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A PRIEDAS

2 SKYRIUS. VIENETAI IR JŲ GRUPĖS 

2.01 Šalies ekonomika – sistema, pagal kurią institucijos ir asmenys sąveikauja 
keisdamiesi prekėmis, paslaugomis ir mokėjimo priemonėmis (pvz., pinigais) ir jas 
perduodami už pagamintas ir vartojamas prekes ir suteikiamas paslaugas.

Sąveikaujantys ekonomikos vienetai – ekonominiai subjektai, kuriems gali 
nuosavybės teise priklausyti turtas ir kurie gali prisiimti įsipareigojimus, vykdyti 
ekonominę veiklą ir sudaryti sandorius su kitais vienetais. Tai instituciniai vienetai.

Nacionalinėse sąskaitose naudojamus vienetus apibrėžti svarbu dėl įvairių priežasčių. 
Visų pirma vienetai yra pagrindiniai elementai geografiškai apibrėžiant ekonomiką, 
pvz., tautas, regionus ir tautų grupes, tokias kaip pinigų ar politinės sąjungos. Antra, 
jie yra pagrindiniai elementai vienetus grupuojant pagal institucinius sektorius. 
Trečia, jie yra labai svarbūs nustatant, kurie srautai ir likučiai yra įrašomi į sąskaitas. 
Sandoriai tarp skirtingų to paties institucinio vieneto dalių į nacionalines sąskaitas iš 
esmės neįrašomi.

2.02 Nacionalinėse sąskaitose naudojami vienetai ir vienetų grupės apibrėžiami 
atsižvelgiant į ekonominės analizės, kuriai jie skirti, pobūdį, o ne vienetų, paprastai 
naudojamų statistiniuose tyrimuose, rūšis. Pastarųjų vienetų (pvz., įmonių, 
kontroliuojančiųjų bendrovių, vienetų pagal veiklos rūšį, vietos vienetų, centrinės 
valdžios padalinių, ne pelno institucijų, namų ūkių ir kt.) gali nepakakti 
nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, kadangi jos grindžiamos teisiniais, 
administraciniais ir apskaitos kriterijais.

Statistikos institucijos atsižvelgia į ESS nustatytas analizės vienetų apibrėžtis, kad 
užtikrintų, jog tyrimuose, kuriuos atliekant renkami duomenys, būtų palaipsniui 
pradėti naudoti visi informacijos elementai, reikalingi su ESS naudojamais analizės 
vienetais susijusiems duomenims rengti.

2.03 Viena iš sistemos ypatybių yra tai, kad naudojamų vienetų rūšys atitinka tris 
ekonomikos suskirstymo būdus:

1) srautams ir pozicijoms analizuoti svarbu pasirinkti vienetus, kurie leidžia ištirti 
ekonominės veiklos vykdytojų veiklos santykius;

2) gamybos procesui analizuoti svarbu pasirinkti vienetus, kurie atskleidžia 
techninio ir ekonominio pobūdžio santykius arba iš kurių matyti vietos veikla;

3) regioninei analizei atlikti reikia vienetų, iš kurių būtų matyti vietos veiklos 
rūšys.

Instituciniai vienetai apibrėžiami siekiant pirmojo iš nurodytų tikslų. 1 punkte 
nurodytiems veiklos santykiams tirti reikalingi vienetai, kuriais remiantis būtų 
galima nustatyti visą su jais susijusią institucinę ekonominę veiklą.
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2 ir 3 punktuose nurodytiems gamybos procesams ir techniniams bei ekonominiams 
santykiams tirti ir regioninei analizei atlikti reikalingi vietos vienetai pagal veiklos 
rūšį. Šie vienetai aprašomi toliau šiame skyriuje.

Prieš pateikiant ESS naudojamų vienetų apibrėžtis būtina apibrėžti šalies 
ekonomikos ribas.

ŠALIES EKONOMIKOS RIBOS

2.04 Vienetai, kurie sudaro šalies ekonomiką ir kurių srautai ir likučiai įrašomi į ESS, yra 
vienetai rezidentai. Kiekvieno institucinio vieneto rezidavimo vieta yra ekonominėje 
teritorijoje, kurioje yra vieneto pagrindiniai ekonominiai interesai. Šie vienetai 
laikomi vienetais rezidentais, nepaisant jų pilietybės, teisinio statuso ir nepaisant to, 
ar jie yra ekonominėje teritorijoje, kai vykdo sandorį.

2.05 Ekonominę teritoriją sudaro:

a) veiksmingai administruojama ir vienos vyriausybės ekonomiškai valdoma 
vietovė (geografinė teritorija);

b) laisvosios zonos, įskaitant muitinės sandėlius ir muitinės kontroliuojamas 
gamyklas;

c) nacionalinė oro erdvė, teritoriniai vandenys ir tarptautiniuose vandenyse 
esantis kontinentinis šelfas, į kurį šalis turi išimtines teises; 

d) teritoriniai anklavai (t. y. likusio pasaulio sektoriuje esančios geografinės 
teritorijos, kurias pagal tarptautines valstybių sutartis ar susitarimus naudoja 
šalies valdžios sektoriaus institucijos (ambasados, konsulatai, karinės bazės, 
mokslinės bazės ir kt.)); 

e) už šalies kontinentinio šelfo tarptautiniuose vandenyje esantys naftos, gamtinių 
dujų ir kiti telkiniai, kuriuos eksploatuoja toje teritorijoje esantys vienetai 
rezidentai, kaip apibrėžiama ankstesniuose punktuose.

Žvejybiniai laivai, kiti laivai, plūduriuojančios platformos ir lėktuvai ESS priskiriami 
prie šalies vienetams rezidentams priklausančios ir (arba) jų eksploatuojamos arba 
vienetams nerezidentams priklausančios ir vienetų rezidentų eksploatuojamos 
judriosios įrangos. Su tokios įrangos nuosavybės teisėmis (bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas) ir naudojimu (nuoma, draudimas ir kt.) susiję sandoriai 
priskiriami šalies, kurios rezidentu yra įrangos savininkas ir (arba) valdytojas, 
ekonomikai. Finansinės nuomos atvejais laikoma, kad nuosavybės teisės pasikeitė.

Ekonominė teritorija gali reikšti vietovę, kuri yra mažesnė arba didesnė už pirmiau 
nurodytąją. Didesnės vietovės pavyzdys – valiutų sąjunga, kaip antai Europos pinigų 
sąjunga, mažesnės – šalies dalis, kaip antai regionas.

2.06 Ekonominei teritorijai nepriskiriami ekstrateritoriniai anklavai.

Ekonominei teritorijai taip pat nepriskiriamos šalies geografinės teritorijos dalys, 
kurias naudoja šios organizacijos:
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1. kitų šalių valdžios sektoriaus institucijos;

2. ES institucijos ir įstaigos ir

3. tarptautinės organizacijos pagal tarptautines valstybių sutartis.

Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų ir tarptautinių organizacijų naudojamos 
teritorijos yra atskiros ekonominės teritorijos. Tokių teritorijų ypatybė yra ta, kad 
institucijos yra jų vieninteliai rezidentai.

2.07 Pagrindiniai ekonominiai interesai reiškia, kad ekonominėje teritorijoje yra vieta, 
kurioje vienetas vykdo ekonominę veiklą ir sudaro sandorius dideliu mastu neribotą 
laiką arba ribotą, bet pakankamai ilgą laiką (metus ar ilgiau). Laikoma, jog žemės ir 
pastatų nuosavybės teisės ekonominėje teritorijoje yra pakankama priežastis
savininkui toje teritorijoje turėti pagrindinių ekonominių interesų.

Bendrovės beveik visada yra susijusios tik su viena ekonomika. Dėl mokesčių ir kitų 
teisinių reikalavimų veiklai kiekvienoje teisinėje jurisdikcijoje vykdyti dažnai 
įsteigiami atskiri juridiniai vienetai. Be to, kai vienas juridinis vienetas didelę dalį 
veiklos vykdo dviejose ar daugiau teritorijų (pvz., padalinių, žemės nuosavybės teisių 
ir daugiateritorinės bendrovės atveju), statistiniais tikslais nustatomas atskiras 
institucinis vienetas. Atskyrus tokius juridinius vienetus, kiekvienos vėliau 
nustatomos įmonės rezidavimo vieta būtų aiški. Jei vienetas turi pagrindinių 
ekonominių interesų, nereiškia, kad vienetai, didelę dalį veiklos vykdantys dviejose 
ar daugiau teritorijų, neturėtų būti atskiriami.

Jei įmonė neturi fizinės išraiškos, jos rezidavimo vieta nustatoma remiantis 
ekonomine teritorija, pagal kurios teisės aktus įmonė įsteigta ar įregistruota.

2.08 Šalies rezidentais laikomi vienetai gali būti skirstomi į:

a) vienetus, kurių visi sandoriai susiję su gamyba, finansais, draudimu ar 
perskirstymu, išskyrus sandorius, susijusius su žemės ir pastatų nuosavybės 
teisėmis;

b) vienetus, kurių visi sandoriai daugiausia susiję su vartojimu, išskyrus 
sandorius, susijusius su žemės ir pastatų nuosavybės teisėmis; 

c) visus vienetus, kurie yra žemės ar pastatų savininkai, išskyrus ekstrateritorinių 
anklavų savininkus, kurie yra kitų šalių ekonominės teritorijos dalis arba 
nepriklausomos šalys. 

2.09 Vienetai, kurie nėra namų ūkiai ir kurių visi sandoriai, išskyrus sandorius, susijusius 
su žemės ir pastatų nuosavybės teisėmis, gali būti susiję su toliau nurodyta veikla:

a) veikla, vykdoma išskirtinai šalies ekonominėje teritorijoje – vienetai, 
vykdantys tokią veiklą, yra tos šalies vienetai rezidentai;

b) veikla, metus ar ilgiau vykdoma kelių šalių ekonominėse teritorijose – tik 
vieneto dalis, kurios pagrindiniai ekonominiai interesai yra šalies ekonominėje 
teritorijoje, yra laikoma tos šalies vienetu rezidentu.
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Institucinis vienetas rezidentas gali būti menamas vienetas rezidentas, jei veiklą, 
kurią metus ar ilgiau šalyje vykdo vienetas, kuris yra rezidentas kitoje šalyje. Kai 
veikla vykdoma trumpiau nei vienus metus, ji neatskiriama nuo institucinio vieneto 
gamintojo veiklos ir atskiras institucinis vienetas nėra nustatomas. Kai veikla yra 
nereikšminga, nors vykdoma ilgiau nei metus, ir kai diegiami įrenginiai užsienyje, 
atskiras institucinis vienetas nėra nustatomas, o veikla į sąskaitas įrašoma kaip 
institucinio vieneto gamintojo veikla.

2.10 Namų ūkiai, kurių pagrindiniai ekonominiai interesai yra šalyje, laikomi vienetais 
rezidentais, išskyrus kai jie yra žemės ir pastatų savininkai. Jie laikomi rezidentais 
nepaisant trumpesnių nei vieni metai laikotarpių, praleistų užsienyje. Jiems, visų 
pirma, priskiriami:

a) pasienio darbuotojai, t. y. kasdien dėl darbo kaimyninėje šalyje sieną kertantys 
asmenys; 

b) sezoniniai darbininkai, t. y. asmenys, kurie išvyksta iš šalies keliems 
mėnesiams, bet trumpesniam nei metų laikotarpiui dirbti kitoje šalyje;

c) turistai, besigydantys asmenys, studentai, kviestiniai pareigūnai, verslininkai, 
pardavimo agentai, menininkai ir komandos nariai, keliaujantys į užsienį; 

d) užsienio vyriausybių ekstrateritoriniuose anklavuose dirbantys pasamdyti 
vietos darbuotojai; 

e) ES institucijų ir civilinių arba karinių tarptautinių organizacijų, kurių centrinės 
buveinės yra ekstrateritoriniuose anklavuose, darbuotojai; 

f) oficialūs, civiliai arba kariniai šalies valdžios sektoriaus, esančio teritoriniuose 
anklavuose, atstovai (įskaitant jų namų ūkius). 

Studentai visada laikomi rezidentais, nepaisant jų studijų užsienyje trukmės.

2.11 Visi vienetai, kaip žemės ir (arba) pastatų, sudarančių ekonominės teritorijos dalį, 
savininkai, yra tos šalies, kurioje yra ta žemė arba pastatai, vienetai rezidentai arba 
menami vienetai rezidentai.
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INSTITUCINIAI VIENETAI

2.12 Apibrėžtis. Institucinis vienetas yra ekonominis vienetas, kuris atlikdamas pagrindinę 
funkciją turi teisę savarankiškai priimti sprendimus. Vienetas rezidentas laikomas 
instituciniu vienetu ekonominėje teritorijoje, kurioje yra jo pagrindiniai ekonominiai 
interesai, jei jis turi teisę savarankiškai priimti sprendimus ir rengia išsamų sąskaitų 
rinkinį arba gali jį rengti.

Turintis teisę atlikdamas pagrindinę funkciją savarankiškai priimti sprendimus vienetas:

a) turi teisę savo vardu disponuoti prekėmis ir turtu; jis gali pakeisti prekių ir turto 
nuosavybės teises sandoriuose su kitais instituciniais vienetais; 

b) gali priimti ekonominius sprendimus ir vykdyti ekonominę veiklą, už kurią jis 
yra atsakingas ir atskaitingas pagal teisės aktus; 

c) gali prisiimti įsipareigojimus, kitas pareigas ar tolesnius įsipareigojimus ir 
sudaryti sutartis; 

d) gali rengti išsamų sąskaitų rinkinį, kurį sudaro apskaitos dokumentai, į kuriuos 
turi būti įrašyti visi ataskaitinio laikotarpio sandoriai, taip pat turto ir 
įsipareigojimų balansas. 

