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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. birželio 3 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos
(ECB/2014/21)
(2014/647/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis,
12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties
priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (1),
atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacio
nalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (2),
kadangi:
siekiant atspindėti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 220/2014 (3) padarytus Reglamento (EB) Nr. 479/2009 dalinius pakei
timus dėl nuorodų į Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą Sąjungoje, turi būti iš dalies pakeistos Gairės
ECB/2013/23 (4),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Gairių ECB/2013/23 I ir II priedai atitinkamai pakeičiami šių gairių priedu.

2 straipsnis
Įsigaliojimas
1.
Šios gairės įsigalioja jų paskelbimo valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams
dieną.
2.

Eurosistemos centriniai bankai šias gaires vykdo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

(1) OL L 145, 2009 6 10, p. 1.
(2) OL L 174, 2013 6 26, p. 1.
(3) 2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2014, kuriuo dėl nuorodų į Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą
Europos Sąjungoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 (OL L 69, 2014 3 8, p. 101).
(4) 2013 m. liepos 25 d. Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (OL L 2, 2014 1 7, p. 12).
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3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. birželio 3 d.
ECB vykdomosios valdybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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PRIEDAS

1. Gairių ECB/2013/23 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

DUOMENŲ ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI

Pajamų, išlaidų bei deficito ir pertekliaus statistika
1A lentelė
Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Deficitas (–) arba perteklius (+)

1 = 7 – 22
1=3+4+5+6

iš jų: pirminis deficitas (–) arba perteklius (+)

2 = 1 + 28

Centrinė valdžia

3

Krašto (regiono) valdžia

4

Vietos valdžia

5

Socialinės apsaugos fondai

6

Visos pajamos
Visos einamosios pajamos
Tiesioginiai mokesčiai

7 = 8 + 20
8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19
9

iš jų: mokėtini bendrovių

10

iš jų: mokėtini namų ūkių

11

Netiesioginiai mokesčiai
iš jų: pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Grynosios socialinės įmokos

12
13
14

iš jų: faktinės darbdavių socialinės įmokos

15

iš jų: faktinės namų ūkių socialinės įmokos

16

Kitos einamosios pajamos
iš jų: gautinos palūkanos
Pardavimai
Visos kapitalo pajamos
iš jų: kapitalo mokesčiai
Visos išlaidos
Visos einamosios išlaidos
Einamieji pervedimai

17
18
19
20
21
22 = 23 + 32
23 = 24 + 28 + 29 + 31
24 = 25 + 26 + 27

Socialinės išmokos

25

Mokėtinos subsidijos

26
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Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Kitos einamosios išlaidos

27

Mokėtinos palūkanos

28

Kompensacija darbuotojams

29

iš jos: darbo užmokestis

30

Tarpinis vartojimas

31

Visos kapitalo išlaidos

32 = 33 + 34 + 35

Investicijos

33

Kiti grynieji nefinansinio turto įsigijimai ir atsargų pokytis

34

Mokėtini kapitalo pervedimai

35

Papildomi straipsniai:
Bendrosios santaupos

36 = 8 – 23

Universaliosios mobiliųjų telekomunikacijų sistemos pardavimo pajamos

37

Faktinės socialinės įmokos

38 = 15 + 16

Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra

39

1B lentelė
Kategorija

Europos Sąjungos (ES) biudžeto pajamos iš valstybės narės

Numeris ir tiesinis sąryšis

1=2+3+4+7

Netiesioginiai mokesčiai

2

Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas

3

Įvairūs einamieji pervedimai ir ES nuosavi ištekliai

4

iš jų: PVM grindžiami trečiojo tipo nuosavi ištekliai

5

iš jų: bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis grindžiami ketvirtojo tipo
nuosavi ištekliai

6

Kapitalo pervedimai
ES biudžeto išlaidos valstybėje narėje

7
8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subsidijos

9

Einamieji pervedimai valdžios sektoriui

10

Einamieji pervedimai ne valdžios sektoriaus vienetams

11

Kapitalo pervedimai valdžios sektoriui

12

Kapitalo pervedimai ne valdžios sektoriaus vienetams

13

Valstybės narės balansas ES biudžeto atžvilgiu (grynasis gavėjas +, grynasis
mokėtojas –)

14 = 8 – 1

Papildomas straipsnis:
Nuosavų išteklių rinkimo sąnaudos

15
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1C lentelė
Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Galutinio vartojimo išlaidos

1=2+3
1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7
– 1A.19

Individualaus vartojimo išlaidos

2

Kolektyvinio vartojimo išlaidos

3

Socialiniai pervedimai natūra – įsigyta rinkos produkcija

4

Pagrindinio kapitalo vartojimas

5

Sumokėti gamybos mokesčiai, atėmus gautas subsidijas

6

Grynasis likutinis perteklius

7

Papildomi straipsniai:
Galutinio vartojimo išlaidos praėjusių metų kainomis

8

Valdžios sektoriaus investicijos praėjusių metų kainomis

9

Bendrasis vidaus produktas (BVP) einamosiomis kainomis

10

BVP praėjusių metų kainomis

11

Deficito ir skolos derinimo statistika
2A lentelė
Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Finansinių ir nefinansinių sąskaitų derinimas

1 = [1A.1] – 2

Grynieji finansiniai sandoriai (konsoliduota)

2 = 3 – 15

Finansinis turtas (konsoliduota)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Pinigai ir indėliai

4

Skolos vertybiniai popieriai

5

Paskolos

6

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos arba vienetai

7

Privatizavimas (grynasis)

8

Nuosavybės priemonių injekcijos (grynosios)

9

Kita

10

Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos

11

Išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirin
kimo sandoriai

12
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Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Kitas finansinis turtas

13

iš jo: sukaupti, bet dar nesumokėti mokesčiai ir socialinės įmokos

14
15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22
+ 23

Įsipareigojimai (konsoliduota)
Pinigai ir indėliai

16

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai

17

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

18

Paskolos

19

iš jų: iš centrinio banko gautos paskolos

20

Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos

21

Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirin
kimo sandoriai

22

Kiti įsipareigojimai

23
24 = 16 + 17 + 18 + 19
24 = 26 + 27 + 28
24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

