičius
0 Dalyvių skaičius
1 Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius
2 Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius
3 Mišrių sistemų dalyvių skaičius
4 Aktyvių dalyvių skaičius
5 Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius
6 Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

2009 3 31

2009 3 31

LT

Neprivalomi Rodikliai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

I priedo 4 skirsnio 4 dalies rodikliai:
12 17 0 Bendrasis likutinis perteklius
13 13 1 Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas
13 32 0 Darbo užmokestis
13 33 0 Socialinio draudimo sąnaudos
16 14 0 Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais
VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 61 0 Pensijų sistemų skaičius
12 14 0 Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis
48 15 1 Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai,
kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos
48 15 2 Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal investicijų dydžio kategorijas (savarankiški pensijų fondai),
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VII priedo
4 skirsnio 2 dalyje.

7B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal investicijų dydžio kategorijas (savarankiški
pensijų fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 65.3 grupė

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 8 Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Investicijų dydžio kategorijos:
1.
> 5 000 mln. EUR
2.
2 501–5 000 mln. EUR
3.
501–2 500 mln. EUR
4.
50–500 mln. EUR
5.
< 50 mln. EUR
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal narių skaičiaus dydžio kategorijas (savarankiški pensijų fondai),
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VII priedo
4 skirsnio 2 dalyje.

7C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal narių skaičiaus dydžio kategorijas
(savarankiški pensijų fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 65.3 grupė

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
11 11 9 Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Narių dydžio kategorijos:
1.
> 100 000 narių
2.
10 001–100 000 narių
3.
1 001–10 000 narių
4.
101–1 000 narių
5.
50–100 narių
6.
< 50 narių
Iš viso

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valiutas (savarankiški pensijų fondai), nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.

L 86/207

L 86/208

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

7D eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal valiutas (savarankiški pensijų fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 65.3 grupė

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
48 64 0

Suskirstymas pagal valiutas

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurų ir ne eurų dalis

1.
EUR
2.
Kitos
Iš viso

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas (savarankiški pensijų fondai), kaip nurodyta
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008.

7E eilutė
Eilutės pavadinimas

Metinių įmonių statistinių duomenų geografinis suskirstymas (savarankiški pensijų
fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 65.3 grupė

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:

Neprivalomi rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodikliai:

48 61 0
48 62 0
48 63 0
Geografinis suskirstymas

Apyvartos geografinis suskirstymas
Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai, suskirstyti pagal
buvimo vietą
Bendros investicijos, suskirstytos pagal buvimo vietą

1.
Buveinės šalis
2.
Kitos ES šalys
3.
Kitos EEE šalys
4.
JAV ir Kanada
5.
Japonija
6.
Kitos pasaulio šalys
Iš viso

Metiniai statistiniai duomenys (nesavarankiški pensijų fondai), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos VII priedo 4 skirsnio 3 dalyje.

7F eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys (nesavarankiški pensijų fondai)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. B–N sekcijos ir 95 skyrius

Rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:

Neprivalomi rodikliai

VII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:

11 15 0
48 08 0
Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius
Nesavarankiškų pensijų fondų apyvarta

NACE 2 red. sekcijų lygmuo + 95 skyrius; verslo ekonomika, iš viso

2009 3 31

2009 3 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT
8.

VERSLO PASLAUGOS

Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Pavadinimas

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 62 skyriaus, 58.2, 63.1,
73.1 grupių ir 78 skyriaus veiklos rūšys)
Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 62 skyriaus, 58.2,
63.1, 73.1 grupių ir 78 skyriaus veiklos rūšys)
Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2
grupių veiklos rūšys)
Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir
70.2 grupių veiklos rūšys)
Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2
grupių veiklos rūšys)
Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir
71.2 grupių veiklos rūšys)

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 62 skyriaus, 58.2, 63.1, 73.1 grupių
ir 78 skyriaus veiklos rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo
struktūros statistikos VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.

8A eilutė
Eilutė

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 62 skyriaus,
58.2, 63.1, 73.1 grupių ir 78 skyriaus veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 62 skyrius, 58.2, 63.1 ir 73.1 grupės ir 78 skyrius

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
12110
Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 62 ir 78 skyriai
NACE 2 red. 58.2, 63.1 ir 73.1 grupės

