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MĖNESIO ATASKAITOS FORMOS B-09-04
„ĮMONĖS FINANSINĖS IR KOMERCINĖS VEIKLOS SU NEREZIDENTAIS
ATASKAITA“ PILDYMO PAAIŠKINIMAI
Šios ataskaitos duomenys bus panaudoti sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų mėnesio
balansą.
Mokėjimų balansas. Tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies
ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.
Rezidentai. Juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir fiziniai
asmenys, nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus gyvenantys Lietuvoje, ne tik užsiimantys
ūkine, gamybine arba kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla, bet ir turintys
ekonominių interesų Lietuvos teritorijoje. Įmonės ar fiziniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo
vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, bet kurie veikia už jos ribų (išvyksta dirbti į užsienį
trumpiau nei vienus metus), taip pat Lietuvos ambasados, konsulatai, studentai, nepaisant jų
buvimo užsienyje laiko, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
Nerezidentai. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys ir veikiantys kitose
šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Užsienio ambasados ir
konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais, nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.
A. Finansiniai reikalavimai nerezidentams
Nerezidentų įsiskolinimas už prekes ir paslaugas. Tai finansiniai reikalavimai, atsiradę,
kai prekių pateikimo ir paslaugų suteikimo laikas nesutampa su mokėjimu už jas (neatsižvelgiant į
tai, ar buvo sudarytos atitinkamos sutartys). Ataskaitoje parodomi mėnesio pradžios ir pabaigos
likučiai, grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir mažėjusių reikalavimų
(jeigu mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai – koregavimas dėl
valiutos santykio svyravimų poveikio turtui, įvertintam užsienio valiuta (valiutų kursų
pasikeitimas); perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl turto klasifikavimo pokyčių ir
klaidų.
Įmonės indėliai užsienio bankuose. Tai piniginės lėšos, laikomos įmonės sąskaitose,
esančiose užsienio bankuose. Ataskaitoje parodomi sąskaitų mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai,
grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir mažėjusių reikalavimų (jeigu
mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai – koregavimas dėl valiutos
santykio svyravimų poveikio turtui, įvertintam užsienio valiuta (valiutų kursų pasikeitimas);
perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl turto klasifikavimo pokyčių ir klaidų.
B. Finansiniai įsipareigojimai nerezidentams
Įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas. Tai finansiniai įsipareigojimai,
atsiradę, kai prekių pateikimo ir paslaugų suteikimo laikas nesutampa su mokėjimu už jas
(neatsižvelgiant į tai, ar buvo sudarytos atitinkamos sutartys). Ataskaitoje parodomi mėnesio
pradžios ir pabaigos likučiai, grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir
mažėjusių įsipareigojimų (jeigu mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai
– koregavimas dėl valiutos santykio svyravimų poveikio įsipareigojimams, įvertintiems užsienio
valiuta (valiutų kursų pasikeitimas); perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl
įsipareigojimų klasifikavimo pokyčių ir klaidų.
Ataskaitas galima siųsti:
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