Valdžios sektoriaus skolinimosi poreikis

iš jo: ilgalaikis

25

Išreikštas nacionaline valiuta

26

Išreikštas euro zonos valstybių narių valiutomis

27

Išreikštas kitomis valiutomis

28

Kiti srautai

29 = 30 + 33

Perkainojimo poveikis skolai

30 = 31 + 32

Užsienio valiutos laikymo pelnas ir nuostoliai

31

Kitas perkainojimo poveikis – nominalioji vertė

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Kiti skolos apimties pokyčiai

33
34 = 24 + 29
34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22
– 23 + 29
34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]

Valdžios sektoriaus skolos pokytis

2B lentelė
Kategorija

Valdžios sektoriaus skolos priemonių sandoriai (nekonsoliduota)

Numeris ir tiesinis sąryšis

1=2+3+4+5+6

Pinigai ir indėliai

2

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai

3

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

4

Iš centrinio banko gautos paskolos

5
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Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Kitos paskolos

6

Konsoliduojantys sandoriai

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Pinigai ir indėliai

8 = 2 – [2A.16]

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai

9 = 3 – [2A.17]

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

10 = 4 – [2A.18]

Paskolos

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Valdžios sektoriaus skolos statistika
3A lentelė
Kategorija

Valdžios sektoriaus skola (konsoliduota)

Numeris ir tiesinis sąryšis

1
1
1
1
1

=2+3+4+5+6
= 7 + 12
= 13 + 14 + 15
= 16 + 17
= 19 + 20 + 22

Pinigai ir indėliai

2

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai

3

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

4

Iš centrinio banko gautos paskolos

5

Kitos paskolos

6

Valstybės narės rezidentams

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centriniam bankui

8

Kitoms pinigų finansų įstaigoms

9

Kitoms finansų įstaigoms

10

Kitiems rezidentams

11

Valstybės narės nerezidentams

12

Išreikšta nacionaline valiuta

13

Išreikšta euro zonos valstybių narių valiutomis

14

Išreikšta kitomis valiutomis

15

Trumpalaikė skola

16

Ilgalaikė skola

17

iš jos: kintama palūkanų norma
Likutinis terminas – iki vienerių metų

18
19
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Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Likutinis terminas – nuo vienerių iki penkerių metų

20

iš jos: kintama palūkanų norma

21

Likutinis terminas – daugiau kaip penkeri metai

22

iš jos: kintama palūkanų norma

23

Papildomi straipsniai:
Vidutinis iki skolos grąžinimo termino likęs laikas

24

Valdžios sektoriaus skola – nulinės atkarpos obligacijos

25

3B lentelė
Kategorija

Numeris ir tiesinis sąryšis

Valdžios sektoriaus skola (nekonsoliduota tarp subsektorių)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsoliduojantys elementai

2=3+4+5+6
2 = 8 + 10 + 12 + 14
2 = 15 + 16 + 17 + 18

Pinigai ir indėliai

3

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai

4

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai

5

Paskolos

6

Centrinės valdžios skola (konsoliduota)

7

iš jos: kitiems valdžios subsektoriams

8

Krašto (regiono) valdžios skola (konsoliduota)
iš jos: kitiems valdžios subsektoriams
Vietos valdžios skola (konsoliduota)
iš jos: kitiems valdžios subsektoriams
Socialinės apsaugos fondų skola (konsoliduota)
iš jos: kitiems valdžios subsektoriams

9
10
11
12
13
14

Papildomi straipsniai:
Kitų valdžios subsektorių skola centrinei valdžiai

15

Kitų valdžios subsektorių skola krašto (regiono) valdžiai

16

Kitų valdžios subsektorių skola vietos valdžiai

17

Kitų valdžios subsektorių skola socialinės apsaugos fondams

18“
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2. Gairių ECB/2013/23 II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

METODOLOGINĖS APIBRĖŽTYS

1. Sektorių ir subsektorių apibrėžtys
2010 m. ESS sektoriai ir subsektoriai
Visa ekonomika

S.1

Ne finansų bendrovės

S.11

Finansų bendrovės

S.12

Centrinis bankas

S.121

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką

S.122

Pinigų rinkos fondai

S.123

Ne PRF investiciniai fondai

S.124

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų
fondus

S.125

Finansiniai pagalbininkai

S.126

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai

S.127

Draudimo bendrovės

S.128

Pensijų fondai

S.129

Pinigų finansų įstaigos

S.121 + S.122 + S.123

Valdžios sektorius

S.13

Centrinė valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1311

Krašto (regiono) valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1312

Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1313

Socialinės apsaugos fondai

S.1314

Namų ūkiai

S.14

Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

S.15

Likusio pasaulio sektorius

S.2

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, institucijos ir įstaigos

S.21

ES valstybės narės

S.211
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ES institucijos ir įstaigos

S.212

Europos Centrinis Bankas (ECB)

S.2121

Europos institucijos ir įstaigos, išskyrus ECB

S.2122

Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios
nėra Europos Sąjungos rezidentės

S.22

2. Kategorijų apibrėžtys (1) (2)
1A lentelė
1.

Deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.1] yra lygus S.13 grynajam skolinimui (+)/grynajam skolinimuisi (–) (B.9), yra
lygus visoms pajamoms [1A.7], atėmus visas išlaidas [1A.22], ir yra lygus centrinės valdžios deficitui (–) arba
pertekliui (+) [1A.3], pridėjus krašto (regiono) valdžios deficitą (–) arba perteklių (+) [1A.4], vietos valdžios defi
citą (–) arba perteklių (+) [1A.5], socialinės apsaugos fondų deficitą (–) arba perteklių (+) [1A.6].

2.

Pirminis deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.2] yra lygus deficitui (–) arba pertekliui (+) [1A.1], pridėjus mokė
tinas palūkanas [1A.28].

3.

Centrinės valdžios deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.3] yra lygus S.1311 grynajam skolinimui (+)/grynajam
skolinimuisi (–) (B.9).

4.

Krašto (regiono) valdžios deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.4] yra lygus S.1312 grynajam skolinimui
(+)/grynajam skolinimuisi (–) (B.9).

5.

Vietos valdžios deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.5] yra lygus S.1313 grynajam skolinimui (+)/grynajam skolini
muisi (–) (B.9).

6.

Socialinės apsaugos fondų deficitas (–) arba perteklius (+) [1A.6] yra lygus S.1314 grynajam skolinimui
(+)/grynajam skolinimuisi (–) (B.9).

7.

Visos pajamos [1A.7] yra lygios visoms einamosioms pajamoms [1A.8], pridėjus visas kapitalo pajamas [1A.20].

8.

