Perėjimo nuo valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų prie ketvirtinių statistinių duomenų, parengtų pagal
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą (ESA 2010)1, derinamoji lentelė2
Valdžios sektorius
Centrinė valdžia

Vietinė valdžia

Socialinės apsaugos fondai

1. Pirminiai duomenų apie
pajamas ir išlaidas šaltiniai
1. 1. Pagrindinių valdžios
sektoriaus vienetų duomenys

Valstybės biudžeto vykdymo ketvirtinės Savivaldybių
biudžetų
vykdymo 1. Valstybinio socialinio draudimo
ataskaitos (pinigų principu).
ketvirtinės ataskaitos (pinigų principu).
fondo (Sodra) ketvirtinės pajamų ir
išlaidų
ataskaitos
(kaupiamuoju
principu);
2. Privalomojo sveikatos draudimo
fondo ketvirtinės finansinės ataskaitos,
(kaupiamuoju principu);
3.Užimtumo fondo ketvirtinės pajamų ir
išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitos
(pinigų principu).

1. 2. Kitų valdžios sektoriaus 1. Viešųjų įstaigų, priskirtų viešajam
subjektų duomenys
sektoriui3, metinės finansinės ataskaitos,
(kaupiamuoju principu);
2. Įmonių priskirtų centrinės valdžios
subsektoriui ketvirtinės finansinės ir
statistinės
ataskaitos
(kaupiamuoju
principu);
3. Kitų viešųjų įstaigų metinės finansinės
ataskaitos (kaupiamuoju principu);
4. Viršbiudžetinių fondų pajamų ir išlaidų
ketvirtinės ataskaitos (pinigų principu).
2. Pirminių duomenų
parengimo pagal ESA 2010
standartus etapai

1. Viešųjų įstaigų, priskirtų viešajam Nėra
kitų
subjektų,
priskiriamų
sektoriui3, metinės finansinės ataskaitos, socialinės apsaugos fondų subsektoriui.
(kaupiamuoju principu);
2. Įmonių priskirtų vietinės valdžios
subsektoriui ketvirtinės finansinės ir
statistinės
ataskaitos
(kaupiamuoju
principu).

Valdžios sektorius
Centrinė valdžia

Vietinė valdžia

Socialinės apsaugos fondai

2. 1. Pagrindinių valdžios Biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys yra
sektoriaus subjektų duomenų suklasifikuoti pagal sandorių rūšis, tai
priskyrimas pajamų ir išlaidų leidžia atskirti nefinansinius sandorius nuo
straipsniams pagal ESA 2010.
finansinių ir priskirti juos sandoriams pagal
ESA 2010.

Biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys Fondų ataskaitų duomenys priskiriami
yra suklasifikuoti pagal sandorių rūšis, tai sandoriams pagal ESA 2010
leidžia atskirti nefinansinius sandorius
nuo finansinių ir priskirti juos sandoriams
pagal ESA 2010.

2. 2. Perskaičiavimas
kaupiamuoju principu.

Apskaitos duomenys parengti pinigų
principu, perskaičiuojami kaupiamuoju
principu:
● Palūkanų pajamos ir išlaidos
(Paskaičiuojamos ataskaitinio laikotarpio
palūkanos, tenkančios skolos likučiui.
Palūkanų pajamos ir išlaidos parodomos
nepriklausomai nuo to, ar jos buvo
sumokėtos, ar ne).
● Einamosios išlaidos (įvertinamos
naudojant duomenis apie kreditorinį
įsiskolinimą).
●
Subsidijos
(priskiriamos
tik
ataskaitiniam
laikotarpiui
skirtos
subsidijos).

Apskaitos duomenys parengti pinigų
principu, perskaičiuojami kaupiamuoju
principu:
●
Mokesčiai
(PVM
ir
akcizai)
(perskaičiavimui
naudojamas
vieno
mėnesio perstūmimo metodas, tokiu būdu
sumokėtus mokesčius priskiriant tam
laikotarpiui kuriuo vyko veikla už kurią šie
mokesčiai buvo sumokėti).
●
Palūkanų
pajamos
ir
išlaidos
(Paskaičiuojamos ataskaitinio laikotarpio
palūkanos, tenkančios skolos likučiui.
Palūkanų pajamos ir išlaidos parodomos
nepriklausomai nuo to, ar jos buvo
sumokėtos, ar ne).
● Einamosios išlaidos (įvertinamos
naudojant duomenis apie kreditorinį
įsiskolinimą).
● ES lėšos (pajamos parodomos tą
laikotarpį, kai buvo patirtos išlaidos).
● Subsidijos (priskiriamos tik ataskaitiniam
laikotarpiui skirtos subsidijos).