2.13 Kai vienetai neturi institucinio vieneto savybių, taikomi šie principai:

a) Namų ūkiai laikomi turinčiais teisę savarankiškai priimti sprendimus, 
susijusius su jų pagrindine funkcija, todėl yra laikomi instituciniais vienetais, 
net jei jie nerengia išsamaus sąskaitų rinkinio. 

b) Vienetai, kurie nerengia išsamaus sąskaitų rinkinio ir prireikus negali jo 
parengti, nėra laikomi instituciniais vienetais. 

c) Vienetai, kurie rengia išsamų sąskaitų rinkinį, bet neturi teisės priimti 
savarankiškų sprendimų, priklauso juos kontroliuojantiems vienetams. 

d) Kad būtų laikomi instituciniais vienetais, vienetams nebūtina sąskaitų skelbti. 

e) Vienetai, kurie yra gamyba užsiimančių ir išsamų sąskaitų rinkinį rengiančių 
vienetų grupės dalis, laikomi instituciniais vienetais net ir tuo atveju, kai jie iš 
dalies yra perdavę teisę priimti savarankiškus sprendimus už bendrą grupės 
valdymą atsakingai centrinei įstaigai (pagrindinei buveinei); pagrindinė 
buveinė taip pat laikoma instituciniu vienetu, atskiru nuo vienetų, kuriuos ji 
kontroliuoja. 

f) Kvazibendrovės yra vienetai, kurie rengia išsamų sąskaitų rinkinį, bet neturi 
juridinio vieneto statuso. Jų ekonominė ir finansinė elgsena skiriasi nuo jų 
savininkų elgsenos ir yra panaši į bendrovių elgseną. Laikoma, kad jie turi teisę 
savarankiškai priimti sprendimus ir yra laikomi atskirais instituciniais 
vienetais. 
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Pagrindinės buveinės ir kontroliuojančiosios bendrovės

2.14 Pagrindinės buveinės ir kontroliuojančiosios bendrovės yra instituciniai vienetai. Jas 
galima apibrėžti taip:

1) Pagrindinė buveinė – vienetas, kuris vykdo patronuojamųjų bendrovių valdymo 
kontrolę. Pagrindinės buveinės priskiriamos patronuojamųjų bendrovių pagrindiniam 
nefinansinių bendrovių sektoriui, išskyrus kai visos arba didžioji dalis 
patronuojamųjų bendrovių yra finansinės bendrovės, – tada jos laikomos finansiniais 
pagalbininkais (S.126) finansinių bendrovių sektoriuje.

Kai patronuojamosios bendrovės yra įvairios – nefinansinės ir finansinės, skirstymą 
pagal sektorius lemia didžiausia pridėtinė vertė.

Kai pagrindinė buveinė vykdo verslo veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, ji priskiriama 
verslo sektoriui.

Pagrindinės buveinės ISIC (4 red.) M sekcijos 7010 klasėje (NACE (2 red.) M 70.10) 
apibūdinamos kaip nurodyta toliau.

Į šią klasę įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės vienetų priežiūra ir 
vadovavimas jiems; bendrovės ar įmonės strateginio arba organizacinio planavimo 
ir sprendimų priėmimo veikla; su jais susijusių objektų operatyvinės kontrolės 
vykdymas ir vadovavimas kasdienėms operacijoms.

2) Kontroliuojančioji bendrovė, kuri valdo patronuojamosios bendrovės turtą, bet 
nevykdo jokios valdymo veiklos, yra priklausoma finansų įstaiga (S.127) ir 
priskiriama finansinėms bendrovėms.

Kontroliuojančiosios bendrovės ISIC (4 red.) K sekcijos 6420 klasėje (NACE 
(2 red.) K 64.20) apibūdinamos kaip nurodyta toliau.

Į šią klasę įeina kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų), t. y. vienetų, valdančių 
grupės pavaldžiųjų bendrovių investicijas (turtą) (turinčių kontrolinius akcijų 
paketus) ir kurių pagrindinė veikla yra šios grupės valdymas (turėjimas 
nuosavybėje). Šiai klasei priskiriamos kontroliuojančiosios bendrovės (holdingai) 
neteikia jokių kitų paslaugų įmonėms, kurių akcijas jos turi, t. y. jos nei 
administruoja, nei vadovauja kitiems vienetams.
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Bendrovių grupės

2.15 Didelės bendrovių grupės sukuriamos, kai patronuojančioji bendrovė kontroliuoja 
kelias patronuojamąsias bendroves, kurios savo ruožtu gali kontroliuoti joms 
priklausančias patronuojamąsias bendroves, ir t. t. Kiekviena grupės bendrovė 
laikoma atskiru instituciniu vienetu, jei ji atitinka institucinio vieneto apibrėžtį. 

2.16 Bendrovių grupių nelaikymo vienu instituciniu vienetu privalumas yra tai, kad 
grupės ne visada būna pastovios tam tikrą laikotarpį ir praktikoje jas nelengva 
nustatyti. Gali būti sunku gauti grupių, kurių veikla nėra glaudžiai susijusi, duomenų. 
Daugelis grupių yra per didelės ir pernelyg įvairios, kad jas būtų galima laikyti 
atskirais vienetais, o jų dydis ir sudėtis dėl susijungimo ar perėmimo laikui bėgant 
gali keistis.

Specialiosios paskirties vienetai

2.17 Specialiosios paskirties vienetas (SPV) – paprastai ribotos turtinės atsakomybės 
akcinė bendrovė arba ribotos atsakomybės bendrija, įsteigta siekiant siaurų, 
konkrečių arba laikinų tikslų, dažniausiai finansinei, taip pat su mokesčiais ir 
priežiūra susijusiai rizikai atskirti.

2.18 Bendros SPV apibrėžties nėra, tačiau jam būdingos šios savybės:

a) Jis neturi samdomųjų darbuotojų ir nefinansinio turto.

b) Jo fizinis egzistavimas, be lentelės, patvirtinančios registracijos vietą, yra 
ribotas. 

c) Jis visada susijęs su kita bendrove, dažnai kaip patronuojamoji bendrovė. 

d) Jis yra kitos teritorijos nei susijusių bendrovių rezidavimo teritorija, rezidentas. 
Jei įmonė neturi fizinės išraiškos, jos rezidavimo vieta nustatoma pagal 
ekonominę teritoriją, pagal kurios įstatymus įmonė įsteigta ar įregistruota. 

e) Jį valdo kitų bendrovių, kurios gali būti susijusios arba ne, samdomieji 
darbuotojai. SPV moka mokėjimus už jam suteiktas paslaugas ir vėliau 
patronuojančiajai ar kitokiai susijusiai bendrovei nustato tokį mokėjimą šioms 
išlaidoms padengti. Tai vienintelė SPV vykdoma veikla, nors jis dažnai 
savininko vardu prisiima įsipareigojimus ir paprastai gauna investicijų 
pajamas, jam taip pat tenka pajamos, susijusios su turimo turto vertės 
padidėjimu. 