Visos einamosios pajamos [1A.8] yra lygios tiesioginiams mokesčiams [1A.9], pridėjus netiesioginius mokesčius
[1A.12], grynąsias socialines įmokas [1A.14], kitas einamąsias pajamas [1A.17], pardavimus [1A.19].

9.

Tiesioginiai mokesčiai [1A.9] yra lygūs einamiesiems pajamų, turto ir t. t. mokesčiams (D.5), įrašytiems tarp S.13
išteklių.

10. Tiesioginiai mokesčiai, iš jų mokėtini bendrovių [1A.10] yra lygūs einamiesiems pajamų, turto ir t. t. mokesčiams
(D.5), įrašytiems tarp S.13 išteklių ir S.11 bei S.12 panaudojimo.
11. Tiesioginiai mokesčiai, iš jų mokėtini namų ūkių [1A.11] yra lygūs einamiesiems pajamų, turto ir t. t. mokes
čiams (D.5), įrašytiems tarp S.13 išteklių ir S.14 panaudojimo.
12. Netiesioginiai mokesčiai [1A.12] yra lygūs gamybos ir importo mokesčiams (D.2), įrašytiems tarp S.13 išteklių.
13. Netiesioginiai mokesčiai, iš jų pridėtinės vertės mokestis (PVM) [1A.13] yra lygūs pridėtinės vertės pobūdžio
mokesčiams (D.211), įrašytiems tarp S.13 išteklių.
14. Grynosios socialinės įmokos [1A.14] yra lygios socialinėms įmokoms (D.61), įrašytoms tarp S.13 išteklių.
15. Grynosios socialinės įmokos, iš jų faktinės darbdavių socialinės įmokos [1A.15] yra lygios faktinėms darbdavių
socialinėms įmokoms (D.611), įrašytoms tarp S.13 išteklių.
16. Grynosios socialinės įmokos, iš jų faktinės namų ūkių socialinės įmokos [1A.16] yra lygios faktinėms namų ūkių
socialinėms įmokoms (D.613), įrašytoms tarp S.13 išteklių.
17. Kitos einamosios pajamos [1A.17] yra lygios pajamoms iš turto (D.4), pridėjus kitus einamuosius pervedimus
(D.7), įrašytus tarp S.13 išteklių, išskyrus palūkanų (D.41) S.13 išteklius, kurie taip pat yra S.13 panaudojimas,
pridėjus gautas kitas subsidijas gamybai (D.39), kurios yra S.13 panaudojimas.
(1) [x.y] reiškia y kategorijos numerį x lentelėje.
(2) Terminas“ kategorijos „apibūdina valdžios sektorių, jeigu nenurodyta kitaip.
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18. Kitos einamosios pajamos, iš jų gautinos palūkanos [1A.18] yra lygios palūkanoms (D.41), įrašytoms tarp
S.13 išteklių ir visų sektorių, išskyrus S.13, panaudojimo.
19. Pardavimai [1A.19] yra lygūs rinkos produkcijai (P.11), pridėjus produkciją savo galutiniam naudojimui (P.12),
mokėjimus už kitą ne rinkos produkciją (P.131), įrašytus tarp S.13 išteklių.
20. Visos kapitalo pajamos [1A.20] yra lygios gautiniems kapitalo pervedimams (D.9), įrašytiems tarp S.13 įsiparei
gojimų ir grynosios vertės pokyčių, ir įrašytiems kaip visų sektorių, išskyrus S.13, mokėtinas kapitalo perve
dimas.
21. Visos kapitalo pajamos, iš jų kapitalo mokesčiai [1A.21] yra lygūs kapitalo mokesčiams (D.91), įrašytiems tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.
22. Visos išlaidos [1A.22] yra lygios visoms einamosioms išlaidoms [1A.23], pridėjus visas kapitalo išlaidas [1A.32].
23. Visos einamosios išlaidos [1A.23] yra lygios einamiesiems pervedimams [1A.24], pridėjus mokėtinas palūkanas
[1A.28], kompensaciją darbuotojams [1A.29], tarpinį vartojimą [1A.31].
24. Einamieji pervedimai [1A.24] yra lygūs socialinėms išmokoms [1A.25], pridėjus mokėtinas subsidijas [1A.26],
kitas einamąsias išlaidas [1A.27].
25. Socialinės išmokos [1A.25] yra lygios socialinėms išmokoms, išskyrus socialinius pervedimus natūra (D.62),
pridėjus socialinius pervedimus natūra, susijusius su rinkos produkcija, kurią įsigijo valdžios sektorius (D.632),
įrašytus tarp S.13 panaudojimo, pridėjus įvairius einamuosius pervedimus (D.75), įrašytus tarp S.13 panaudo
jimo ir S.15 išteklių.
26. Mokėtinos subsidijos [1A.26] yra lygios atimtoms subsidijoms (-D.3), įrašytoms tarp S.13 išteklių.
27. Kitos einamosios išlaidos [1A.27] yra lygios einamiesiems pajamų, turto ir t. t. mokesčiams (D.5), pridėjus kitus
gamybos mokesčius (D.29), pajamas iš turto (D.4), išskyrus palūkanas (D.41), pridėjus kitus einamuosius perve
dimus (D.7), įrašytus tarp S.13 panaudojimo, išskyrus įvairius einamuosius pervedimus (D.75), įrašytus tarp
S.13 panaudojimo ir S.15 išteklių, pridėjus koregavimą dėl pensinių įsipareigojimų/teisių pokyčių (D.8), įrašytą
tarp S.13 panaudojimo.
28. Mokėtinos palūkanos [1A.28] yra lygios palūkanoms (D.41), įrašytoms tarp S.13 panaudojimo ir visų sektorių,
išskyrus S.13, išteklių.
29. Kompensacija darbuotojams [1A.29] yra lygi kompensacijai darbuotojams (D.1), įrašytai tarp S.13 panaudojimo.
30. Kompensacija darbuotojams, iš jos darbo užmokestis [1A.30] yra lygi darbo užmokesčiui (D.11), įrašytam tarp
S.13 panaudojimo.
31. Tarpinis vartojimas [1A.31] yra lygus tarpiniam vartojimui (P.2), įrašytam tarp S.13 panaudojimo.
32. Visos kapitalo išlaidos [1A.32] yra lygios investicijoms [1A.33], pridėjus kitus grynuosius nefinansinio turto įsigi
jimus [1A.34], mokėtinus kapitalo pervedimus [1A.35].
33. Investicijos [1A.33] yra lygios bendrajam pagrindinio kapitalo formavimui (P.51g), įrašytam tarp S.13 turto
pokyčių.
34. Kiti grynieji nefinansinio turto įsigijimai ir atsargų pokytis [1A.34] yra lygūs atsargų pokyčiams (P.52), pridėjus
vertybių įsigijimą atėmus pardavimus/perleidimus (P.53), nefinansinio nesukurto turto (NP) įsigijimą atėmus
pardavimus/perleidimus, įrašytiems tarp S.13 turto pokyčių.
35. Mokėtini kapitalo pervedimai [1A.35] yra lygūs mokėtiniems kapitalo pervedimams (D.9), įrašytiems tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių, ir įrašytiems kaip visų sektorių, išskyrus S.13, gautinas kapitalo
pervedimas.
36. Bendrosios santaupos [1A.36] yra lygios visoms einamosioms pajamoms [1A.8], atėmus visas einamąsias išlai
das [1A.23].
37. Universaliosios mobiliųjų telekomunikacijų sistemos pardavimo pajamos [1A.37] yra lygios pajamoms, gauna
moms iš trečiosios kartos mobiliųjų telefonų licencijų pardavimo, įrašytoms kaip nefinansinio turto pardavimas/
perleidimas, remiantis Eurostato sprendimu dėl mobiliųjų telefonų licencijų paskirstymo.
38. Faktinės socialinės įmokos [1A.38] yra lygios darbdavių faktinėms socialinėms įmokoms (D.611) [1A.15],
pridėjus namų ūkių faktines socialines įmokas (D.613) [1A.16], įrašytoms tarp S.13 išteklių.
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39. Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra [1A.39], yra lygios socialinėms išmokoms, išskyrus
socialinius pervedimus natūra (D.62), įrašytoms tarp S.13 panaudojimo.