Apskaitos duomenys perskaičiuojami
kaupiamuoju principu:
●
Subsidijos
(priskiriamos
tik
ataskaitiniam
laikotarpiui
skirtos
subsidijos).

2. 3. Viešųjų įstaigų, priskirtų Viešųjų įstaigų rodikliai įvertinami Viešųjų įstaigų rodikliai įvertinami Nėra viešųjų įstaigų, priskirtų šiam
viešajam sektoriui3 finansinių panaudojant
metines
finansines
ir panaudojant metines finansines ir subsektoriui.
rodiklių įvertinimas.
ketvirtines statistines ataskaitas.
ketvirtines statistines ataskaitas.

Valdžios sektorius
Centrinė valdžia

Vietinė valdžia

2. 4. Kitų Viešųjų įstaigų, Viešųjų įstaigų rodikliai įvertinami Vertinimai neatliekami.
priskirtų valdžios sektoriui panaudojant praėjusių metų finansines
finansinių rodiklių įvertinimas.
ataskaitas ir valstybės biudžeto įvykdymo
ketvirtines ataskaitas.

Socialinės apsaugos fondai
Nėra viešųjų įstaigų, priskirtų šiam
subsektoriui.

2.5. Įmonių priskirtų valdžios Įmonių rodikliai įvertinami panaudojant Įmonių rodikliai įvertinami panaudojant Nėra
įmonių,
sektoriui finansinių rodiklių ketvirtines ir metines finansines ir ketvirtines ir metines finansines ir subsektoriui.
įvertinimas.
statistines ataskaitas.
statistines ataskaitas.
2.6. Tarpusavio sandorių Taip
eliminavimas (konsolidavimas).
2.7. Netiesiogiai apskaičiuotų
finansinio
tarpininkavimo
paslaugų
(NAFTAP)
įvertinimas.

Taip

priskirtų

šiam

Taip

NAFTAP
priskiriamos
subsektoriaus NAFTAP priskiriamos subsektoriaus NAFTAP nepriskiriamas.
išlaidoms ir pajamoms (kitai ne rinkos išlaidoms ir pajamoms (kitai ne rinkos
produkcijai,
tarpiniam
vartojimui, produkcijai,
tarpiniam
vartojimui,
nuosavybės pajamoms gaunamoms ir nuosavybės pajamoms gaunamoms ir
mokamoms,
kolektyvinio
vartojimo mokamoms,
kolektyvinio
vartojimo
išlaidoms).
išlaidoms).

2.8
Nuosavos
gamybos Nuosavos gamybos programinė įranga Tokio reiškinio nėra
programinės įrangos įvertinimas apskaičiuojama
remiantis
darbo
užmokesčio struktūros statistiniu tyrimu.
Paskaičiuota
suma
pridedama
prie
produkcijos savajam galutiniam naudojimui
ir kapitalo formavimo (2.9. punktas).
2.9. Kapitalo formavimo Įvertinimas
atliekamas
panaudojant
išlaidų įvertinimas.
valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą,
įmonių ketvirtines finansines ir statistines
ataskaitas, viešųjų įstaigų ketvirtines
statistines ataskaitas. Pridedamas 2.8
punkte nurodytas vertinimas.

Tokio reiškinio nėra

Įvertinimas
atliekamas
panaudojant Įvertinimas atliekamas panaudojant
savivaldybių
biudžeto
įvykdymo socialinės apsaugos fondų ataskaitas.
ataskaitą, įmonių ketvirtines finansines ir
statistines ataskaitas viešųjų įstaigų
ketvirtines statistines ataskaitas.

Valdžios sektorius
Centrinė valdžia

Vietinė valdžia

Socialinės apsaugos fondai

2.10.
Pagrindinio
kapitalo Pagrindinio kapitalo vartojimas – gamintojo
vartojimo išlaidų įvertinimas.
pagrindinių
priemonių
ir
atsargų
einamosios vertės sumažėjimas, kuris
įvyksta blogėjant fizinėms savybėms dėl
moralinio nusidėvėjimo ar atsitiktinių
gedimų – apskaičiuojamas nuolatinio
inventorizavimo
metodu
remiantis
ilgalaikio turto atsargomis ir įvairių prekių
kategorijų vidutiniu tikėtinu ekonominio
gyvavimo laiku.