Suskirstymo pagal produktų rūšis lygmuo

CPA
NACE 2 red. 62 skyrius ir 58.2 bei 63.1 grupės (su kompiuteriais susijusios paslaugos)
58.21
Kompiuterinių žaidimų leidybos paslaugos
58.29
Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos
58.29.1+58.29.2 Supakuotos sisteminės programos; supakuota taikomoji programinė įranga
58.29.3+58.29.4 Atsisiunčiama programinė įranga; programinė įranga tiesioginės
prijungties režimu
58.29.5
Teisės naudoti kompiuterių programinę įrangą licencijų išdavimo
paslaugos
62.01
Kompiuterių programavimo paslaugos
62.02
Konsultacinės kompiuterių paslaugos
62.03
Kompiuterinės technikos valdymo paslaugos
62.09
Kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos
63.11
Duomenų apdorojimo, interneto serverių (prieglobos) ir susijusios
paslaugos
63.12
Interneto vartų turinys
95.11
Kompiuterių ir išorinių įrenginių taisymo paslaugos
PERPARDAVIMAS Perpardavimas (turėtų būti įtrauktas visas įmonės nesukurtos
programinės įrangos perpardavimas (didmeninis ir mažmeninis) ir
įmonės nepagamintos aparatinės įrangos perpardavimas)
OTH
Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
IŠ VISO
Visa apyvarta
NACE 2 red. 73.1 grupė (reklama)
73.11.1
Reklamos agentūrų paslaugos
73.11.11
Visos reklamos paslaugos
73.11.12
Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos
73.11.13
Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos
73.11.19
Kitos reklamos paslaugos

L 86/209

L 86/210

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
OTH
IŠ VISO

Reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal
sutartį
Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko pardavimas už
atlygį ar pagal sutartį
Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal
sutartį
Susijusios su renginiais reklamos pardavimas
Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už atlygį ar
pagal sutartį
Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 78 skyrius (įdarbinimo agentūrų veikla)
78.10.1
Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos
78.10.11
Vadovų paieškos paslaugos
78.10.12
Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų paieškos
paslaugos
78.20.1
Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos
78.20.11
Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir telekomunikacijų
specialistų paieškos paslaugos
78.20.12
Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų
paieškos paslaugos
78.20.13
Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos darbuotojų
paieškos paslaugos
78.20.14
Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto, sandėliavimo, logistikos
ar pramonės darbininkų paieškos paslaugos
78.20.15
Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių ir restoranų darbuotojų
paieškos paslaugos
78.20.16
Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų paieškos
paslaugos
78.20.19
Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų paieškos paslaugos
78.30.1
Kitos žmogiškųjų išteklių parūpinimo paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 62 skyriaus, 58.2, 63.1,
73.1 grupių ir 78 skyriaus veiklos rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008
dėl verslo struktūros statistikos VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.
8B eilutė
Eilutė

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red.
62 skyriaus, 58.2, 63.1, 73.1 grupių ir 78 skyriaus veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 62 skyrius, 58.2, 63.1 ir 73.1 grupės ir 78 skyrius

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 2 dalies rodiklis:
12110
Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 62 ir 78 skyriai
NACE 2 red. 58.2, 63.1 ir 73.1 grupės

Suskirstymo pagal kliento
gyvenamąją vietą lygmuo

1.
Rezidentas (kaip apibrėžta ESS95 1.30 dalyje)
2.
Nerezidentas
Iš kurių
2.1 ES teritorijoje
2.2 už ES ribų

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupių veiklos
rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.
8C eilutė
Eilutė

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 69.1,
69.2 ir 70.2 grupių veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

Dažnumas

Kas 2 metus

2009 3 31

2009 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupės

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:
12110

Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupės

Suskirstymo pagal produktų rūšis lygmuo

CPA
NACE 2 red. 69.1 grupė (teisinės paslaugos)
69.10.11
Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo paslaugos
69.10.12
Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo
procesuose paslaugos
69.10.13
Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose
paslaugos
69.10.14
Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
69.10.15
Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės nuosavybės
teisėmis susijusios teisinės paslaugos
69.10.16
Notarų paslaugos
69.10.17
Arbitražo ir taikinimo paslaugos
69.10.18
Teisinės pardavimo iš varžytinių paslaugos
69.10.19
Kitos teisinės paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 69.2 grupė (apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių
konsultacijų klausimais)
69.20.1
Finansinio audito paslaugos
69.20.2
Apskaitos paslaugos
69.20.21
+22+23 Apskaitos peržiūros paslaugos; finansinių ataskaitų
sudarymo paslaugos; buhalterijos paslaugos
69.20.24
Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos
69.20.29
Kitos apskaitos paslaugos
69.20.3
Mokesčių konsultacijų paslaugos
69.20.4
Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 70.2 grupė (valdymo konsultacijų paslaugos)
70.21.1
Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos
70.22.1
Verslo valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.11
Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.12
Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus įmonių mokesčių
klausimus)
70.22.13
Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.14
Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.15
Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.16
Tiekimo grandinės ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos
70.22.17
Verslo procesų valdymo paslaugos
70.22.2
Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų
valdymą
70.22.3
Kitos verslo konsultacijų paslaugos
70.22.4
Prekių ženklai ir frančizės
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2
grupių veiklos rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros
statistikos VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.