1B lentelė
1.

Europos Sąjungos (ES) biudžeto pajamos iš valstybės narės [1B.1] yra lygios netiesioginiams mokesčiams, gauti
niems į ES biudžetą [1B.2], pridėjus einamąjį tarptautinį bendradarbiavimą (D.74), valdžios sektoriaus mokėtiną į
ES biudžetą [1B.4], įvairius einamuosius pervedimus (D.75), valdžios sektoriaus mokėtinus į ES biudžetą [1B.5],
kapitalo pervedimus (D.9), valdžios sektoriaus mokėtinus į ES biudžetą [1B.7].

2.

Netiesioginiai mokesčiai [1B.2] yra lygūs gamybos ir importo mokesčiams (D.2), įrašytiems tarp S.2122 išteklių.

3.

Einamojo tarptautinio bendradarbiavimo įmokos [1B.3] yra lygios einamajam tarptautiniam bendradarbiavimui
(D.74), įrašytam tarp S.2122 išteklių ir S.13 panaudojimo.

4.

Įvairūs einamieji pervedimai ir ES nuosavi ištekliai [1B.4] yra lygūs įvairiems einamiesiems pervedimams (D.75),
pridėjus pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) grindžiamus
ES nuosavus išteklius (D.76), įrašytiems tarp S.2122 išteklių ir S.13 panaudojimo.

5.

Įvairūs einamieji pervedimai, iš jų PVM grindžiami trečiojo tipo nuosavi ištekliai [1B.5] yra lygūs PVM grindžia
miems trečiojo tipo nuosaviems ištekliams (D.761), įrašytiems tarp S.2122 išteklių ir S.13 panaudojimo.

6.

Įvairūs einamieji pervedimai, iš jų BNP grindžiami ketvirtojo tipo nuosavi ištekliai [1B.6] yra lygūs BNP grindžia
miems ketvirtojo tipo nuosaviems ištekliams (D.762), įrašytiems tarp S.2122 išteklių ir S.13 panaudojimo.

7.

Kapitalo pervedimai [1B.7] yra lygūs mokėtiniems kapitalo pervedimams (D.9), įrašytiems tarp S.13 įsipareigo
jimų ir grynosios vertės pokyčių, ir įrašytiems kaip S.2122 gautinas kapitalo pervedimas.

8.

ES biudžeto išlaidos valstybėje narėje [1B.8] yra lygios subsidijoms (D.3), mokėtinoms iš ES biudžeto [1B.9],
pridėjus kitus einamuosius pervedimus (D.7), mokėtinus valdžios sektoriui iš ES biudžeto [1B.10], kitus eina
muosius pervedimus (D.7), mokėtinus ne valdžios sektoriaus vienetams iš ES biudžeto [1B.11], kapitalo perve
dimus (D.9), mokėtinus valdžios sektoriui iš ES biudžeto [1B.12], kapitalo pervedimus (D.9), mokėtinus ne
valdžios sektoriaus vienetams iš ES biudžeto [1B.13].

9.

Subsidijos [1B.9] yra lygios subsidijoms (D.3), įrašytoms tarp S.2122 panaudojimo.

10. Einamieji pervedimai valdžios sektoriui [1B.10] yra lygūs einamajam tarptautiniam bendradarbiavimui (D.74),
pridėjus įvairius einamuosius pervedimus (D.75), įrašytus tarp S.13 išteklių ir S.2122 panaudojimo.
11. Einamieji pervedimai ne valdžios sektoriaus vienetams [1B.11] yra lygūs įvairiems einamiesiems pervedimams
(D.75), įrašytiems tarp S.2122 panaudojimo ir visų sektorių, išskyrus S.13, išteklių.
12. Kapitalo pervedimai valdžios sektoriui [1B.12] yra lygūs gautiniems kapitalo pervedimams (D.9), įrašytiems tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir tarp S.2122 turto pokyčių.
13. Kapitalo pervedimai ne valdžios sektoriaus vienetams [1B.13] yra lygūs mokėtiniems kapitalo pervedimams
(D.9), įrašytiems tarp S.2122 turto pokyčių ir tarp visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės
pokyčių.
14. Valstybės narės balansas ES biudžeto atžvilgiu (grynasis gavėjas +, grynasis mokėtojas –) [1B.14] yra lygus
ES biudžeto išlaidoms valstybėje narėje [1B.8], atėmus ES biudžeto pajamas iš valstybės narės [1B.1].
15. Nuosavų išteklių rinkimo sąnaudos [1B.15] yra ta ne rinkos produkcijos (P.13) dalis, įrašyta tarp S.13 išteklių,
kuri yra iš ES biudžeto sumokėtos nuosavų išteklių rinkimo sąnaudos.