2.19 Neatsižvelgiant į tai, ar vienetui būdingos visos nurodytos savybės, ar nė viena iš jų, 
ar jis apibūdinamas kaip SPV ar panašus vienetas, ar ne, jis laikomas instituciniu 
vienetu ir pagal pagrindinę jo veiklą priskiriamas tam tikram sektoriui ir tam tikrai 
ekonominės veiklos rūšiai, išskyrus kai SPV neturi nepriklausomos teisės vykdyti 
veiklą.

2.20 Priklausomos finansų įstaigos, dirbtinės patronuojamosios bendrovės ir valdžios 
sektoriaus specialiosios paskirties vienetai, kurių veikla yra visiškai priklausoma, 
priskiriami sektoriui, kuriam priklauso juos kontroliuojanti įstaiga. Išimtis taikoma, 
kai šios bendrovės yra nerezidentės ir jos laikomos atskiromis nuo jas 
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kontroliuojančių įstaigų. Tačiau valdžios sektoriaus atveju patronuojamosios 
bendrovės veikla parodoma valdžios sektoriaus sąskaitose. 

Priklausomos finansų įstaigos

2.21 Priklausomos finansų įstaigos pavyzdys – kontroliuojančioji bendrovė, kuriai tik 
priklauso nuosavybės teise patronuojamųjų bendrovių turtas. Priklausomomis 
finansų įstaigomis taip pat laikomi vienetai, turintys pirmiau aprašytų SPV būdingų 
savybių, taip pat investicijų ir pensijų fondai, vienetai, kuriais asmenys ar šeimos 
naudojasi savo turtui valdyti, vienetai, kurie valdo turtą, skirtą pakeisti vertybiniais 
popieriais, susijusių bendrovių vardu išduoda skolos vertybinius popierius (tokia 
bendrovė gali būti vadinama tarpininku), pakeitimo vertybiniais popieriais vienetai ir 
kitas finansines funkcijas atliekantys vienetai.

2.22 Nepriklausomumas nuo patronuojančiosios bendrovės gal būti nustatytas pagal 
atliekamą esminę valdomo turto ir prisiimtų įsipareigojimų kontrolę ir prisiimamą su 
turtu ir įsipareigojimais susijusią riziką ir naudą. Tokie vienetai priskiriami finansinių 
bendrovių sektoriui.

2.23 Tokio tipo vienetas, negalintis veikti nepriklausomai nuo patronuojančiosios 
bendrovės ir tik pasyviai valdantis turtą ir įsipareigojimus (kartais apibūdinamas kaip 
veikiantis savaime) nelaikomas atskiru instituciniu vienetu, išskyrus atvejus, kai jis 
yra kitos nei patronuojančiosios bendrovės ekonomika rezidentas. Jei jis yra tos 
pačios ekonomikos kaip ir patronuojančioji bendrovė rezidentas, jis laikomas 
dirbtine patronuojamąja bendrove, kaip aprašyta toliau.

Dirbtinės patronuojamosios bendrovės

2.24 Patronuojančiajai bendrovei visiškai priklausanti patronuojamoji bendrovė gali būti 
įsteigta siekiant teikti paslaugas patronuojančiajai bendrovei ar kitoms tos pačios 
grupės bendrovėms, kad būtų išvengta mokesčių, sumažinti įsipareigojimai bankroto 
atveju ar užtikrinti kiti techniniai pranašumai pagal konkrečioje šalyje galiojančius 
mokesčių ar bendrovių įstatymus. 

2.25 Apskritai tokie vienetai neatitinka institucinio vieneto apibrėžties, nes jie negali 
veikti pakankamai nepriklausomai nuo patronuojančiosios bendrovės, be to, jų 
galimybės valdyti jų balanse nurodytą turtą ar sudaryti su šiuo turtu susijusius 
sandorius gali būti ribotos. Jų produkcijos mastą ir kainas nustato patronuojančioji 
bendrovė, kuri (tikėtina kartu su kitomis tos pačios grupės bendrovėmis) yra jų 
vienintelis klientas. Todėl jos nelaikomos atskirais instituciniais vienetais. Jos 
laikomos neatsiejama patronuojančiosios bendrovės dalimi ir jų sąskaitos yra 
konsoliduojamos su patronuojančiosios bendrovės sąskaitomis, išskyrus atvejus, kai 
jos yra kitos ekonomikos nei patronuojančioji bendrovė rezidentės.

2.26 Minėtas dirbtines patronuojamąsias bendroves būtina atskirti nuo vienetų, vykdančių 
tik papildomą veiklą. Papildomos veiklos aprėpčiai priskiriamos tik tokios 
aptarnavimo funkcijos, kurios daugiau ar mažiau būtinos visoms įmonėms, kaip antai 
patalpų valymas, algalapių tvarkymas arba su informacinių technologijų 
infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas įmonei (žr. 1 skyriaus 1.13 punktą).

Valdžios sektoriaus specialiosios paskirties vienetai
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2.27 Valdžios sektorius taip pat gali steigti specialius vienetus, kurie savo savybėmis ir 
funkcijomis būtų panašūs į priklausomas finansų įstaigas ir dirbtines 
patronuojamąsias bendroves. Tokie vienetai neturi įgaliojimų veikti nepriklausomai, 
jie gali vykdyti tik tam tikrus sandorius. Jiems netenka su jų valdomu turtu ir 
įsipareigojimais susijusios rizikos ir naudos. Tokie vienetai, jei jie yra rezidentai, 
laikomi ne atskirais vienetais, o neatsiejama valdžios sektoriaus dalimi. Jei šie 
vienetai yra nerezidentai, jie laikomi atskirais vienetais. Visi jų užsienyje vykdyti 
sandoriai nurodomi atitinkamuose sandoriuose su valdžios sektoriumi. Taigi, 
laikoma, kad vienetas, kuris skolinasi užsienyje, tą pačią sumą ir tomis pačiomis kaip 
pradinės sąlygomis, skolina valdžios sektoriui.

2.28 Apibendrinant specialiosios paskirties vienetų, neturinčių nepriklausomų teisių 
vykdyti veiklą, sąskaitos konsoliduojamos su patronuojančiosios bendrovės 
sąskaitomis, išskyrus atvejus, kai jie yra kitos ekonomikos nei patronuojančioji 
bendrovė rezidentai. Tačiau yra viena šios bendrosios taisyklės išimtis – kai SPV 
nerezidentą įsteigia valdžios sektorius. 