8D eilutė

Eilutė

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red.
69.1, 69.2 ir 70.2 grupių veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2008 m.

L 86/211

L 86/212

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Dažnumas

Kas 2 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupės

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:
12110 Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupės

Suskirstymo pagal kliento
gyvenamąją vietą lygmuo

1.
Rezidentas (kaip apibrėžta ESS95 1.30 dalyje)
2.
Nerezidentas
Iš kurių
2.1 ES teritorijoje
2.2 už ES rib

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2 grupių veiklos
rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.

8E eilutė
Eilutė

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal produktų rūšis (NACE 2 red. 73.2,
71.1 ir 71.2 grupių veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2009 m.

Dažnumas

Kas 2 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2 grupės

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:
12110 Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 73.2 ir 71.2 grupės bei 71.11 ir 71.12 klasės

Suskirstymo pagal produktų rūšis lygmuo

CPA
NACE 2 red. 73.2 grupė (rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa)
73.20.1
Rinkos tyrimo ir panašios paslaugos
73.20.11
Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai
73.20.12
Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai
73.20.13
Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji kiekybiniai tyrimai
73.20.14+19 Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas; kitos rinkos tyrimo
paslaugos
73.20.2
Viešosios nuomonės apklausos paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 71.11 klasė (architektūros veikla)
71.11.1
Architektūriniai planai ir brėžiniai
71.11.2
Pastatų architektūros paslaugos
71.11.21+22 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos
71.11.23
Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos
71.11.24
Architektūros konsultacijų paslaugos
71.11.3
Miestų ir žemės planavimo paslaugos
71.11.4
Kraštovaizdžio architektūros paslaugos ir architektūros konsultacijų
paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 71.12 klasė (inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos)
71.12.1
Inžinerijos paslaugos
71.12.11
Inžinerijos konsultacijų paslaugos
71.12.12
Statybos projektų inžinerijos paslaugos
71.12.13
Energijos projektų inžinerijos paslaugos
71.12.14
Transporto projektų inžinerijos paslaugos
71.12.15
Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo projektų inžinerijos
paslaugos
71.12.16
Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos paslaugos
71.12.17
Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos
71.12.18
Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos paslaugos
71.12.19
Kitų projektų inžinerijos paslaugos
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71.12.2
71.12.3

Vadovavimo statybos projektams paslaugos
Geologijos, geofizikos ir susijusių tyrimų ir konsultacijų paslaugos

OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

NACE 2 red. 71.2 grupė (techninis tikrinimas ir analizė)
71.20.1
Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
71.20.11
Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos
71.20.12
Fizikinių savybių tyrimo ir analizės paslaugos
71.20.13
Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų bandymų ir analizės
paslaugos
71.20.14
Kelių transporto priemonių techninio tikrinimo paslaugos
71.20.19
Kitos techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
OTH
IŠ VISO

Kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Visa apyvarta

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2
grupių veiklos rūšys), nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros
statistikos VIII priedo 4 skirsnio 2 dalyje.

8F eilutė

9.

Eilutė

Dvejų metų įmonių statistiniai duomenys pagal klientų gyvenamąją vietą (NACE 2 red.
73.2, 71.1 ir 71.2 grupių veiklos rūšys)

Pirmieji ataskaitiniai metai

2009 m.

Dažnumas

Kas 2 metus

Veiklos rūšis

NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2 grupės

Rodikliai

VIII priedo 4 skirsnio 3 dalies rodiklis:
12110
Apyvarta (tik įmonių, kuriose dirba 20 arba daugiau asmenų)

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

NACE 2 red. 73.2 ir 71.2 grupės bei 71.11 ir 71.12 klasės

Suskirstymo pagal kliento
gyvenamąją vietą lygmuo

1.
Rezidentas (kaip apibrėžta ESS95 1.30 dalyje)
2.
Nerezidentas
Iš kurių
2.1 ES teritorijoje
2.2 už ES rib

VERSLO DEMOGRAFIJA
Suvestinė lentelė
Eilutės kodas

9A
9B
9C
9D

Pavadinimas

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal teisinę formą
Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas
Preliminarūs metiniai įmonių likvidavimo rezultatai pagal teisinę formą
Preliminarūs metiniai įmonių likvidavimo rezultatai pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal teisinę formą, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IX priedo 5 skirsnio 1 ir 2 dalyse.

