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1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucijos kontaktai

Lietuvos bankas

1.2. Institucijos padalinio kontaktai

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Pinigų ir finansų statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Žilvinas Kalinauskas
El. paštas: Pinigu.statistika@lb.lt
Telefonas: (8 5) 268 0127

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 su visais jo pakeitimais ir papildymais 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 2016 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 (su visais jo pakeitimais ir papildymais) 8,
8a–8c straipsniais.
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 (su visais jo pakeitimais ir
papildymais) 2 straipsnis.
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.
PFĮ balanso ir pinigų statistikos duomenys renkami vadovaujantis Lietuvos banko
valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų
balanso statistinės atskaitomybės“ su pakeitimais ir atitinka europinius standartus,
išdėstytus Europos Centrinio Banko 2013 m. rugsėjo 24 d. Reglamente (ES) Nr.
1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija)
(ECB/2013/33) ir 2014 m. balandžio 4 d. Gairėse dėl pinigų ir finansų statistikos
(nauja redakcija) (ECB/2014/15) su pataisymais.
Detalūs pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir pinigų statistikos sąvokų
paaiškinimai ir pavyzdžiai pateikiami PFĮ balanso statistikos vadove (anglų k.)
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2.5. Kokybės politika

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

3. Metodika
3.1. Terminai ir apibrėžtys

Pinigų finansų įstaigų balanso (PFĮ) ir pinigų statistika – Lietuvos banko
balanso ir Lietuvos komercinių bankų ir užsienio bankų filialų, Lietuvos centrinės
kredito unijos ir kitų kredito unijų balansų agreguoti duomenys. Iš šių duomenų
yra apskaičiuojami Lietuvos indėliai į konsoliduotą euro zonos PFĮ balansą ir
pinigų statistiką.
Pateikiami likučių ir sandorių duomenys.
Likučiai – PFĮ turto ir įsipareigojimų duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Sandoriai – likučių skirtumas, patikslintas atimant pokyčius dėl perklasifikavimo,
valiutos santykio svyravimo, visiško ar dalinio paskolų nurašymo ir vertybinių
popierių perkainojimo dėl kainos svyravimo. Duomenis apie perklasifikavimą,
patikslinimą dėl perkainojimo ir kitokį patikslinimą Lietuvos bankas gauna iš
atskaitingų agentų, o pokyčius dėl valiutos santykio svyravimo įvertina pats.
Pagrindinės balanso turto kategorijos yra šios:
Grynieji pinigai – PFĮ turimi šalies ir užsienio apyvartoje esantys banknotai ir
monetos, plačiai naudojami mokėjimams atlikti.
Paskolos – PFĮ turimas finansinis turtas, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas,
nepatvirtintas dokumentais arba patvirtintas neperleidžiamaisiais dokumentais. Ši
kategorija taip pat apima PFĮ turtą, turimą kaip indėliai. Paskolos apima visas
paskolas, įskaitant vienadienes, sindikuotąsias, užtikrintas nekilnojamojo turto
užstatu, atvirkštinius atpirkimo sandorius, atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų
lėšų pereikvojimus, grupės vidaus pozicijas bei kredito kortelės kreditą.