2.29 Menami vienetai rezidentai apibrėžiami kaip:

a) vienetų nerezidentų dalys, kurių pagrindiniai ekonominiai interesai yra tos 
šalies ekonominėje teritorijoje (daugeliu atveju tai reiškia, kad vienus metus ar 
ilgiau šis vienetas vykdė ekonominę gamybą toje teritorijoje); 

b) vienetai nerezidentai, kuriems nuosavybės teise priklauso žemė ar pastatai tos 
šalies ekonominėje teritorijoje (atsižvelgiama tik į su ta žeme ar pastatais 
susijusius sandorius). 

Nepaisant to, ar menami vienetai rezidentai rengia tik dalines sąskaitas ir ar gali 
savarankiškai priimti sprendimus, jie laikomi instituciniais vienetais.

2.30 Instituciniais vienetais laikomi:

a) vienetai, galintys savarankiškai priimti sprendimus ir rengiantys išsamų 
sąskaitų rinkinį:

1. privačiosios ir viešosios bendrovės;

2. savarankiškais juridiniais vienetais laikomi kooperatyvai ar bendrijos;

3. pagal specialius teisės aktus nepriklausomais juridiniais vienetais laikomi 
viešieji gamintojai;

4. nepriklausomais juridiniais vienetais laikomos ne pelno institucijos ir

5. valdžios sektoriaus institucijos;

b) vienetai, rengiantys išsamų sąskaitų rinkinį ir laikomi galinčiais savarankiškai 
priimti sprendimus, nors jie nėra patronuojančiosios bendrovės dalimi –
kvazibendrovės; 

c) vienetai, kurie nebūtinai rengia išsamų sąskaitų rinkinį, bet yra laikomi 
galinčiais savarankiškai priimti sprendimus: 
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1. namų ūkiai,

2. menami vienetai rezidentai. 
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INSTITUCINIAI SEKTORIAI

2.31 Atliekant makroekonominę analizę kiekvieno institucinio vieneto veikla atskirai 
nenagrinėjama; nagrinėjama agreguota panašių institucijų veikla. Taigi vienetai yra 
jungiami į grupes, vadinamas instituciniais sektoriais, kurie dar gali būti skirstomi į 
subsektorius.

2.1 lentelė. Sektoriai ir subsektoriai

Sektoriai ir subsektoriai Viešieji Nacion
aliniai
privati

eji

Kontroliu
ojami 

užsienio 
vienetų

Nefinansinės bendrovės S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Finansinės bendrovės S.12

Centrinis bankas S.121

Indėlius 
priimančios 
bendrovės, 
išskyrus 
centrinį 
banką

S.122 S.12201 S.1220
2

S.12203

Pinigų 
finansinės 
įstaigos (PFĮ) Kitos 

pinigų 
finansinės 
įstaigos 
(kPFĮ)

Pinigų 
rinkos 
fondai 
(PRF)

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Ne PRF investiciniai 
fondai

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Kiti finansiniai 
tarpininkai, išskyrus 
draudimo bendroves ir 
pensijų fondus

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Finansiniai pagalbininkai S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Finansinės 
bendrovės, 
išskyrus 
PFĮ ir 
DBPF

Priklausomos finansų 
įstaigos ir pinigų 
skolintojai

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703

Draudimo bendrovės 
(DB)

S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803Draudimo 
bendrovės 
ir pensijų 
fondai 
(DBPF)

Pensijų fondai (PF) S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903
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Valdžios sektorius S.13

Centrinė valdžia S.1311

Krašto (regiono) valdžia S.1312

Vietos valdžia S.1313

Socialinės apsaugos fondai S.1314

Namų ūkiai S.14

Darbdaviai ir savarankiškai dirbantys 
asmenys

S.141+S.1
42

Samdomieji darbuotojai S.143

Nuosavybės ir pervedimų pajamų 
gavėjai

S.144

Nuosavybės pajamų gavėjai S.1441

Pensijų gavėjai S.1442

Kitų pervedimų pajamų gavėjai S.1443

Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne 
pelno institucijos

S.15

Likusio pasaulio sektorius S.2

Europos Sąjungos valstybės narės, 
institucijos ir įstaigos

S.21

ES valstybės narės S.211

ES institucijos ir įstaigos S.212

Šalys, išskyrus valstybes nares; 
tarptautinės organizacijos, ne ES 
rezidentės

S.22

2.32 Kiekviename sektoriuje ir subsektoriuje grupuojami panašios ekonominės elgsenos 
instituciniai vienetai.
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2.1 diagrama. Vienetų priskyrimas sektoriams

Privačios finansinės 
bendrovės

Viešosios finansinės 
bendrovės

Ne

Viešosios nefinansinės 
bendrovės

Privačios nefinansinės 
bendrovės

Nefinansinės 
bendrovės

Finansinės 
bendrovės

Ne
NŪPTNPI

Valdžios 
sektorius

Ar vienetą kontroliuoja valdžios 
sektorius?

Ar vienetas kuria 
finansines paslaugas?

Ne

Taip Taip

Ar vienetą kontroliuoja valdžios 
sektorius?

Ar vienetą kontroliuoja valdžios 
sektorius?

Ne

Taip Taip

Taip

Ar vienetas yra ne rinkos gamintojas?

Ne

Likusio pasaulio 
sektorius     Ar vienetas yra rezidentas?

Ne

Taip

Namų ūkiaiAr vienetas yra namų ūkis?
Taip

Ne
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2.33 Instituciniai vienetai grupuojami į sektorius pagal tai, kokio tipo gamintojai jie yra, ir 
atsižvelgiant į jų pagrindinę veiklą ir funkciją, kurios, kaip manoma, parodo jų 
ekonominę elgseną.

2.34 2.1 diagramoje parodyta, kaip vienetai priskiriami pagrindiniams sektoriams. 
Siekiant nustatyti vieneto rezidento, kuris nėra namų ūkis, sektorių, pagal diagramą 
būtina nustatyti, ar jį kontroliuoja valdžios sektorius ar ne, ir ar jis yra rinkos ar ne 
rinkos gamintojas.

2.35 Finansinės ar nefinansinės bendrovės kontrolė – gebėjimas nustatyti bendrąją veiklos 
politiką. Pavyzdžiui, daugiau nei pusė nuosavybės teise priklausančių 
patronuojamosios bendrovės akcijų – pakankama sąlyga, kuria remiantis įrodoma, 
kad patronuojančioji bendrovė kontroliuoja patronuojamąją bendrovę. 

2.36 Institucinis vienetas (kita bendrovė, namų ūkis, ne pelno institucija ar valdžios 
sektoriaus vienetas) gauna teisę kontroliuoti bendrovę arba kvazibendrovę, įgydamas 
daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų arba kitokiu būdu kontroliuodamas 
daugiau nei pusę akcininkų balsavimo teisių.

