Duomenų rinkinio pavadinimas

Institucinių sektorių skolos rodikliai

1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucijos kontaktai

Lietuvos bankas

1.2. Institucijos padalinio kontaktai

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Bendrosios statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Diana Liberienė
dliberiene@lb.lt
(8 5) 268 0146

2. Institucinė aplinka (būtinos sąlygos)
2.1. Įsipareigojimas rinkti, sudaryti ir
skleisti statistinę informaciją

Lietuvos bankas (LB) yra Eurosistemos narys. Todėl Europos centrinių bankų
sistemos (ECBS) funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo,
sudarymo ir sklaidos atsakomybė nustatyta ES teisės aktais – Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 2533/98, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/373, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2533/98, ir ECBS bei Europos
Centrinio Banko statutu (5 straipsnis).
LB atsakomybė rinkti ir sudaryti statistinę informaciją, reikalingą ECBS ir LB
funkcijoms vykdyti, yra įtvirtinta LB įstatymo (su paskutiniais pakeitimais
2017 m.) 8 straipsnyje.
Statistinės informacijos sklaidos atsakomybė yra apibrėžta LB įstatymo
55 straipsnyje, kuriame nustatoma, kad LB ne rečiau kaip kartą per mėnesį
skelbia statistinę ir kitą informaciją.

2.2. Apsikeitimas duomenimis ir
duomenis rengiančių institucijų veiklos
koordinavimas

LB bendradarbiauja su kitomis statistiką sudarančiomis nacionalinėmis
institucijomis. Tuo tikslu yra pasirašytos statistinės informacijos ir duomenų
teikimo sutartys su Lietuvos statistikos departamentu ir Finansų ministerija.
Statistiką sudarančių institucijų statistikos darbai yra įtraukti į Oficialiosios
statistikos darbų programą, kaip ir LB vykdomi statistikos darbai.

2.3. Konfidencialios statistinės
informacijos apsauga

Konfidencialios statistinės informacijos apsauga užtikrinama šiais dokumentais:
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 8, 8a–8c straipsniais, Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 2015/373, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 2533/98;
bendromis taisyklėmis ir minimaliais standartais, kuriais užtikrinamas
individualios statistinės informacijos konfidencialumas, nustatytais Gairėse
ECB/1998/NP28;
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, reglamentuojančiu fizinių
asmenų duomenų apsaugą.
Kitoms nei ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos
konfidencialumas užtikrinamas Statistikos įstatymo 15 straipsniu.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas už konfidencialių
statistinių duomenų atskleidimą.

2.4. Statistinės informacijos rinkimo
užtikrinimas

ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo teisinis
pagrindas yra Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnis ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 2015/373, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 2533/98.
LB funkcijoms, nesusijusioms su ECBS veikla, vykdyti reikalingos statistinės
informacijos rinkimo teisinis pagrindas yra LB įstatymo 8 straipsnio 2 dalis.
LB įstatymo 54 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir
ūkio subjektai privalo teikti LB informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti.
1
54 straipsnyje nustatyta, kad LB turi teisę skirti baudas ir delspinigius ūkio
subjektams už LB nustatytos statistinės informacijos teikimo pažeidimus, jei
tokiems pažeidimams netaikoma ECB poveikio priemonių tvarka. Baudų ir
delspinigių dydį, jų taikymo tvarką ir su tuo susijusios medžiagos saugojimo
terminus nustato LB.

2.5. Kokybės politika

LB plėtoja, sudaro ir skleidžia statistinę informaciją laikydamasis kokybės
politikos, kuri atitinka tarptautinių organizacijų nustatytus statistinių duomenų
kokybės reikalavimus.
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3. Metodika
3.1. Terminai ir apibrėžtys

Institucinių sektorių skolos rodikliai (ISSR) – duomenų rinkinys apie ne
finansų bendrovių, valdžios sektoriaus ir namų ūkių skolą, jos santykį su
bendruoju vidaus produktu (BVP), finansiniu turtu ir nuosavybe. Ši statistinė
informacija leidžia geriau įvertinti riziką ir ekonomikos pokyčius. Skolos rodikliai
skaičiuojami vadovaujantis metodika, nustatyta 2013 m. gegužės 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (ESS 2010).
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių skolą sudaro išleistų skolos vertybinių
popierių (VP) ir gautų paskolų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Valdžios sektoriaus skolą sudaro kitų indėlių (išleisti taupymo lakštai), skolos
VP ir gautų paskolų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Likučiai – tam tikru laiko momentu neįvykdyti įsipareigojimai ir turimas
finansinis turtas.
Finansinis turtas – visi finansiniai reikalavimai ir nuosavybės priemonės.
Nuosavybė – išleistos biržinės ir nebiržinės akcijos bei kitos nuosavybės
priemonės.
Trumpalaikis turtas – likvidusis turtas, kurį sudaro grynieji pinigais,
pervedamieji indėliai, trumpalaikiai skolos VP ir suteiktos trumpalaikės
paskolos.
Trumpalaikiai įsipareigojimai – įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti
kreditoriui pareikalavus per vienus metus arba greičiau. Juos sudaro išleisti
trumpalaikiai skolos VP ir gautos trumpalaikės paskolos.
Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas pagal formulę:
skola/BPV*100, kur BVP – pastarųjų keturių ketvirčių bendrasis vidaus
produktas to meto kainomis.