Turimi skolos vertybiniai popieriai – turimos obligacijos, vekseliai, sertifikatai ir
panašios perleidžiamosios finansinės priemonės, kuriomis įrodoma skola. Jais
paprastai prekiaujama antrinėse rinkose arba jie gali būti atsveriami kitu sandoriu
rinkoje; jie nesuteikia turėtojui jokių nuosavybės teisių į leidėją. Šiai kategorijai
priklauso ir subordinuotoji skola vertybiniais popieriais.
PRF vienetai (akcijos) – likvidumo požiūriu indėliams artimi pakaitai. Tai vienetai
(akcijos) tokių kolektyvinio investavimo subjektų, kurie atitinka visus Reglamento
(ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 2 straipsnyje nurodytus kriterijus.
Investicinių fondų vienetai (akcijos) – ne PRF investicinių fondų, kurie yra
kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į finansinį ir (arba) nefinansinį
turtą, kai siekiama investuoti iš visuomenės surinktą kapitalą, išleisti vienetai
(akcijos).
Nuosavybės priemonės – nuosavybės teisės į bendroves arba kvazibendroves;
tai reikalavimas dėl likutinės vertės patenkinus visų kreditorių reikalavimus, t. y.
biržinės ir nebiržinės akcijos ir kitos nuosavybės priemonės.
Nefinansinis turtas apima materialųjį ir nematerialųjį nefinansinį turtą. Šis
straipsnis apima būstą, kitus pastatus ir statinius, mašinas ir įrangą, vertybes ir
intelektinės nuosavybės produktus (pvz., kompiuterių programinę įrangą ir
duomenų bazes).
Likęs turtas – tai likęs balanso turto dalies straipsnis, apibrėžiamas kaip „Kitur
neįtrauktas turtas“. Jis apima išvestines finansines priemones, laikinuosius ir
tranzitinius straipsnius, sukauptas pajamas (už paskolas ir vertybinius popierius
sukauptas palūkanas ir kitas sukauptas pajamas), būsimojo laikotarpio išlaidas ir
kitus straipsnius.
Pagrindinės balanso įsipareigojimų kategorijos yra šios:
Grynieji pinigai apyvartoje – ECB ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų
išleisti apyvartoje esantys banknotai ir monetos, plačiai naudojami mokėjimams
atlikti. Ši kategorija neapima kolekcinių (proginių) monetų, išleistų didesne negu
nominalas kaina. Grynieji pinigai apyvartoje Lietuvos banko balanse – tai
Lietuvos banko dalis visoje Eurosistemos eurų banknotų emisijoje ir Lietuvos
banko išleistos eurų monetos. Bendra eurų banknotų vertė paskirstoma
kiekvienam centriniam bankui Eurosistemos dalyviui taikant pasirašytojo kapitalo
raktą, kaip numatyta 2010 m. gruodžio 13 d. Sprendime ECB/2010/29 dėl eurų
banknotų emisijos (ir vėlesniuose jo pakeitimuose). Iki 2015 m. gruodžio mėnesio
į šią kategoriją įtraukiami neišimti iš apyvartos litų banknotai ir monetos.
Indėliai – kreditoriams įsiskolintos sumos neišleidžiant perleidžiamųjų vertybinių
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popierių arba PRF vienetų (akcijų). Ši kategorija taip pat apima PFĮ
įsipareigojimus paskolomis. Indėliai apima vienadienius indėlius, sutarto termino
indėlius, įspėjamojo laikotarpio indėlius ir atpirkimo sandorius.
Vienadieniai indėliai – indėliai tiek nacionaline, tiek užsienio valiuta, kurie yra
keičiami į pinigus ar gali būti pervedami pagal čekį, banko mokėjimo nurodymą,
debeto įrašą ar pan. pareikalavus, be uždelsimo, apribojimo ar baudos. Ši
subkategorija apima taip pat tuos nepervedamuosius indėlius, kurie išmokami
pareikalavus arba iki kitos darbo dienos pabaigos be reikšmingos baudos ar