1C lentelė
1.

Galutinio vartojimo išlaidos [1C.1] yra lygios galutinio vartojimo išlaidoms (P.3), įrašytoms tarp S.13 panaudo
jimo.

2.

Individualaus vartojimo išlaidos [1C.2] yra lygios individualaus vartojimo išlaidoms (P.31), įrašytoms tarp
S.13 panaudojimo.
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3.

Kolektyvinio vartojimo išlaidos [1C.3] yra lygios kolektyvinio vartojimo išlaidoms (P.32), įrašytoms tarp
S.13 panaudojimo.

4.

Socialiniai pervedimai natūra – įsigyta rinkos produkcija [1C.4] yra lygi socialiniams pervedimams natūra –
įsigytai rinkos produkcijai (D.632), įrašytai tarp S.13 panaudojimo.

5.

Pagrindinio kapitalo vartojimas [1C.5] yra lygus pagrindinio kapitalo vartojimui (P.51c), įrašytam tarp S.13 įsipa
reigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

6.

Sumokėti gamybos mokesčiai, atėmus gautas subsidijas [1C.6], yra lygūs kitų gamybos mokesčių (D.29) mokėji
mams, įrašytiems tarp S.13 panaudojimo, atėmus gautas kitas subsidijas gamybai (D.39), įrašytas tarp
S.13 panaudojimo.

7.

Grynasis likutinis perteklius [1C.7] yra lygus S.13 grynajam likutiniam pertekliui (B.2n).

8.

Galutinio vartojimo išlaidos praėjusių metų kainomis [1C.8] yra lygios grandine susietai galutinio vartojimo
išlaidų (P.3) apimčiai, įrašytai tarp S.13 panaudojimo, praėjusių metų kainomis.

9.

Valdžios sektoriaus investicijos praėjusių metų kainomis [1C.9] yra lygios grandine susietai bendrojo pagrindinio
kapitalo formavimo (P.51g) apimčiai, įrašytai tarp S.13 turto pokyčių, praėjusių metų kainomis.

10. Bendrasis vidaus produktas (BVP) einamosiomis kainomis [1C.10] yra lygus BVP (B.1*g) rinkos kainomis.
11. BVP praėjusių metų kainomis [1C.11] yra lygus grandine susietai BVP (B.1*g) apimčiai praėjusių metų kainomis.

2A lentelė
1.

Finansinių ir nefinansinių sąskaitų derinimas [2A.1] yra lygus deficitui (–) arba pertekliui (+) [1A.1], atėmus
grynuosius sandorius, susijusius su finansiniu turtu ir įsipareigojimais [2A.2].

2.

Grynieji sandoriai, susiję su finansiniu turtu ir įsipareigojimais (konsoliduota) [2A.2], yra lygūs finansinio turto
[2A.3] grynojo įsigijimo sandoriams, atėmus grynuosius sandorius, susijusius su prisiimtais įsipareigoji
mais [2A.15].

3.

Finansinio turto sandoriai (konsoliduota) [2A.3] yra lygūs konsoliduotiems pinigų ir indėlių sandoriams,
(F.2) [2A.4], pridėjus skolos vertybinių popierių sandorius (F.3) [2A.5], paskolų sandorius (F.4) [2A.6], nuosa
vybės priemonių ir investicinių fondų akcijų arba vienetų sandorius (F.5) [2A.7], sandorius, susijusius su drau
dimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemomis (F.6) [2A.11], išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų
darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius (F.7) [2A.12], kito finansinio turto sandorius [2A.13], įrašytus tarp S.13
turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

4.

Pinigų ir indėlių sandoriai [2A.4] yra lygūs grynajam pinigų ir indėlių (F.2) įsigijimui, įrašytam tarp S.13 turto
pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

5.

Skolos vertybinių popierių sandoriai [2A.5] yra lygūs grynajam skolos vertybinių popierių (F.3) įsigijimui,
įrašytam tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

6.

Paskolų sandoriai [2A.6] yra lygūs naujoms valdžios sektoriaus suteiktoms paskoloms (F.4), atėmus grąžinimus
valdžios sektoriui, įrašytoms tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios
vertės pokyčių.

7.

Nuosavybės priemonių ir investicinių fondų akcijų arba vienetų sandoriai [2A.7] yra lygūs grynajam nuosavybės
priemonių ir investicinių fondų akcijų arba vienetų (F.5) įsigijimui, įrašytam tarp S.13 turto pokyčių ir visų
sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

8.

Privatizavimas (grynasis) [2A.8] yra lygus nuosavybės priemonių ir investicinių fondų akcijų arba vienetų sando
riams (F.5), įrašytiems tarp S.13 turto pokyčių ir S.11 arba S.12 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių, kurie
vykdomi tuo metu, kai S.13 atsisako kontroliuoti skolininko vienetą arba imasi jį kontroliuoti (2010 m. ESS
2.36–2.39 dalys); tokius sandorius S.13 gali vykdyti tiesiogiai su skolininko vienetu arba su kitu kreditoriaus
vienetu.
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Nuosavybės priemonių injekcijos (grynosios) [2A.9] yra lygios nuosavybės priemonių ir investicinių fondų akcijų
arba vienetų sandoriams (F.5), įrašytiems tarp S.13 turto pokyčių ir S.11 arba S.12 įsipareigojimų ir grynosios
vertės pokyčių, kurie nėra vykdomi tuo metu, kai S.13 atsisako kontroliuoti skolininko vienetą arba imasi jį kont
roliuoti, ir yra S.13 vykdomi tiesiogiai su skolininko vienetu.