9A eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal teisinę formą

Pirmieji ataskaitiniai metai

Rodikliams 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 ir
16 93 1 – 2004 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

2004–2007 ataskaitiniai metai – NACE 1.1 red. C–K sekcijos
Nuo 2008 ataskaitinių metų teikiami NACE 2 red. B–N sekcijų duomenys
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L 86/214
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Rodikliai

IX priedo
11 91 0
11 92 0
11 93 0
IX priedo
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1

5 skirsnio 1 dalies rodikliai:
Visos veikiančios įmonės per t
Įsteigtų įmonių skaičius per t
Likviduotų įmonių skaičius per t
5 skirsnio 2 dalies rodikliai:
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t
Darbuotojų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t įsteigtose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose įsteigtose įmonėse per t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

2004–2007 ataskaitiniai metai: NACE 1.1 red.
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba
Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos ir medinių dirbinių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;
leidyba ir spausdinimas
Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro
gamyba
Chemikalų, chemijos produktų ir cheminių pluoštų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba
Elektrinės ir optinės įrangos gamyba
Transporto įrangos gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas
Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų
mažmeninė prekyba
Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą
variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas
Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį
Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto
reikmenų mažmeninė prekyba, kitų naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, naudotų
daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Viešbučiai ir restoranai
Viešbučiai, stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja
buveine
Restoranai, barai, valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas

I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Oro transportas
Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių
agentūrų veikla
Pašto ir pasiuntinių veikla
Telekomunikacijos
Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų
lėšų kaupimą
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66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4
72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5
72.6
73
73.1
73.2
74
74.11

74.11
74.12
74.13
74.14
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87

Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį
draudimą, kaupimas
Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise
Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise
išnuomojimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal
sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei
namų ūkio reikmenų nuoma
Automobilių nuoma
Kitos transporto įrangos nuoma
Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
Vandens transporto įrangos nuoma
Oro transporto įrangos nuoma
Kitų mašinų ir įrenginių nuoma
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių
nuoma
Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius,
nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuoma
Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla
Techninės įrangos naudojimo konsultacijos
Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos
tiekimas
Programinės įrangos leidyba
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir
tiekimas
Duomenų apdorojimas
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė
priežiūra ir remontas
Kita, su kompiuteriais susijusi, veikla
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Kita verslo veikla, išskyrus NACE 1.1 red. 74.15
„Kontroliuojančių bendrovių vadybinę veiklą“
+7412+7413+7414 Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir
audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos
tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir
valdymo konsultacijos
Teisinė veikla
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Reklama
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
Tyrimo ir apsaugos veikla
Pramoninis valymas
Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla
Fotografavimo veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
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Specialūs suvestiniai rodikliai
C_TO_K
C_E

74P
74E

Verslo ekonomika, išskyrus NACE 74.15, iš viso
Kasyba ir karjerų eksploatavimas bei elektros, dujų ir
vandens tiekimas
Pramonė, iš viso (išskyrus statybą)
IRT gamyba (30+313+32+332+333)
Elektrinės ir optinės įrangos gamyba, išskyrus IRT
gamybą (DL-30-313-32-332-333)
Paslaugos, išskyrus viešojo valdymo, sveikatos, švietimo ir
kitas Bendrijos paslaugas ir kontroliuojančiųjų bendrovių
vadybinę veiklą
IRT didmeninė prekyba
Didmeninė prekyba, išskyrus IRT didmeninę prekybą
Kita verslo veikla, išskyrus viešąjį valdymą ir kontroliuojančiųjų bendrovių vadybinę veiklą
Profesinės paslaugos
Veiklos paslaugos

KIBS
ICTA
ICT S

Daug žinių reikalaujančios paslaugos
IRT sektorius
IRT paslaugos (įskaitant IRT didmeninę prekybą)

C_TO_E
ICT M
DLA
G_TO_K
ICT W
OTHW
74B

Nuo 2008 ataskaitinių metų: NACE 2 red.
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba
Tekstilės gaminių gamyba ir drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus
baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir
įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba; pagrindinių
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, gamyba
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba,
elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių, priekabų, puspriekabių
ir kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Baldų gamyba ir kita gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė
ir mažmeninė prekyba bei remontas
Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
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47.6
47.7
47.8
47.9

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse

H
49
50
51
52
53

Transportas ir saugojimas
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Oro transportas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

I
55
56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

J
58
59

Informacija ir ryšiai
Leidybinė veikla
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
Programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi
veikla
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi
veikla
Kompiuterių programavimo veikla
Kompiuterių konsultacinė veikla
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų
veikla
Informacinių paslaugų veikla