apribojimo, likučius iš anksto apmokėtose kortelėse, paskolas, kurias reikia
grąžinti iki kitos darbo dienos pabaigos.
Sutarto termino indėliai – nepervedamieji indėliai, kurie negali būti pakeisti į
pinigus anksčiau nei sutartas fiksuotas terminas arba kurie gali būti pakeisti į
pinigus anksčiau nei sutartas terminas, tik taikant indėlininkui tam tikro tipo baudą.
Įspėjamojo laikotarpio indėliai – nepervedamieji, ne sutarto termino indėliai. Jų
negalima pakeisti į pinigus nepasibaigus išankstiniam įspėjamajam laikotarpiui
arba galima tik sumokėjus baudą.
Atpirkimo sandoriai – susitarimai parduoti vertybinius popierius ir juos arba
panašius vertybinius popierius atpirkti tiksliai nurodyta kaina ir iš anksto nustatytu
laiku. Dėl to jie panašūs į paskolas, užtikrintas vertybinių popierių užstatu, tik šiuo
atveju pardavėjas perduoda vertybinių popierių juridinę nuosavybę. Šiame
straipsnyje klasifikuojamos tokios atpirkimo tipo operacijos: vertybinių popierių
skolinimas už piniginį užstatą ir pardavimo įsipareigojant nupirkti sutartys.
Vertybiniai popieriai, dėl kurių sudaromi atpirkimo tipo sandoriai, įrašomi turto
straipsnyje „Turimi skolos vertybiniai popieriai“. Į šį straipsnį taip pat įtraukiami
sandoriai, kuriais už grynųjų pinigų įkaitą laikinai perleidžiamas auksas.
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) – PRF, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 2 straipsnyje, išleisti vienetai arba akcijos.
Išleisti skolos vertybiniai popieriai – PFĮ išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus
nuosavybės priemones (obligacijos, vekseliai, sertifikatai ir panašūs), paprastai
perleidžiamieji, kuriais dažniausiai prekiaujama antrinėse rinkose arba kurie gali
būti atsveriami kitu sandoriu rinkoje; jie nesuteikia turėtojui jokių nuosavybės
teisių į leidėją. Šiai kategorijai priklauso ir išleista subordinuotoji skola vertybiniais
popieriais.
Kapitalas ir atsargos – prie šios kategorijos priskiriamos sumos, atsirandančios
PFĮ akcininkams arba kitiems savininkams išleidžiant nuosavą kapitalą, kuris
išreiškia turėtojo nuosavybės teises į PFĮ ir apskritai teisę gauti dalį jos pelno ir
dalį nuosavų lėšų likvidavimo atveju. Taip pat įtraukiamas pelnas (nuostoliai),
įrašytas į pelno (nuostolių) ataskaitą, lėšos, kurių šaltinis yra nepaskirstytasis
pelnas ar PFĮ numatomiems tikėtiniems mokėjimams ar prievolėms ateityje
atidėtos lėšos. Ši kategorija iš esmės apimtų tokias lėšas: įmokas išleidžiant
nuosavą kapitalą, įskaitant akcijų priedus, pelną arba nuostolį, įrašytą į pelno
(nuostolio) ataskaitą; pajamas ir išlaidas, pripažįstamas nuosavybės priemonėse
tiesiogiai; lėšas, atsirandančias iš akcininkams nepaskirstyto pelno, specialiuosius
ir bendruosius atidėjinius paskoloms, vertybiniams popieriams ir kitokiam turtui.
Šis apibrėžimas taikomas tik statistikos tikslais.
Likę įsipareigojimai – tai likęs balanso įsipareigojimų dalies straipsnis,
apibrėžiamas kaip „Kitur neįtraukti įsipareigojimai“. Jis apima išvestines finansines
priemones, laikinuosius ir tranzitinius straipsnius, sukauptas išlaidas (už indėlius ir
vertybinius popierius sukauptas palūkanas, taip pat kitas sukauptas išlaidas),
būsimojo laikotarpio pajamas ir kitus straipsnius.