2.37 Kad galėtų kontroliuoti daugiau nei pusę akcininkų balsavimo teisių, instituciniam 
vienetui nebūtina turėti balsavimo teisę suteikiančių akcijų. Bendrovė C gali būti 
kitos bendrovės B, kurioje bendrovei A priklauso dauguma balsavimo teisę 
suteikiančių akcijų, patronuojama bendrovė. Bendrovė C laikoma bendrovės B 
patronuojama bendrove, kai bendrovė B kontroliuoja daugiau kaip pusę bendrovės C 
akcininkų balsavimo teisių arba bendrovė B yra bendrovės C akcininkė, turinti teisę 
skirti ar nušalinti daugelį bendrovės C vadovų.

2.38 Valdžios sektorius gauna teisę kontroliuoti bendrovę paskelbus specialų teisės aktą, 
potvarkį ar reglamentą, kuriuo valdžios sektoriui suteikiama teisė nustatyti bendrovės 
politiką. Toliau pateikti aštuoni rodikliai yra pagrindiniai veiksniai nustatant, ar 
valdžios sektorius kontroliuoja bendrovę:

a) valdžios sektorius nuosavybės teise valdo didžiąją dalį balsavimo teisę turinčių 
akcijų;

b) valdžios sektorius kontroliuoja valdybą ar valdančiąją instituciją; 

c) valdžios sektorius kontroliuoja pagrindinio personalo paskyrimą ir atleidimą; 

d) valdžios sektorius kontroliuoja pagrindinius vieneto komitetus; 

e) valdžios sektorius valdo auksinę akciją; 

f) nustatytos specialiosios taisyklės; 

g) valdžios sektorius yra pagrindinis užsakovas; 

h) skolinamasi iš valdžios sektoriaus.

Kontrolei nustatyti gali pakakti vieno rodiklio, tačiau kitais atvejais kontrolę gali 
rodyti keli atskiri rodikliai.
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2.39 Nustatant, ar ne pelno institucijos, kurios laikomos nepriklausomais juridiniais 
vienetais, yra kontroliuojamos, atsižvelgiama į šiuos penkis rodiklius:

a) pareigūnų skyrimas; 

b) nuostatos dėl įgyvendinimo priemonių; 

c) sutartiniai susitarimai; 

d) finansavimo mastas; 

e) galimos rizikos valdžios sektoriui laipsnis. 

Kaip ir bendrovių atveju, tam tikrais atvejais kontrolei nustatyti gali pakakti vieno 
rodiklio, kitais atvejais kontrolę gali rodyti keli atskiri rodikliai. 

2.40 Norint atskirti rinkos ir ne rinkos vienetus arba viešajame sektoriuje – valdžios 
sektorių ir bendrovių sektorių, būtina atsižvelgti į 1.15 dalyje nurodytus kriterijus.

2.41 Sektorius skirstomas į subsektorius remiantis su tuo sektoriumi susijusiais kriterijais; 
pavyzdžiui, valdžios sektorius gali būti skirstomas į centrinę, krašto (regiono) ir 
vietos valdžią ir socialinės apsaugos fondus. Tai leidžia tiksliau apibūdinti vienetų 
ekonominę elgseną.

Į sektorių ir subsektorių sąskaitas įrašoma visa (pagrindinė ir nepagrindinė) 
atitinkamam sektoriui priskiriamų institucinių vienetų veikla.

Kiekvienas institucinis vienetas priklauso tik vienam sektoriui ar subsektoriui.

2.42 Kad būtų galima institucinį vienetą, kurio pagrindinė funkcija yra prekių gamyba ir 
paslaugų teikimas, priskirti tam tikram sektoriui, pirmiausia reikia nustatyti jo, kaip 
gamintojo, tipą.

2.43 2.2 lentelėje pateikiami kiekvienam sektoriui būdingi gamintojų tipai, pagrindinė 
veikla ir funkcijos:

2.2 lentelė. Gamintojo tipai, pagrindinė veikla ir funkcijos pagal sektorių

Gamintojo tipas Pagrindinė veikla ir funkcijos Sektorius

Rinkos gamintojas Rinkos prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas

Nefinansinės 
bendrovės (S.11) 

Rinkos gamintojas Finansinio tarpininkavimo, įskaitant 
draudimą, paslaugos
Pagalbinė finansinė veikla

Finansinės bendrovės 
(S.12) 

Viešasis ne rinkos 
gamintojas

Ne rinkos produkcijos gamyba ir 
tiekimas kolektyviniam ir 
individualiam vartojimui ir sandorių, 
kuriais siekiama perskirstyti 
nacionalines pajamas ir turtą, 
vykdymas

Valdžios sektorius 
(S.13)
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Rinkos gamintojas 
arba privatusis 
gamintojas, 
gaminantis savo 
galutiniam 
naudojimui

Vartojimas

Rinkos produkcijos ir produkcijos 
savo galutiniam naudojimui gamyba

Namų ūkiai (S.14)
 kaip vartotojai

 kaip verslininkai

Privatusis ne rinkos 
gamintojas

Ne rinkos produkcijos gamyba ir 
tiekimas individualiam vartojimui 

Namų ūkiams 
paslaugas teikiančios 
ne pelno institucijos 
(S.15)

2.44 Likusio pasaulio sektoriui (S.2) priskiriami vienetų rezidentų ir vienetų nerezidentų 
srautai ir pozicijos – vienetams nerezidentams nėra būdingi panašūs tikslai ar 
elgsenos tipai, juos galima nustatyti tik pagal jų srautus ir pozicijas su vienetais 
rezidentais.

NEFINANSINĖS BENDROVĖS (S.11)

2.45 Apibrėžtis. Nefinansinių bendrovių sektorių (S.11) sudaro instituciniai vienetai, kurie 
yra nepriklausomi juridiniai vienetai, rinkos gamintojai ir vienetai, kurių pagrindinė 
veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas. Nefinansinių bendrovių 
sektoriui taip pat priskiriamos nefinansinės kvazibendrovės. (Žr. 2.13 dalies f 
punktą).

2.46 Priskiriami šie instituciniai vienetai:

a) privačiosios ir viešosios bendrovės, kurios yra rinkos gamintojai ir kurių 
pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas; 

b) nepriklausomais juridiniais vienetais laikomi kooperatyvai ir bendrijos, kurie 
yra rinkos gamintojai ir kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir 
nefinansinių paslaugų teikimas; 

c) nepriklausomais juridiniais vienetais laikomi viešieji gamintojai, kurie yra 
rinkos gamintojai ir kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas; 

d) nepriklausomais juridiniais vienetais laikomos ir paslaugas nefinansinėms 
bendrovėms teikiančios ne pelno institucijos arba asociacijos, kurios yra rinkos 
gamintojai ir kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas; 

e) pagrindinės buveinės, kontroliuojančios bendrovių, kurios yra rinkos 
gamintojai, grupę, jei pagrindinė visos bendrovių grupės veikla, vertinant pagal 
pridėtinę vertę, yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas; 

f) SPV, kurių pagrindinė veikla yra prekių tiekimas ir nefinansinių paslaugų 
teikimas;

g) privačiosios ir viešosios kvazibendrovės, kurios yra rinkos gamintojai ir kurių 
pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas. 
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2.47 Nefinansinės kvazibendrovės – visos juridinio statuso neturinčios įstaigos, kurios yra 
rinkos gamintojai, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas ir kurios atitinka kvazibendrovėms taikomas sąlygas (žr. 2.13 
dalies f punktą). 