3.2. Aprėptis (duomenų aprėptis,
aprėpties išimtys, neužfiksuota veikla)

Ne finansų bendrovės, valdžios sektorius, namų ūkiai ir namų ūkiams
paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Ne finansų bendrovių (S.11) sektorius – privačiosios ir viešosios institucijos,
gaminančios rinkos prekes ir teikiančios nefinansines paslaugas rinkos
kainomis. Šiam sektoriui priskiriamos uždarosios akcinės bendrovės, akcinės
bendrovės, mažosios bendrijos, valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios
įstaigos, kurios didžiąją veiklos sąnaudų dalį padengia pajamomis už parduotas
prekes ir paslaugas. Taip pat šiam sektoriui priskiriamos pagrindinių buveinių
veiklos bendrovės, išskyrus kai visos arba dauguma patronuojamųjų bendrovių
yra finansų bendrovės, – tada jos laikomos finansiniais pagalbininkais (S.126)
finansų bendrovių sektoriuje. Tačiau nepriskiriamos individualios (personalinės)
įmonės, nors jos yra rinkos gamintojai; jos yra priskiriamos namų ūkių sektoriui
(S.14).
Valdžios sektorius (S.13) – sektorius, kuriam priskiriami iš mokesčių
finansuojami instituciniai vienetai ir kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų
teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas. Lietuvoje skiriami šie
subsektoriai:
Centrinė valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus) (S.1311) –
iš valstybės biudžeto finansuojami subjektai, taip pat nebiudžetiniai
fondai ir kiti viešosios nuosavybės ne rinkos gamintojai (viešosios
įstaigos ir valstybės kontroliuojamos įmonės, finansuojamos iš
valstybės biudžeto).
Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus) (S.1313) – iš
savivaldybių biudžetų finansuojami subjektai ir kiti viešosios
nuosavybės ne rinkos gamintojai (viešosios įstaigos ir savivaldybių
kontroliuojamos įmonės, finansuojamos iš savivaldybių biudžetų).
Socialinės apsaugos fondai (S.1314) – Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai, Lietuvos darbo birža ir
jos teritoriniai skyriai, Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos,
nebiudžetinis Užimtumo fondas.
Namų ūkių (S.14) sektorius – pavieniai asmenys ar asmenų grupės kaip
vartotojai, ūkininkai kaip rinkos gamintojai, pagal verslo liudijimą dirbantys
verslininkai ir individualios (personalinės) įmonės.
Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų (S.15) sektorius –
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profesinės sąjungos, įvairios draugijos, vartotojų asociacijos, politinės partijos,
bažnyčios ir religinės bendruomenės, daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrijos, socialiniai, kultūriniai, poilsio, pramogų ir sporto klubai, labdaros,
paramos organizacijos.
Finansinio turto ir įsipareigojimų kategorijos, naudojamos skaičiuojant
skolos rodiklius:
Grynieji pinigai (AF/F.21) – eurų monetos ir banknotai, esantys apyvartoje ir
naudojami mokėjimams atlikti, užsienio valiuta išleisti ir apyvartoje esantys
banknotai ir monetos, kuriuos turi rezidentai. Eurų banknotus leidžia
Eurosistema, monetas – euro zonos valstybių centrinės valdžios sektorius, nors
pagal susitarimą monetos laikomos nacionalinių centrinių bankų
įsipareigojimais, atitinkančiais menamus nacionalinių centrinių bankų
reikalavimus valdžios sektoriui.
Pervedamieji indėliai (AF/F.22) – indėliai eurais ir užsienio valiutomis, kurie
gali būti pakeisti į grynuosius pinigus ir (arba) naudojami mokėjimams čekiais,
vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu ar kreditu, ar kitais mokėjimo būdais,
be nuobaudų ar apribojimų.
Kiti indėliai (AF/F.29) – indėliai eurais ir užsienio valiutomis, kuriuos pakeisti į
grynuosius pinigus ir naudoti mokėjimams iki nustatyto termino arba be
išankstinio pranešimo galima tik taikant didelius apribojimus ar nuobaudas. Šiai
grupei priskiriami terminuotieji, taupomieji indėliai, neperleidžiamieji indėlių
sertifikatai, atpirkimo sandoriai, kurie yra pinigų finansų įstaigų įsipareigojimai ir
centrinės valdžios sektoriaus išleisti taupymo lakštai.
Skolos vertybiniai popieriai (AF/F.3) – perleidžiamosios finansinės
priemonės, kuriomis įrodoma skola. Prie skolos vertybinių popierių taip pat
priskiriami privačiai išplatinti skolos vertybiniai popieriai, kuriuos emitentas
parduoda nedideliam investuotojų skaičiui. Šioje priemonių grupėje pagal
pradinį išpirkimo terminą skiriami:
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (AF/F.31) – skolos
vertybiniai popieriai, kurių pradinis išpirkimo terminas yra vieni metai ir
mažiau.
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (AF/F.32) – skolos vertybiniai
popieriai, kurių pradinis išpirkimo terminas yra daugiau kaip vieni metai.
Paskolos (AF/F.4) – kreditorių paskolintos lėšos debitoriams. Šiai grupei
priskiriamos paskolos, suteiktos eurais ir užsienio valiutomis vartojimui, būstui
įsigyti, kitiems tikslams, finansinė nuoma, pirkimo išsimokėtinai sutartys ir
atvirkštiniai atpirkimo sandoriai. Šioje priemonių grupėje pagal pradinį paskolos
grąžinimo terminą skiriama:
Trumpalaikės paskolos (AF/F.41) – paskolos, kurių pradinis grąžinimo
terminas yra vieni metai ir mažiau, paskolos, grąžinamos pagal
pareikalavimą, ir trumpalaikiai atvirkštiniai atpirkimo sandoriai.
Ilgalaikės paskolos (AF/F.42) – paskolos, kurių pradinis grąžinimo
terminas yra daugiau kaip vieni metai, ir ilgalaikiai atvirkštiniai atpirkimo
sandoriai.
Biržinės akcijos (AF/F.511) – akcinių bendrovių išleistos akcijos, kurios
įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus ir kurių kainos
nustatomos organizuotose vertybinių popierių biržose.
Nebiržinės akcijos (AF/F.512) – akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių išleistos
akcijos, kurios nėra įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus ir
kurių kainos nenustatomos organizuotose vertybinių popierių biržose.
Kitos nuosavybės priemonės (AF/F.519) – įvairios nuosavybės priemonės,
nepriskirtos prie biržinių (AF/F.511) ir nebiržinių (AF/F.512) akcijų. Prie šių
priemonių priskiriami kooperatinių bendrovių ir kredito unijų pajai, valstybės ir
savivaldybių įmonių kapitalas, kuris nėra paskirstytas į akcijas, nekilnojamasis
turtas, rezidentų įsigytas užsienyje ar nerezidentų įsigytas Lietuvoje.