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

Aprėpiamos Lietuvos pinigų finansų įstaigos.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Klasifikavimas pagal priemonių kategorijas. PFĮ balanso statistinėje
atskaitomybėje PFĮ turtas ir įsipareigojimai klasifikuojami į 3.1 punkte pateiktas
kategorijas.
PFĮ turto ir įsipareigojimų priemonėms grupuoti pagal aukščiau nurodytas
kategorijas taikomos Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2
dalyje pateiktos priemonių kategorijų apibrėžtys, kurios pagrįstos 2013 m.
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 dėl
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013
L 174, p. 1) patvirtinta 2010 m. Europos sąskaitų sistema (ESS 2010).
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Klasifikavimas pagal trukmę:
Paskolos pagal pradinį paskolos grąžinimo terminą klasifikuojamos į paskolas iki
1 metų imtinai, paskolas nuo 1 iki 5 metų imtinai ir paskolas nuo 5 metų.
Turimi skolos vertybiniai popieriai pagal pradinį išpirkimo terminą klasifikuojami
į skolos vertybinius popierius iki 1 metų imtinai, skolos vertybinius popierius nuo 1
iki 2 metų imtinai ir skolos vertybinius popierius nuo 2 metų.
Sutarto termino indėliai pagal išleidimo metu sutartą grąžinimo terminą
klasifikuojami į sutarto iki 1 metų imtinai, nuo 1 iki 2 metų imtinai ir nuo 2 metų
termino indėlius.
Įspėjamojo laikotarpio indėliai pagal įspėjamojo laikotarpio trukmę
klasifikuojami į įspėjamojo laikotarpio iki 3 mėnesių imtinai indėlius, įspėjamojo
laikotarpio nuo 3 mėnesių iki 2 metų imtinai indėlius ir įspėjamojo nuo 2 metų
laikotarpio indėlius.
Išleisti skolos vertybiniai popieriai pagal pradinį išpirkimo terminą
klasifikuojami į skolos vertybinius popierius iki 1 metų imtinai, skolos vertybinius
popierius nuo 1 iki 2 metų imtinai ir skolos vertybinius popierius nuo 2 metų.
Pradinis terminas (terminas išleidimo metu) reiškia nustatytą finansinės
priemonės gyvavimo laikotarpį, kuriam nepasibaigus ji negali būti sugrąžinta ar
susigrąžinta (pvz., skolos vertybiniai popieriai) arba gali būti sugrąžinta ar
susigrąžinta tik mokant tam tikrą baudą (pvz., kai kurių rūšių indėliai).
Įspėjamasis laikotarpis reiškia laikotarpį nuo to momento, kai finansinės
priemonės turėtojas įspėja apie savo ketinimą ją sugrąžinti ar susigrąžinti, iki
dienos, kurią turėtojui leidžiama ją pakeisti į pinigus netaikant baudos.
Paskoloms pagal paskirtį grupuoti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje pateiktos apibrėžtys.
Paskolų klasifikavimas pagal paskirtį. Paskolos Lietuvos rezidentams ir kitiems
euro zonos rezidentams namų ūkiams ir namų ūkiams paslaugas teikiančioms ne
pelno institucijoms klasifikuojamos pagal paskirtį į paskolas vartojimui,
paskolos būstui įsigyti ir paskolas kitiems tikslams.
Paskolos kitiems tikslams apima paskolas savarankiško juridinio statuso
neturinčioms individualiosioms įmonėms ir partnerystėms.
Klasifikavimas pagal valiutą. PFĮ balanso turto kategorijos „Grynieji pinigai“,
„Paskolos“, „Turimi skolos vertybiniai popieriai“ ir „Likęs turtas“ bei įsipareigojimų
kategorijos „Indėliai“, „Išleisti skolos vertybiniai popieriai“ ir „Likę įsipareigojimai“