10. Kita [2A.10] yra lygu nuosavybės priemonių ir investicinių fondų akcijų arba vienetų sandoriams (F.5), įrašytiems
tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių, kurie nėra
vykdomi tuo metu, kai S.13 atsisako kontroliuoti skolininko vienetą arba imasi jį kontroliuoti, ir nėra
S.13 vykdomi tiesiogiai su skolininko vienetu, o yra vykdomi su kitu kreditoriaus vienetu.
11. Sandoriai, susiję su draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemomis [2A.11], yra lygūs grynajam draudimo,
pensijų ir standartinių garantijų sistemų (F.6) įsigijimui, įrašytam tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus
S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.
12. Išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai [2A.12] yra lygūs grynie
siems mokėjimams, susijusiems su išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimu
(F.7), įrašytiems tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės
pokyčių.
13. Kito finansinio turto sandoriai [2A.13] yra lygūs grynajam piniginio aukso ir specialiųjų skolinimosi teisių (SST)
(F.1) įsigijimui, įrašytam tarp S.13 turto pokyčių, pridėjus kitas gautinas sumas (F.8), įrašytas tarp S.13 turto
pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.
14. Kito finansinio turto sandoriai, iš jų sukaupti, bet dar nesumokėti mokesčiai ir socialinės įmokos [2A.14] yra
lygūs kitų gautinų sumų (F.8 turtas) daliai, susijusiai su mokesčiais ir socialinėmis įmokomis, įrašytais D.2, D.5,
D.61 ir D.91, atėmus faktiškai surinktų mokesčių sumas, įrašytas tarp S.13 turto pokyčių ir visų sektorių,
išskyrus S.13, įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.
15. Sandoriai, susiję su įsipareigojimais (konsoliduota) [2A.15], yra lygūs konsoliduotiems pinigų ir indėlių sando
riams (F.2) [2A.16], pridėjus trumpalaikių skolos vertybinių popierių sandorius (F.31) [2A.17], ilgalaikių skolos
vertybinių popierių sandorius (F.32) [2A.18], paskolų sandorius (F.4) [2A.19], sandorius, susijusius su draudimo,
pensijų ir standartinių garantijų sistemomis (F.6) [2A.21], išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuo
tojų akcijų pasirinkimo sandorius (F.7) [2A.22], sandorius, susijusius su kitais įsipareigojimais [2A.23], įrašytus
tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
16. Pinigų ir indėlių sandoriai [2A.16] yra lygūs grynajam pinigų ir indėlių (F.2) įsigijimui, įrašytam tarp S.13 įsipa
reigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
17. Trumpalaikių skolos vertybinių popierių sandoriai [2A.17] yra lygūs grynųjų trumpalaikių skolos vertybinių
popierių (F.31), kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba mažiau, įsipareigojimų prisiėmimui, įrašytam tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
18. Ilgalaikių skolos vertybinių popierių sandoriai [2A.18] yra lygūs grynųjų ilgalaikių skolos vertybinių popierių
(F.32), kurių pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai, įsipareigojimų prisiėmimui, įrašytam tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
19. Paskolų sandoriai [2A.19] yra lygūs paimtoms naujoms paskoloms (F.4), atėmus esamų paskolų grąžinimus,
įrašytoms tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
20. Paskolų sandoriai, iš jų iš centrinio banko gautos paskolos [2A.20] yra lygūs paskolų sandoriams, (F.4), įrašy
tiems tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir S.121 turto pokyčių.
21. Sandoriai, susiję su draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemomis [2A.21], yra lygūs grynajam draudimo,
pensijų ir standartinių garantijų sistemų (F.6), įsigijimui, įrašytam tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės
pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
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22. Išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai [2A.22] yra lygūs grynie
siems mokėjimams, susijusiems su išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimu
(F.7), įrašytiems tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto
pokyčių.
23. Sandoriai, susiję su kitais įsipareigojimais [2A.23], yra lygūs grynajam piniginio aukso ir SST (F.1) įsipareigojimų
prisiėmimui, įrašytam tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto
pokyčių, pridėjus nuosavybės priemones ir investicinių fondų akcijas arba vienetus (F.5), įrašytus tarp S.13 įsipa
reigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių, pridėjus kitas gautinas sumas
(F.8), įrašytas tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.13, turto pokyčių.
24. Valdžios sektoriaus skolinimosi poreikis [2A.24] yra lygus grynajam pinigų ir indėlių (F.2) [2A.16] įsipareigojimų
prisiėmimui, pridėjus skolos vertybinius popierius [2A.17 ir 2A.18] (F.3) ir paskolas (F.4) [2A.19]. Tai taip pat
lygu konsoliduotiems valdžios sektoriaus skolos priemonių sandoriams.
25. Ilgalaikių skolos priemonių sandoriai [2A.25] yra lygūs grynajam skolos priemonių [2A.24] įsipareigojimų prisiė
mimui, kurių pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai.
26. Skolos priemonių, išreikštų nacionaline valiuta, sandoriai [2A.26] yra lygūs grynajam skolos priemonių [2A.24],
išreikštų valstybės narės teisėta mokėjimo priemone, įsipareigojimų prisiėmimui.
27. Skolos priemonių, išreikštų euro zonos valstybių narių valiutomis, sandoriai [2A.27] yra lygūs grynajam skolos
priemonių [2A.24], išreikštų ekiu, įsipareigojimų prisiėmimui, pridėjus skolos priemones, išreikštas eurais prieš
valstybei narei įsivedant eurą, ir skolos priemones, išreikštas euro zonos valstybės narės teisėta mokėjimo prie
mone prieš jai tampant euro zonos valstybe nare.
28. Skolos priemonių, išreikštų kitomis valiutomis, sandoriai [2A.28] yra lygūs grynajam skolos priemonių [2A.24]
įsipareigojimų, neįtrauktų į [2A.26] arba [2A.27], prisiėmimui.
29. Kiti srautai [2A.29] yra lygūs perkainojimo poveikiui skolai [2A.30], pridėjus kitus skolos apimties poky
čius [2A.33].
30. Perkainojimo poveikis skolai [2A.30] yra lygus užsienio valiutos laikymo pelnui ir nuostoliams [2A.31], pridėjus
kitą perkainojimo poveikį – nominaliąją vertę [2A.32].
31. Užsienio valiutos laikymo pelnas ir nuostoliai [2A.31] yra lygūs skolos [3A.1] nominaliajam vertės padidėjimui
ir sumažėjimui (K.7), kurios vertė kinta konvertavus į nacionalinę valiutą dėl valiutos kurso pokyčių.
32. Kitas perkainojimo poveikis – nominalioji vertė [2A.32] yra lygus skolos pokyčiui [2A.34], atėmus skolos prie
monių sandorius (konsoliduota) [2A.24], užsienio valiutos laikymo pelną ir nuostolius [2A.31], kitus skolos
apimties pokyčius [2A.33].
33. Kiti skolos apimties pokyčiai [2A.33] yra lygūs kitiems įsipareigojimų apimties pokyčiams (K.1, K.2, K.3, K.4,
K.5 ir K.6), klasifikuojamiems kaip pinigai ir indėliai (AF.2), skolos vertybiniai popieriai (AF.3) arba paskolos
(AF.4), kurie nėra S.13 turtas.
34. Valdžios sektoriaus skolos pokytis [2A.34] yra lygus skolai [3A.1] t metais, atėmus skolą [3A.1] t – 1 metais.