Kvazibendrovės privalo turėti pakankamai informacijos, kad galėtų parengti išsamų 
sąskaitų rinkinį, ir veikia kaip bendrovės. Jų de facto ryšys su savininku yra toks pat, 
kaip bendrovių su jų akcininkais.

Namų ūkiams, valdžios sektoriaus vienetams arba ne pelno institucijoms nuosavybės 
teisėmis priklausančios nefinansinės kvazibendrovės jungiamos į grupes kartu su 
nefinansinėmis bendrovėmis nefinansinių bendrovių sektoriuje, o ne jų savininko 
sektoriuje.

2.48 Išsamus sąskaitų rinkinys, įskaitant balansą, nėra pakankamas pagrindas rinkos 
gamintojus laikyti tokiais instituciniais vienetais kaip kvazibendrovės. Bendrijos ir 
viešieji gamintojai, išskyrus nurodytus 2.23 dalies a, b, c ir f punktuose ir 
individualiąsias įmones, paprastai nėra laikomi atskirais instituciniais vienetais net 
jeigu jie rengia išsamų sąskaitų rinkinį, nes jie negali priimti savarankiškų 
sprendimų, o jų vadovybę kontroliuoja jų savininkai namų ūkiai, ne pelno institucijos 
arba valdžios sektorius.

2.49 Nefinansinėms bendrovėms priskiriami kvazibendrovėmis laikomi menami vienetai 
rezidentai.

2.50 Nefinansinių bendrovių sektorius skirstomas į tris subsektorius:

a) viešosios nefinansinės bendrovės (S.11001);

b) nacionalinės privačiosios nefinansinės bendrovės (S.11002); 

c) užsienio kontroliuojamos nefinansinės bendrovės (S.11003). 

Subsektorius. Viešosios nefinansinės bendrovės (S.11001)

2.51 Apibrėžtis. Viešųjų nefinansinių bendrovių subsektorių sudaro visos nefinansinės 
bendrovės, kvazibendrovės ir ne pelno institucijos, kurios laikomos nepriklausimais
juridiniais vienetais ir kurios yra rinkos gamintojai, kontroliuojami valdžios 
sektoriaus vienetų.

2.52 Viešosios kvazibendrovės yra valdžios sektoriaus vienetams tiesiogiai nuosavybės 
teisėmis priklausančios kvazibendrovės.

Subsektorius. Nacionalinės privačiosios nefinansinės bendrovės (S.11002)

2.53 Apibrėžtis. Nacionalinių privačiųjų nefinansinių bendrovių subsektorių sudaro visos 
nefinansinės bendrovės, kvazibendrovės ir ne pelno institucijos, kurios laikomos 
nepriklausomais juridiniais vienetais ir kurios yra valdžios sektoriaus vienetų ar 
institucinių vienetų nerezidentų nekontroliuojami rinkos gamintojai. 
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Šiam subsektoriui priskiriamos tiesioginių užsienio investicijų bendrovės ir 
kvazibendrovės, nepriskiriamos užsienio kontroliuojamų nefinansinių bendrovių 
subsektoriui (S.11003).

Subsektorius. Užsienio kontroliuojamos nefinansinės bendrovės (S.11003)

2.54 Apibrėžtis. Užsienio kontroliuojamų nefinansinių bendrovių subsektorių sudaro visos 
nefinansinės bendrovės ir kvazibendrovės, kurias kontroliuoja instituciniai vienetai 
nerezidentai.

Šiam subsektoriui priskiriama:

a) visos bendrovių nerezidenčių patronuojamosios bendrovės;

b) visos institucinio vieneto nerezidento, kuris nėra bendrovė, kontroliuojamos 
bendrovės, pvz., užsienio valdžios sektoriaus kontroliuojamos bendrovės. Joms 
priskiriamos bendrovės, kontroliuojamos sutartinai veikiančios vienetų 
nerezidentų grupės; 

c) visi filialai ar kitos nekorporuotos bendrovių nerezidentų agentūros arba 
nekorporuoti gamintojai, kurie yra menami vienetai rezidentai.

FINANSINĖS BENDROVĖS (S.12) 

2.55 Apibrėžtis. Finansinių bendrovių sektorių (S.12) sudaro instituciniai vienetai, kurie 
yra nepriklausomi juridiniai vienetai, rinkos gamintojai ir vienetai, kurių pagrindinė 
veikla yra finansinių paslaugų teikimas. Šie instituciniai vienetai – visos bendrovės ir 
kvazibendrovės, kurių pagrindinė veikla yra:

 finansinis tarpininkavimas (finansiniai tarpininkai) ir (arba)

 pagalbinė finansinė veikla (finansiniai pagalbininkai). 

Be to, finansinėms bendrovėms priskiriami finansines paslaugas teikiantys 
instituciniai vienetai, su kurių didžiąja turto ar įsipareigojimų dalimi susiję sandoriai 
nėra sudaromi atviroje rinkoje.

2.56 Finansinis tarpininkavimas – veikla, kurią vykdydamas institucinis vienetas įsigyja 
finansinio turto ir savo vardu prisiima įsipareigojimų, rinkoje sudarydamas 
finansinius sandorius. Finansinių tarpininkų turtas ir įsipareigojimai pakeičiami arba 
perskirstomi dėl išpirkimo terminų, masto, rizikos ir panašių veiksnių finansinio 
tarpininkavimo procese.

Pagalbinė finansinė veikla – su finansiniu tarpininkavimu susijusi, bet jam 
nepriskiriama veikla. 

Finansiniai tarpininkai

2.57 Vykdant finansinį tarpininkavimą daugiau lėšų turinčių trečiųjų šalių lėšos 
nukreipiamos trečiosioms šalims, kurioms trūksta lėšų. Finansinis tarpininkas ne tik 
veikia kaip kitų institucinių vienetų tarpininkas, bet ir rizikuoja, įsigydamas finansinį 
turtą ir savo vardu prisiimdamas įsipareigojimus.
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2.58 Finansinio tarpininkavimo procesas gali būti susijęs su visų kategorijų 
įsipareigojimais, išskyrus kategorijai „kitos mokėtinos sumos“ (AF.8) priskiriamus 
įsipareigojimus. Su finansinio tarpininkavimo procesu susijęs finansinis turtas gali 
būti priskiriamas įvairioms kategorijoms, įskaitant kategoriją „kitos gautinos sumos“, 
bet išskyrus kategoriją „draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos“ (AF.6). 
Finansiniai tarpininkai gali investuoti savo lėšas į nefinansinį turtą, įskaitant 
nekilnojamąjį turtą. Kad būtų laikoma finansiniu tarpininku, bendrovė turėtų 
prisiimti įsipareigojimus rinkoje ir vykdyti lėšų formos keitimo veiklą. 
Nekilnojamojo turto bendrovės nelaikomos finansiniais tarpininkais.