klasifikuojamos į pozicijas eurais ir kitomis valiutomis. Pagrindiniai PFĮ balanso
straipsniai papildomai paskirstomi pagal kiekvieną valiutą atskirai.
Klasifikavimas pagal atitiktinės šalies ekonominę erdvę. PFĮ balanso
statistinėje atskaitomybėje PFĮ turtas ir įsipareigojimai klasifikuojami pagal
atitiktinės šalies ekonominę erdvę į Lietuvos rezidentų, kitų euro zonos
rezidentų ir ne euro zonos rezidentų turtą ir įsipareigojimus.
Klasifikavimas pagal atitiktinės šalies sektorių. PFĮ balanso statistinėje
atskaitomybėje PFĮ turtas ir įsipareigojimai klasifikuojami pagal atitiktinės šalies
sektorių, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II
priedo 3 dalyje pateiktomis sektorių apibrėžtimis, kurios pagrįstos 2010 m. ESS, į
tokių sektorių ir subsektorių grupių turtą ir įsipareigojimus:
PFĮ – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1
straipsnyje
Centrinis bankas (S.121, 2010 m. ESS, 2.72–2.74 punktai)
Kitos PFĮ
Indėlių bendrovės (S.122) – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr.
1071/2013 (ECB/2013/33) 1 straipsnyje
PRF (S.123) – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) 2 straipsnyje
Ne PFĮ
Valdžios sektorius (S.13, 2010 m. ESS, 2.111–2.113 punktai)
Centrinė valdžia (S.1311, 2010 m. ESS, 2.114 punktas)
Kiti valdžios sektoriai
Krašto valdžia (S.1312, 2010 m. ESS, 2.115 punktas)
Vietos valdžia (S.1313, 2010 m. ESS, 2.116 punktas);
Socialinės apsaugos fondai (S.1314, 2010 m. ESS, 2.117 punktas).
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Lietuvoje tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos skyriai,
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinės ligonių kasos.
Kiti rezidentų sektoriai
Investiciniai fondai (S.124, 2010 m. ESS, 2.82–2.85 punktai) – kaip
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38).
Kiti finansiniai tarpininkai, finansiniai pagalbininkai, priklausomos
finansų įstaigos ir pinigų skolintojai
Kiti finansiniai tarpininkai (S.125, 2010 m. ESS, 2.86–2.94 punktai)
Finansiniai pagalbininkai (S.126, 2010 m. ESS, 2.95–2.97 punktai)
Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127, 2010 m.
ESS, 2.98–2.99 punktai)
Draudimo bendrovės ir pensijų fondai
Draudimo bendrovės (S.128, 2010 m. ESS, 2.100–2.104 punktai)
Pensijų fondai (S.129, 2010 m. ESS, 2.105–2.110 punktai)
Ne finansų bendrovės (S.11, 2010 m. ESS, 2.45–2.54)
Namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos
Namų ūkiai (S.14, 2010 m ESS, 2.118–2.128 punktai)
Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S. 15,
2010 m. ESS, 2.129–2.130 punktai)
Sąvokos „PFĮ“ ir „ne PFĮ“ vartojamos tik ES šalims, o kitoms šalims vartojamos
sąvokos „Bankai“ ir „Ne bankai“.
PFĮ turto ir įsipareigojimų atitiktinės šalys pagal jų ekonominę erdvę ir į
nurodytas sektorių ir subsektorių grupes grupuojamos vadovaujantis ECB
tvarkomais statistiniais pinigų finansų įstaigų, investicinių fondų, finansinių
priemonių bendrovių ir kitais sąrašais, ECB parengtu „Pinigų, finansų įstaigų ir
rinkų statistikos sektorių vadovu. Klientų statistinės klasifikacijos gairėmis“ ir ESS
2010 klasifikavimo principais. Kai atitiktinės šalies rezidavimo šalyje netaikoma
ESS 2010, laikomasi 2008 m. Nacionalinių sąskaitų sistemos klasifikavimo
principų.