3.4. Skaičiavimo metodai (įvertinimas,
apskaitos metodas, išplėtimo /
užskaitos procedūros)

Vertės nustatymas. Skaičiuojant skolos rodiklius finansinis turtas ir
įsipareigojimai įvertinti vadovaujantis ESS 2010 vertinimo metodais: skolos VP
ir biržinės akcijos – rinkos kaina; nebiržinės akcijos ir kitos nuosavybės
priemonės – balansine verte; indėliai ir paskolos – nominaliąja verte.
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4. Tikslumas ir patikimumas
4.1. Duomenų šaltiniai

Finansinių sąskaitų duomenys

4.2. Statistiniai metodai

Institucinių sektorių skolos rodikliai yra nekonsoliduoti, t. y. parodomi visi
skoliniai įsipareigojimai, įskaitant ir skolinius įsipareigojimus tarp ekonominių
vienetų, priskirtų tam pačiam sektoriui ar subsektoriui.

4.3. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Institucinių sektorių skolos rodiklių skaičiavimuose įdiegtos duomenų aritmetinio
ir loginio tikrinimo taisyklės.

4.4. Duomenų revizijos

Institucinių sektorių skolos rodikliai perskaičiuojami, kai revizuojami finansinių
sąskaitų duomenys. Žr. duomenų revizijos.

5. Duomenų tinkamumas
5.1. Duomenų periodiškumas ir
savalaikiškumas

Institucinių sektorių skolos rodikliai skaičiuojami ir skelbiami ketvirtiniu
periodiškumu per 100 dienų ketvirčiui pasibaigus. Žr. duomenų skelbimo
kalendorių.

5.2. Suderinamumas (vidinis
suderinamumas, suderinamumas tarp
sektorių ir tarp statistikos sričių)

Institucinių sektorių skolos rodikliai yra tarpusavyje suderinti, t. y. skaičiuojami
pagal bendrą ir suderintą metodiką, įvertinti vienodais vertinimo metodais. Visų
laikotarpių duomenys yra suderinti ir nėra trūkių duomenų eilutėje.

6. Prieinamumas
6.1. Duomenų sklaidos formos

ISSR skelbiami:
LB interneto svetainėje

6.2. Išankstinis duomenų skelbimo
kalendorius

ISSR skelbimo datos paskelbtos duomenų skelbimo kalendoriuje.

6.3. Kita informacija

-

Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys atnaujinami kartą per metus arba kai padaromi esminiai
metodikos pakeitimai.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2018-04-09