60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11

Finansinė ir draudimo veikla, išskyrus kontroliuojančiųjų
bendrovių veiklą (NACE 2 red. 642)
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą bei kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus
privalomąjį socialinį draudimą, veikla
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Nekilnojamojo turto operacijos
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal
sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Teisinė ir apskaitos veikla
Teisinė veikla
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Pagrindinių buveinių veikla
Konsultacinė valdymo veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizė
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Architektūros veikla
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Reklama ir rinkos tyrimas
Reklama
Reklamos agentūrų veikla
Atstovavimas žiniasklaidai
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir
techninė veikla
Veterinarinė veikla
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
nuoma ir išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių
nuoma ir išperkamoji nuoma
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma
ir išperkamoji nuoma
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
Įdarbinimo veikla
Įdarbinimo agentūrų veikla
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Kitas darbo jėgos teikimas
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kelionių agentūrų veikla
Ekskursijų organizatorių veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Privati apsauga
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Valymo veikla
Paprastasis pastatų valymas
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
Kita valymo veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas
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82

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių
aptarnavimo veikla
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų
veikla
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų
veikla

82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Specialūs suvestiniai rodikliai
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Suskirstymo pagal teisinę
formą lygmuo

1.
2.
3.
4.

Verslo ekonomika, išskyrus NACE 2 red. 642 priskiriamą
kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
Pramonė
IRT gamyba (NACE 2 red. 261+262+263+264+268)
Verslo ekonomikos paslaugos, išskyrus NACE 642
priskiriamą kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
IRT, iš viso (NACE 2 red. 261+262+263+264+268+951
+465+582+61+62+631)
IRT paslaugos (NACE 2 red. 951+465+582+61+62
+631)
IRT didmeninė prekyba (NACE 2 red. 465)

Priklauso nuosavybės teise, neribojant asmeninės atsakomybės.
Privačios arba viešai kotiruojamos akcinės bendrovės, kurių akcininkų
atsakomybė ribota.
Nuosavybės teise priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos. Taip
pat įskaitant kito lygmens formas, pvz., kooperatyvus, asociacijas ir pan.
Visos kitos teisinės formos.

Į šią eilutę įtraukti likvidavimo duomenys perduodami praėjus 30 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas, nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IX priedo 5 skirsnio 1 ir
2 dalyse.

9B eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys pagal darbuotojų skaičiaus dydžio
kategorijas

Pirmieji ataskaitiniai metai

Rodikliams 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 ir
16 93 1 – 2004 m.
Rodikliams 11 94 1, 16 94 1 ir 16 95 1 – 2005 m.
11 94 2, 16 94 2 ir 16 95 2 rodikliams – 2006 m.
Rodikliams 11 94 3, 16 94 3 ir 16 95 3 – 2007 m.
Rodikliams 11 94 4, 16 94 4 ir 16 95 4 – 2008 m.
Rodikliams 11 94 5, 16 94 5 ir 16 95 5 – 2009 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

2004–2007 ataskaitiniai metai – NACE 1.1 red. C–K sekcijos
Nuo 2008 ataskaitinių metų teikiami NACE 2 red. B–N sekcijų duomenys

Rodikliai

IX priedo
11 91 0
11 92 0
11 93 0
11 94 1
11 94 2
11 94 3
11 94 4
11 94 5
IX priedo
16 91 0
16 91 1

5 skirsnio 1 dalies rodikliai:
Visos veikiančios įmonės per t
Įsteigtų įmonių skaičius per t
Likviduotų įmonių skaičius per t
Per t-1 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius
Per t-2 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius
Per t-3 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius
Per t-4 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius
Per t-5 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius
5 skirsnio 2 dalies rodikliai:
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t
Darbuotojų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t
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16
16
16
16
16

92
92
93
93
94

0
1
0
1
1

16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t įsteigtose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose įsteigtose įmonėse per t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-1 įsteigtose įmonėse, kurios išliko
iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-2 įsteigtose įmonėse, kurios išliko
iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-3 įsteigtose įmonėse, kurios išliko
iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-4 įsteigtose įmonėse, kurios išliko
iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-5 įsteigtose įmonėse, kurios išliko
iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-1 įsteigtose
įmonėse, kurios išliko iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-2 įsteigtose
įmonėse, kurios išliko iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-3 įsteigtose
įmonėse, kurios išliko iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-4 įsteigtose
įmonėse, kurios išliko iki t
Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-5 įsteigtose
įmonėse, kurios išliko iki t

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Žr. 9A eilutę

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Darbuotojų skaičius: 0, 1–4, 5–9, 10 arba daugiau, iš viso

Į šią eilutę įtraukti likvidavimo duomenys perduodami praėjus 30 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.