2B lentelė
1.

Valdžios sektoriaus skolos priemonių sandoriai (nekonsoliduota) [2B.1], yra lygūs nekonsoliduotiems pinigų ir
indėlių sandoriams [2B.2], pridėjus trumpalaikių skolos vertybinių popierių sandorius [2B.3], ilgalaikių skolos
vertybinių popierių sandorius [2B.4], iš centrinio banko gautų paskolų sandorius [2B.5], kitų paskolų sando
rius [2B.6].

2.

Pinigų ir indėlių sandoriai [2B.2] yra lygūs nekonsoliduotiems pinigų ir indėlių sandoriams (F.2), įrašytiems tarp
S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių.

3.

Trumpalaikių skolos vertybinių popierių sandoriai [2B.3] yra lygūs nekonsoliduotiems skolos vertybinių popierių
sandoriams, kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba mažiau (F.31), įrašytiems tarp S.13 įsipareigojimų ir
grynosios vertės pokyčių.

4.

Ilgalaikių skolos vertybinių popierių sandoriai [2B.4] yra lygūs nekonsoliduotiems skolos vertybinių popierių
sandoriams, kurių pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai (F.32), įrašytiems tarp S.13 įsipareigojimų ir
grynosios vertės pokyčių.
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5.

Iš centrinio banko gautų paskolų sandoriai [2B.5] yra lygūs nekonsoliduotiems paskolų sandoriams (F.4), įrašy
tiems tarp S.13 įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir S.121 turto pokyčių.

6.

Kitų paskolų sandoriai [2B.6] yra lygūs nekonsoliduotiems paskolų sandoriams (F.4), įrašytiems tarp S.13 įsipa
reigojimų ir grynosios vertės pokyčių ir visų sektorių, išskyrus S.121, turto pokyčių.

7.

Konsoliduojantys sandoriai [2B.7] yra lygūs nekonsoliduotiems skolos priemonių sandoriams [2B.1], atėmus
konsoliduotus skolos priemonių sandorius [2A.24].

8.

Konsoliduojantys sandoriai – pinigai ir indėliai [2B.8] yra lygūs nekonsoliduotiems pinigų ir indėlių sandoriams
[2B.2], atėmus konsoliduotus pinigų ir indėlių sandorius [2A.16].

9.

Konsoliduojantys sandoriai – trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai [2B.9] yra lygūs nekonsoliduotiems trum
palaikių skolos vertybinių popierių sandoriams [2B.3], atėmus konsoliduotus trumpalaikių skolos vertybinių
popierių sandorius [2A.17].

10. Konsoliduojantys sandoriai – ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai [2B.10] yra lygūs nekonsoliduotiems ilga
laikių skolos vertybinių popierių sandoriams [2B.4], atėmus konsoliduotus ilgalaikių skolos vertybinių popierių
sandorius [2A.18].
11. Konsoliduojantys sandoriai – paskolos [2B.11] yra lygūs nekonsoliduotiems kitų paskolų sandoriams [2B.6],
atėmus konsoliduotus paskolų sandorius [2A.19], pridėjus konsoliduotus paskolų sandorius, iš jų iš centrinio
banko gautas paskolas [2A.20].

3A lentelė
1.

Valdžios sektoriaus skola (konsoliduota) [3A.1] yra lygi skolai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 479/2009. Tai
taip pat lygu konsoliduotiems S.13 įsipareigojimams pinigų ir indėlių [3A.2] priemonėje, pridėjus trumpalaikius
skolos vertybinius popierius [3A.3], ilgalaikius skolos vertybinius popierius [3A.4], iš centrinio banko gautas
paskolas [3A.5], kitas paskolas [3A.6].

2.

Skola – pinigai ir indėliai [3A.2] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai pinigų ir indėlių (AF.2) priemonėje.

3.

Skola – trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai [3A.3] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai skolos vertybinių
popierių (AF.31), kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba mažiau, priemonėje.

4.

Skola – ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai [3A.4] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai skolos vertybinių popierių
(AF.32), kurių pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai, priemonėje.

5.

Skola – iš centrinio banko gautos paskolos [3A.5] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai paskolų (AF.4) priemonėje, kuri
yra S.121 turtas.

6.

Skola – kitos paskolos [3A.6] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai paskolų (AF.4) priemonėje, kuri nėra S.121 turtas.

7.

Skola valstybės narės rezidentams [3A.7] yra lygi skolai centriniam bankui [3A.8], pridėjus skolą kitoms pinigų
finansų įstaigoms [3A.9], skolą kitoms finansų įstaigoms [3A.10], skolą kitiems valstybės narės rezide
ntams [3A.11].

8.

Skola centriniam bankui [3A.8] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kuri yra S.121 turtas.

9.

Skola kitoms pinigų finansų įstaigoms [3A.9] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kuri yra S.122 arba S.123 turtas.