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

Jeigu Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 03-27 „Dėl
pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“ patvirtintuose Pinigų
finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės bendruosiuose nuostatuose
nenustatyta kitaip, PFĮ balanso statistinės ataskaitos rengiamos laikantis
apskaitos taisyklių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (arba)
nacionaliniuose ar tarptautiniuose standartuose, kurie taikomi PFĮ.
Nepaisant Lietuvoje galiojančios apskaitos ir įskaitymo tvarkos, statistikos tikslais
visas finansinis turtas ir įsipareigojimai turi būti pateikiami atskirai ir negali būti
tarpusavyje įskaitomi.
Paskolos ir indėliai pateikiami įkainoti nominaliąja verte, likusia ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje. Nominalioji vertė yra pagrindinė suma, kurią skolininkas
pagal sutartį turi grąžinti skolintojui. Iš paskolos nominaliosios vertės neatimami
atidėjiniai ar daliniai nurašymai, t. y. tiesioginiai paskolos sumos balanse
sumažinimai dėl jos nuvertėjimo. Už paskolas ir indėlius sukauptos gautinos ir
mokėtinos palūkanos įtraukiamos atitinkamai į likusį turtą ir likusius
įsipareigojimus, o ne į su jomis susijusių paskolų ir indėlių vertę.
Turimi vertybiniai popieriai, išleisti skolos vertybiniai popieriai ir išvestinės
finansinės priemonės, kurioms taikoma balansinė apskaita, pateikiami paprastai
įkainoti rinkos verte. Rinkos vertė yra vyraujanti rinkos kaina arba jai artimas
ekvivalentas (tikroji vertė). Už turimus ir išleistus skolos vertybinius popierius
sukauptos gautinos ir mokėtinos palūkanos paprastai įtraukiamos atitinkamai į
likusį turtą ir likusius įsipareigojimus, o ne į su jomis susijusių vertybinių popierių
vertę.
Pavienės išvestinių finansinių priemonių sutartys, turinčios teigiamą bendrąją
rinkos vertę, pateikiamos PFĮ balanso turto pusėje, o sutartys, turinčios neigiamą
bendrąją rinkos vertę, – įsipareigojimų pusėje.
PFĮ turto ir įsipareigojimų likučiai užsienio valiuta perskaičiuojami į eurus pagal
ECB ir Lietuvos banko skelbiamus ataskaitinio laikotarpio pabaigos užsienio
valiutų santykius.
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4. Tikslumas ir patikimumas
4.1. Duomenų šaltiniai

Lietuvos pinigų finansų įstaigos balanso išsamios statistinės ataskaitos PFĮ-01
forma.
Lietuvos pinigų finansų įstaigos balanso sumažintos statistinės ataskaitos PFĮ-03
forma.

4.2. Statistiniai metodai

Lietuvos bankas, taikydamas imčių metodiką, atrenka duomenis turinčius teikti
atskaitinguosius agentus.
Duomenys renkami iš visų bankų ir užsienio bankų filialų, Lietuvos centrinės
kredito unijos ir atrinktų kredito unijų.
Gauti statistiniai duomenys išplečiami, kad aprėptų 100 procentų Lietuvos pinigų
finansų įstaigų.

4.3. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Vykdomas duomenų suderinamumo, loginis ir patikimumo tikrinimas.

4.4. Duomenų revizijos

Skelbiant paskutinio laikotarpio duomenis paprastai tikslinami praėjusio laikotarpio
duomenys. Ankstesnių nei praėjusio laikotarpio laikotarpių duomenys gali būti
tikslinami išimtiniais atvejais (pvz., dėl reikšmingų pataisų).

5. Duomenų tinkamumas
5.1. Duomenų periodiškumas ir
savalaikiškumas

Mėnesinis. Skelbiami per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos. Žr. Duomenų
skelbimo kalendorių.

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

–

6. Prieinamumas
6.1. Duomenų sklaidos formos

PFĮ balanso ir pinigų statistikos duomenys skelbiami:
Lietuvos banko interneto svetainėje
Lietuvos banko mėnesiniame biuletenyje
ECB statistinių duomenų bazėje

6.2. Išankstinis duomenų skelbimo
kalendorius

PFĮ balanso ir pinigų statistikos duomenų 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: 2017-04-03