Metiniai preliminarūs įmonių likvidavimo rezultatai, suskirstyti pagal teisinę formą, nurodyti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos IX priedo 5 skirsnio 1 ir
2 dalyse.

9C eilutė
Eilutės pavadinimas

Metiniai preliminarūs įmonių likvidavimo rezultatai, suskirstyti pagal teisinę formą

Pirmieji ataskaitiniai metai

11 93 0, 16 93 0 ir 16 93 1 rodikliams – 2006 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

2006–2007 ataskaitiniai metai – NACE 1.1 red. C–K sekcijos
Nuo 2008 ataskaitinių metų teikiami NACE 2 red. B–N sekcijų duomenys

Rodikliai

IX priedo
11 93 0
IX priedo
16 93 0
16 93 1

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

2006–2007 ataskaitiniai metai: NACE 1.1 red.
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI

5 skirsnio 1 dalies rodikliai:
Likviduotų įmonių skaičius per t
5 skirsnio 2 dalies rodikliai:
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba
Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos ir medinių dirbinių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;
leidyba ir spausdinimas
Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro
gamyba
Chemikalų, chemijos produktų ir cheminių pluoštų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
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DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
I
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Elektrinės ir optinės įrangos gamyba
Transporto įrangos gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas
Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų
mažmeninė prekyba
Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą
variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas
Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį
Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto
reikmenų mažmeninė prekyba, kitų naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, naudotų
daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Viešbučiai ir restoranai
Viešbučiai, stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja
buveine
Restoranai, barai, valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas
Transportas, sandėliavimas ir ryšiai
Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Oro transportas
Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių
agentūrų veikla
Pašto ir pasiuntinių veikla
Telekomunikacijos
Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų
lėšų kaupimą
Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį
draudimą, kaupimas
Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise
Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise
išnuomojimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal
sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei
namų ūkio reikmenų nuoma
Automobilių nuoma
Kitos transporto įrangos nuoma
Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
Vandens transporto įrangos nuoma
Oro transporto įrangos nuoma
Kitų mašinų ir įrenginių nuoma
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių
nuoma
Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius,
nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuoma
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72
72.1
72.2

Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla
Techninės įrangos naudojimo konsultacijos
Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos
tiekimas
72.21
Programinės įrangos leidyba
72.22
Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir
tiekimas
72.3
Duomenų apdorojimas
72.4
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
72.5
Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė
priežiūra ir remontas
72.6
Kita, su kompiuteriais susijusi, veikla
73
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.1
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
73.2
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
74
Kita verslo veikla, išskyrus NACE 7415 „Kontroliuojančiųjų bendrovių vadybinę veiklą“
74.11+7412+7413+7414 Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios
nuomonės apklausa; verslo ir valdymo konsultacijos
74.11
Teisinė veikla
74.12
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
74.13
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.14
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
74.2
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
74.3
Techninis tikrinimas ir analizė
74.4
Reklama
74.5
Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
74.6
Tyrimo ir apsaugos veikla
74.7
Pramoninis valymas
74.8
Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla
74.81
Fotografavimo veikla
74.82
Fasavimo ir pakavimo veikla
74.85
Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.86
Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
74.87
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
Specialūs suvestiniai rodikliai
C_TO_K
C_E

74P
74E

Verslo ekonomika, išskyrus NACE 74.15, iš viso
Kasyba ir karjerų eksploatavimas bei elektros, dujų ir
vandens tiekimas
Pramonė, iš viso (išskyrus statybą)
IRT gamyba (30+313+32+332+333)
Elektrinės ir optinės įrangos gamyba, išskyrus IRT
gamybą (DL-30-313-32-332-333)
Paslaugos, išskyrus viešojo valdymo, sveikatos, švietimo ir
kitas Bendrijos paslaugas ir kontroliuojančiųjų bendrovių
vadybinę veiklą
IRT didmeninė prekyba
Didmeninė prekyba, išskyrus IRT didmeninę prekybą
Kita verslo veikla, išskyrus viešąjį valdymą ir kontroliuojančiųjų bendrovių vadybinę veiklą
Profesinės paslaugos
Veiklos paslaugos

KIBS
ICTA
ICT S

Daug žinių reikalaujančios paslaugos
IRT sektorius
IRT paslaugos (įskaitant IRT didmeninę prekybą)

C_TO_E
ICT M
DLA
G_TO_K
ICT W
OTHW
74B

Nuo 2008 ataskaitinių metų: NACE 2 red.
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16

Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba
Tekstilės gaminių gamyba ir drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus
baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; spausdinimas ir
įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba; pagrindinių
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, gamyba
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba,
elektros įrangos gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių, priekabų, puspriekabių
ir kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Baldų gamyba ir kita gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė
ir mažmeninė prekyba bei remontas
Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse

H
49
50
51
52
53

Transportas ir saugojimas
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Oro transportas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

I
55
56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

J
58
59

Informacija ir ryšiai
Leidybinė veikla
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
Programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi
veikla
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi
veikla
Kompiuterių programavimo veikla

60
61
62
62.0
62.01
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62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Kompiuterių konsultacinė veikla
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų
veikla
Informacinių paslaugų veikla
Finansinė ir draudimo veikla, išskyrus kontroliuojančiųjų
bendrovių veiklą (NACE 2 red. 642)
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą bei kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus
privalomąjį socialinį draudimą, veikla
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Nekilnojamojo turto operacijos
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal
sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Teisinė ir apskaitos veikla
Teisinė veikla
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Pagrindinių buveinių veikla
Konsultacinė valdymo veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizė
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Architektūros veikla
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Reklama ir rinkos tyrimas
Reklama
Reklamos agentūrų veikla
Atstovavimas žiniasklaidai
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir
techninė veikla
Veterinarinė veikla
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
nuoma ir išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma
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77.21
77.22
77.29

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.3
Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir
išperkamoji nuoma
77.31
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji
nuoma
77.32
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių
nuoma ir išperkamoji nuoma
77.33
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma
ir išperkamoji nuoma
77.34
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
77.35
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
77.39
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.4
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
78
Įdarbinimo veikla
78.1
Įdarbinimo agentūrų veikla
78.2
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
78.3
Kitas darbo jėgos teikimas
79
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
79.1
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
79.11
Kelionių agentūrų veikla
79.12
Ekskursijų organizatorių veikla
79.9
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
80
Apsaugos ir tyrimo veikla
80.1
Privati apsauga
80.2
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
80.3
Tyrimo veikla
81
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
81.1
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
81.2
Valymo veikla
81.21
Paprastasis pastatų valymas
81.22
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
81.29
Kita valymo veikla
81.3
Kraštovaizdžio tvarkymas
82
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių
aptarnavimo veikla
82.1
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
82.11
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
82.19
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų veikla
82.2
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
82.3
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.9
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų
veikla
82.91
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
82.92
Fasavimo ir pakavimo veikla
82.99
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų
veikla
Specialūs suvestiniai rodikliai
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Suskirstymo pagal juridinį
statusą lygmuo

1.
2.
3.
4.

Verslo ekonomika, išskyrus NACE 2 red. 642 priskiriamą
kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
Pramonė
IRT gamyba (NACE 2 red. 261+262+263+264+268)
Verslo ekonomikos paslaugos, išskyrus NACE 642
priskiriamą kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą
IRT, iš viso (NACE 2 red. 2261+262+263+264+268
+951+465+582+61+62+631)
IRT paslaugos (NACE 2 red.: 951+465+582+61+62
+631)
IRT didmeninė prekyba (NACE 2 red. 465)

Priklauso nuosavybės teise, neribojant asmeninės atsakomybės.
Privačios arba viešai kotiruojamos akcinės bendrovės, kurių akcininkų
atsakomybė ribota.
Nuosavybės teise priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos. Taip
pat įskaitant kito lygmens formas, pvz., kooperatyvus, asociacijas ir pan.
Visos kitos teisinės formos.

Preliminarūs likvidavimo duomenys turi būti perduodami praėjus 18 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.
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Preliminarūs metiniai įmonių likvidavimo rezultatai, suskirstyti pagal darbuotojų skaičiaus dydžio
kategorijas, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos
IX priedo 5 skirsnio 1 ir 2 dalyse.
9D eilutė
Eilutės pavadinimas

Preliminarūs metiniai įmonių likvidavimo rezultatai, suskirstyti pagal darbuotojų
skaičiaus dydžio kategorijas

Pirmieji ataskaitiniai metai

11 93 0, 16 93 0 ir 16 93 1 rodikliams – 2006 m.