10. Skola kitoms finansų įstaigoms [3A.10] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kuri yra S.124, S.125, S.126, S.127,
S.128 arba S.129 turtas.
11. Skola kitiems rezidentams [3A.11] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kuri yra S.11, S.14 arba S.15 turtas.
12. Skola valstybės narės nerezidentams [3A.12] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kuri yra S.2 turtas.
13. Skola, išreikšta nacionaline valiuta [3A.13], yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, išreikštai valstybės narės teisėta
mokėjimo priemone.
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14. Skola, išreikšta euro zonos valstybių narių valiutomis [3A.14], yra lygi – iki valstybė narė tapo euro zonos vals
tybe nare – tai skolos [3A.1] daliai, išreikštai vienos iš euro zonos valstybių narių teisėta mokėjimo priemone
(išskyrus nacionalinę valiutą [3A.13]), pridėjus skolą, išreikštą ekiu arba eurais.
15. Skola, išreikšta kitomis valiutomis [3A.15], yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, neįtrauktai į [3A.13] arba [3A.14].
16. Trumpalaikė skola [3A.16] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kurios pradinis terminas yra vieneri metai arba
mažiau.
17. Ilgalaikė skola [3A.17] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kurios pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai.
18. Ilgalaikė skola, iš jos kintama palūkanų norma [3A.18] yra lygi tai ilgalaikės skolos [3A.17] daliai, kurios palū
kanų norma yra kintama.
19. Skola, kurios likutinis terminas yra iki vienerių metų [3A.19], yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kurios likutinis
terminas yra vieneri metai arba mažiau.
20. Skola, kurios likutinis terminas yra nuo vienerių iki penkerių metų [3A.20] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai,
kurios likutinis terminas yra nuo vienerių iki penkerių metų.
21. Skola, kurios likutinis terminas yra nuo vienerių iki penkerių metų, iš jos kintama palūkanų norma [3A.21] yra
lygi tai skolos [3A.1] daliai, kurios likutinis terminas yra nuo vienerių iki penkerių metų [3A.20], kurios palū
kanų norma yra kintama.
22. Skola, kurios likutinis terminas yra daugiau kaip penkeri metai [3A.22] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai, kurios
likutinis terminas yra daugiau kaip penkeri metai.
23. Skola, kurios likutinis terminas yra daugiau kaip penkeri metai, iš jos kintama palūkanų norma [3A.23] yra lygi
tai skolos [3A.1] daliai, kurios likutinis terminas yra daugiau kaip penkeri metai [3A.22], kurios palūkanų norma
yra kintama.
24. Vidutinis iki skolos grąžinimo termino likęs laikas [3A.24] yra lygus vidutiniam iki grąžinimo termino likusiam
laikui, apskaičiuotam pagal nesumokėtas sumas, išreikštam metais.
25. Valdžios sektoriaus skola – nulinės atkarpos obligacijos [3A.25] yra lygi tai skolos [3A.1] daliai nulinės atkarpos
obligacijų forma, t. y. obligacijų be atkarpos išmokų, kurių palūkanos yra pagrįstos skirtumu tarp kainų išpir
kimo ir emisijos metu.

3B lentelė
1.

Valdžios sektoriaus skola (nekonsoliduota tarp subsektorių) [3B.1] yra lygi S.13 nekonsoliduotiems įsipareigoji
mams, išskyrus a) S.1311 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1311 turtas, b) S.1312 įsipareigojimus, kurie kartu
yra S.1312 turtas, c) S.1313 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1313 turtas, ir d) S.1314 įsipareigojimus, kurie
kartu yra S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip valdžios sektoriaus skola [3A.1].

2.

Konsoliduojantys elementai [3B.2] yra lygūs S.13 įsipareigojimams, kurie kartu yra S.13 turtas, išskyrus
a) S.1311 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1311 turtas, b) S.1312 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1312 turtas,
c) S.1313 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1313 turtas ir d) S.1314 įsipareigojimus, kurie kartu yra S.1314
turtas, pinigų ir indėlių [3B.3] priemonėje, pridėjus trumpalaikius skolos vertybinius popierius [3B.4], ilgalaikius
skolos vertybinius popierius [3B.5], paskolas [3B.6].

3.

Konsoliduojantys elementai pinigų ir indėlių priemonėje [3B.3] yra lygūs tai konsoliduojančių elementų [3B.2]
daliai pinigų ir indėlių (F.2) priemonėje.

4.

Konsoliduojantys elementai trumpalaikių skolos vertybinių popierių priemonėje [3B.4] yra lygūs tai konsoliduo
jančių elementų [3B.2] daliai skolos vertybinių popierių, kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba mažiau
(F.31), priemonėje.

5.

Konsoliduojantys elementai ilgalaikių skolos vertybinių popierių priemonėje [3B.5] yra lygūs tai konsoliduojančių
elementų [3B.2] daliai skolos vertybinių popierių, kurių pradinis terminas yra daugiau kaip vieneri metai (F.32),
priemonėje.

6.

Konsoliduojantys elementai paskolų priemonėje [3B.6] yra lygūs tai konsoliduojančių elementų [3B.2] daliai
paskolų (F.4) priemonėje.
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7.

Centrinės valdžios skola (konsoliduota) [3B.7] yra lygi S.1311 įsipareigojimams, kurie nėra S.1311 turtas, tose
pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].

8.

Centrinės valdžios skola, iš jos kitiems valdžios subsektoriams [3B.8] yra lygi S.1311 įsipareigojimams, kurie yra
S.1312, S.1313 arba S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].

9.

Krašto (regiono) valdžios skola (konsoliduota) [3B.9] yra lygi S.1312 įsipareigojimams, kurie nėra S.1312 turtas,
tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].

10. Krašto (regiono) valdžios skola, iš jos kitiems valdžios subsektoriams [3B.10] yra lygi S.1312 įsipareigojimams,
kurie yra S.1311, S.1313 arba S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
11. Vietos valdžios skola (konsoliduota) [3B.11] yra lygi S.1313 įsipareigojimams, kurie nėra S.1313 turtas, tose
pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
12. Vietos valdžios skola, iš jos kitiems valdžios subsektoriams [3B.12] yra lygi S.1313 įsipareigojimams, kurie yra
S.1311, S.1312 arba S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
13. Socialinės apsaugos fondų skola (konsoliduota) [3B.13] yra lygi S.1314 įsipareigojimams, kurie nėra
S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
14. Socialinės apsaugos fondų skola, iš jos kitiems valdžios subsektoriams [3B.14] yra lygi S.1314 įsipareigojimams,
kurie yra S.1311, S.1312 arba S.1313 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
15. Kitų valdžios subsektorių vienetų skola centrinei valdžiai [3B.15] yra lygi S.1312, S.1313 arba S.1314 įsipareigo
jimams, kurie yra S.1311 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
16. Kitų valdžios subsektorių vienetų skola krašto (regiono) valdžiai [3B.16] yra lygi S.1311, S.1313 arba
S.1314 įsipareigojimams, kurie yra S.1312 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
17. Kitų valdžios subsektorių vienetų skola vietos valdžiai [3B.17] yra lygi S.1311, S.1312 arba S.1314 įsipareigoji
mams, kurie yra S.1313 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].
18. Kitų valdžios subsektorių vienetų skola socialinės apsaugos fondams [3B.18] yra lygi S.1311, S.1312 arba
S.1313 įsipareigojimams, kurie yra S.1314 turtas, tose pačiose priemonėse, kaip skola [3A.1].“