Pagrindinio kapitalo vartojimas –
gamintojo pagrindinių priemonių ir
atsargų einamosios vertės sumažėjimas,
kuris įvyksta blogėjant fizinėms savybėms
dėl moralinio nusidėvėjimo ar atsitiktinių
gedimų – apskaičiuojamas nuolatinio
inventorizavimo
metodu
remiantis
ilgalaikio turto atsargomis ir įvairių prekių
kategorijų vidutiniu tikėtinu ekonominio
gyvavimo laiku.

Pagrindinio kapitalo vartojimas –
gamintojo pagrindinių priemonių ir
atsargų einamosios vertės sumažėjimas,
kuris įvyksta blogėjant fizinėms
savybėms dėl moralinio nusidėvėjimo ar
atsitiktinių gedimų – apskaičiuojamas
nuolatinio inventorizavimo metodu
remiantis ilgalaikio turto atsargomis ir
įvairių prekių kategorijų vidutiniu
tikėtinu ekonominio gyvavimo laiku.

2.11. Kitų specifinių sandorių Perteklinių
dividendų
eliminavimas,
įvertinimas
viešosios ir privačiosios partnerystės
projektų, mokslo tiriamosios veiklos
išlaidų,
atidėjinių
standartinėms
garantijoms
įvertinimas,
išlaidų
koregavimas dėl prisiimtų vienkartinių
įsipareigojimų ir kt.

Perteklinių
dividendų eliminavimas, Išlaidų koregavimas dėl prisiimtų
išlaidų
viešosios
ir
privačiosios vienkartinių įsipareigojimų ir kt.
partnerystės
projektams
įvertinimas,
išlaidų koregavimas dėl prisiimtų
vienkartinių įsipareigojimų ir kt.

2.12. Nefinansinių sąskaitų Ketvirtinės
nefinansinės
sąskaitos Ketvirtinės
nefinansinės
sąskaitos Ketvirtinės
nefinansinės
sąskaitos
sudarymas pagal ESA 2010.
parengiamos 85 dienos ataskaitiniam parengiamos 85 dienos ataskaitiniam parengiamos 85 dienos ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus.
ketvirčiui pasibaigus.
ketvirčiui pasibaigus.

Valdžios sektorius

2.13. Revizavimas

1

Centrinė valdžia

Vietinė valdžia

Socialinės apsaugos fondai

Parengus metinius valdžios sektoriaus
rodiklius,
ketvirtiniai
rodikliai
yra
perskaičiuojami. Ketvirtiniai duomenys yra
visiškai suderinti su metiniais ir Pervišinio
deficito procedūros (PDP) pažymos
duomenimis. Revizuojamos laiko eilutės
ilgis priklauso nuo PDP ir kitų ESA 2010
rodiklių revizuotų laiko eilučių. Revizijos
atliekamos pagal statistinės informacijos
revizijų kalendorių.

Parengus metinius valdžios sektoriaus
rodiklius, ketvirtiniai rodikliai yra
perskaičiuojami. Ketvirtiniai duomenys
yra visiškai suderinti su metiniais ir
Pervišinio deficito procedūros (PDP)
pažymos duomenimis. Revizuojamos
laiko eilutės ilgis priklauso nuo PDP ir
kitų ESA 2010 rodiklių revizuotų laiko
eilučių. Revizijos atliekamos pagal
statistinės
informacijos
revizijų
kalendorių.

Parengus metinius valdžios sektoriaus
rodiklius, ketvirtiniai rodikliai yra
perskaičiuojami. Ketvirtiniai duomenys
yra visiškai suderinti su metiniais ir
Pervišinio deficito procedūros (PDP)
pažymos duomenimis. Revizuojamos
laiko eilutės ilgis priklauso nuo PDP ir
kitų ESA 2010 rodiklių revizuotų laiko
eilučių. Revizijos atliekamos pagal
statistinės
informacijos
revizijų
kalendorių.

– Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (ESA 2010) nustatyta 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.

549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1)
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– Publikuojami duomenys pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nėra naudojami valdžios
sektoriaus finansų duomenų parengimui pagal ESA 95 standartus, todėl pateikiama perėjimo nuo naudojamų apskaitos duomenų prie ketvirtinių valdžios sektoriaus
nefinansinių sąskaitų parengimo pagal ESA 2010 standartus metodologija.
3

– Viešasis sektorius apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (Žin., 2007, Nr. 77-3046).