Dažnumas

Kasmet

Veiklos rūšis

2006–2007 ataskaitiniai metai – NACE 1.1 red. C–K sekcijos
Nuo 2008 ataskaitinių metų teikiami NACE 2 red. B–N sekcijų duomenys

Rodikliai

IX priedo
11 93 0
IX priedo
16 93 0
16 93 1

Suskirstymo pagal veiklos
rūšis lygmuo

Tas pats kaip ir 9C eilutėje

Suskirstymo pagal dydžio
kategorijas lygmuo

Darbuotojų skaičius: 0, 1–4, 5–9, 10 arba daugiau, iš viso

5 skirsnio 1 dalies rodikliai:
Likviduotų įmonių skaičius per t
5 skirsnio 2 dalies rodikliai:
Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse
Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

Preliminarūs likvidavimo duomenys turi būti perduodami praėjus 18 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.
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L 86/227

II PRIEDAS
europos parlamento ir tarybos reglamento nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos pakeitimai, būtini
patikslinus CPA

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 295/2008 V priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

4 skirsnio 3 dalies g punktas pakeičiamas taip:

Kodas

Pavadinimas

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0
32
13
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
31
61
61
61
61
61
71
71
71
71
71
72
72
72

4
0
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
1
2
3

33 12 1

34 31 1

34 32 1

Struktūros duomenys
Įmonių skaičius
Įmonių skaičius pagal juridinį statusą
Įmonių skaičius pagal bendros pasirašytų įmokų sumos
dydžio kategorijas
Įmonių skaičius pagal techninių atidėjimų dydžio
kategorijas
Įmonių skaičius pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Bendras filialų skaičius kitose valstybėse ir jų buvimo
vieta
Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos
techninė dalis
Bendra pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal
įmonės juridinį statusą
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma,
suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Prisiimto perdraudimo įmokos, pasirašytos įmokos,
suskirstytos pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje,
suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra kontroliuojančioji įmonė
Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma
Perdraudimo likutis
Bendros kitų techninės dalies pozicijų sumos perdraudikų dalis
Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos
netechninė dalis
II bendra suma (= grynasis techninės dalies likutis)
Papildomi duomenys, susiję su pelno (nuostolio)
ataskaita
Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas
Išlaidos personalui
Vidinės bei išorinės žalos sureguliavimo išlaidos
Įsigijimo sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Bendra kitų techninių sąnaudų suma
Investicijų vadybos sąnaudos
Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale
Pajamos iš žemės ir pastatų
Pajamos iš kitų investicijų
Investicijų vertės padidėjimas
Investicijų realizavimo pelnas
Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas
Investicijų vertės sumažėjimas
Investicijų realizavimo nuostolis
Duomenys pagal produktus (remiantis CPA)
Perdraudikų dalis bendroje tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumoje (remiantis CPA)
Internacionalizavimo duomenys (geografinis
draudimo įmokų, susijusių su verslo steigimo
laisve, suskirstymas)
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma
pagal produktą (remiantis CPA) ir valstybes nares
Internacionalizavimo duomenys (geografinis
draudimo įmokų, susijusių su paslaugų teikimo
laisve, suskirstymas)
Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma
pagal produktą (remiantis CPA) ir valstybes nares

Draudimo įmonės arba draudimo
veiklos rūšys

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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4 skirsnio 4 dalies d punktas pakeičiamas taip:

Kodas

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0
39 30 0

39 40 0

39 50 0

Pavadinimas

Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos techninė dalis
Bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais
metais patirtai žalai padengti
Tarptautinė veikla (bendroji)
Bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos,
pasirašytų įmokų geografinis suskirstymas
Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalies
geografinis suskirstymas
Balanso duomenys (turtas/įsipareigojimai)
Žemė ir pastatai (dabartinė vertė)
Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (dabartinė vertė)
Kitos finansinės investicijos (dabartinė vertė)
Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo
rizika tenka draudėjui – žemė ir pastatai
Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo
rizika tenka draudėjui – kitos finansinės investicijos
Visas kapitalas ir rezervai, suskirstyti pagal juridinį
statusą
Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas tiesioginiame draudime pagal produktą (remiantis CPA)
Kiti duomenys
Neįvykdytų sutarčių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje
pagal visas individualias gyvybės draudimo sutartis ir
toliau nurodytus produktus: nesusijusios gyvybės
draudimo paslaugos ir CPA 65.12.1, 65.12.4 ir
65.12.5
Apdraustų asmenų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, pagal visas grupines gyvybės draudimo sutartis
ir toliau nurodytą produktą: CPA 65.12.1
Apdraustų transporto priemonių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų
pabaigoje pagal toliau nurodytą produktą: CPA
65.12.2
Bendra apdrausta suma, susijusi su tiesioginio
draudimo veikla, ataskaitinių metų pabaigoje pagal
toliau nurodytus produktus: nesusijusios gyvybės
draudimo ir kapitalo išpirkimo draudimo paslaugos
Išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla,
skaičius per ataskaitinius metus pagal toliau nurodytą
produktą: CPA 65.12.2

Atitinkamos įmonės
ir (arba) verslas

Pastabos

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
(2, 6)

Neprivaloma

(1, 5)

Neprivaloma

(2, 6)

Neprivaloma