2.59 Draudimo bendrovių ir pensijų fondų užduotis – sumažinti riziką. Šių institucijų 
įsipareigojimai – draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos (AF.6). Juos 
atitinka draudimo bendrovių ir pensijos fondų, veikiančių kaip finansiniai 
tarpininkai, investicijos.

2.60 Investiciniai fondai (toliau vadinami pinigų rinkos fondais ir ne pinigų rinkos 
fondais) pirmiausia prisiima įsipareigojimus išleisdami investicinių fondų akcijas 
(vienetus) (AF.52). Jie keičia lėšų formą tas lėšas įsigydami finansinio turto ir (arba) 
nekilnojamojo turto. Investiciniai fondai priskiriami finansiniams tarpininkams. Bet 
koks jų turto ir įsipareigojimų (išskyrus tik jų pačių akcijas) vertės pokytis turi įtakos 
jų nuosavoms lėšoms (žr. 7.07 dalį). Kadangi nuosavų lėšų kiekis atitinka 
investicinio fondo akcijų ar vienetų vertę, bet koks fondo turto ir įsipareigojimų 
vertės pokytis turės poveikio šių akcijų ar vienetų rinkos vertei. Į nekilnojamąjį turtą 
investuojantys investiciniai fondai laikomi finansiniais tarpininkais.

2.61 Vykdant finansinį tarpininkavimą tik įsigyjamas visuomenės arba konkrečių ir 
santykinai didelių jos grupių turtas ir prisiimami įsipareigojimai. Jei veikla susijusi 
tik su maža asmenų grupe arba šeima, finansinis tarpininkavimas nevykdomas.

2.62 Tačiau bendram finansinio tarpininkavimo apribojimui, susijusiam su rinkos 
finansiniais sandoriais, gali būti taikomos išimtys. Jų pavyzdžiai yra municipaliniai 
kredito ir taupomieji bankai, priklausantys nuo susijusių savivaldybių arba finansinės 
nuomos bendrovių, kurių lėšų įsigijimas ar lėšų investavimas priklauso nuo 
patronuojančiosios bendrovių grupės. Tam, kad jos būtų priskiriamos finansiniams 
tarpininkams, jų skolinimas arba santaupų priėmimas turi būti nepriklausomas 
atitinkamai nuo susijusios savivaldybės ar patronuojančiosios grupės.

Finansiniai pagalbininkai

2.63 Pagalbinė finansinė veikla – pagalbinė veikla, skirta sandoriams, susijusiems su 
finansiniu turtu ir įsipareigojimais, realizuoti ir lėšoms pakeisti arba perskirstyti. 
Finansiniai pagalbininkai nerizikuoja įsigydami finansinį turtą ar prisiimdami 
įsipareigojimus. Jie palengvina finansinį tarpininkavimą. Pagrindinės buveinės, kurių 
visos patronuojamosios bendrovės arba jų dauguma yra finansinės bendrovės, 
laikomos finansiniais pagalbininkais. 

Finansinės bendrovės, išskyrus finansinius tarpininkus ir finansinius pagalbininkus

2.64 Kitos finansinės bendrovės, išskyrus finansinius tarpininkus ir finansinius 
pagalbininkus, yra instituciniai vienetai, teikiantys finansines paslaugas, kai su 
didžiąja dalimi jų turto ar įsipareigojimų susiję sandoriai nėra sudaromi atviroje 
rinkoje. 
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Finansinių bendrovių sektoriaus instituciniai vienetai

2.65 Finansinių bendrovių sektoriui (S.12) priskiriami šie instituciniai vienetai: 

a) Privačiosios ar viešosios bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra finansinis 
tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė veikla. 

b) Kooperatyvai ir bendrijos, kurie yra laikomi nepriklausomais juridiniais 
vienetais ir kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir (arba) 
pagalbinė finansinė veikla. 

c) Viešieji gamintojai, kurie yra laikomi juridiniais vienetai ir kurių pagrindinė 
veikla yra finansinis tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė veikla. 

d) Ne pelno institucijos, kurios yra laikomos juridiniais vienetais ir kurių 
pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė 
veikla, arba kurios teikia paslaugas finansinėms bendrovėms. 

e) Pagrindinės buveinės, kai visos jų patronuojamosios bendrovės arba jų 
dauguma yra finansinės bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra finansinis 
tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė veikla. Šios pagrindinės buveinės 
priskiriamos finansiniams pagalbininkams (S.126). 

f) Kontroliuojančiosios bendrovės, kurių pagrindinė funkcija – valdyti 
patronuojamųjų bendrovių grupės turtą. Grupės bendrovės gali būti finansinės 
arba nefinansinės – į tai neatsižvelgiama kontroliuojančiąsias bendroves 
priskiriant priklausomoms finansų įstaigoms (S.127).

g) SPV, kurių pagrindinė veikla – nefinansinių paslaugų teikimas.

h) Nekorporuoti investiciniai fondai, kuriuos sudaro dalyvių grupės valdomi 
investiciniai portfeliai ir kuriuos paprastai valdo kitos finansinės bendrovės. Šie 
fondai yra instituciniai vienetai, atskiri nuo juos valdančių finansinių 
bendrovių.

i) Nekorporuoti vienetai, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas, 
kurie yra reglamentuojami ir prižiūrimi (daugeliu atveju priskiriami indėlių 
bendrovėms, išskyrus centrinį banką, draudimo bendroves ar pensijų fondus) ir 
yra laikomi turinčiais teisę savarankiškai priimti sprendimus ir turėti 
savarankišką, nuo savininkų nepriklausomą valdymą, o jų ekonominė ir 
finansinė elgsena yra tokia pati kaip finansinių bendrovių. Šiuo atveju jie 
laikomi atskirais instituciniais vienetais. Tai gali būti finansinių bendrovių 
nerezidentų filialai.

2.66 Devyni finansinių bendrovių subsektoriai

Finansinių bendrovių sektorius skirstomas į šiuos subsektorius: 

a) centrinis bankas (S.121); 

b) indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122);
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c) pinigų rinkos fondai (PRF) (S.123);

d) ne PRF investiciniai fondai (S.124);

e) kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus 
(S.125);

f) finansiniai pagalbininkai (S.126);

g) priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127);

h) draudimo bendrovės (S.128) ir

i) pensijų fondai (S.129).

Finansinių bendrovių subsektorių sujungimas

2.67 Pinigų finansines įstaigas (PFĮ), kaip jas apibrėžia ECB, sudaro visi šiems 
subsektoriams: centrinis bankas (S.121), indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką 
(S.122), ir PRF (S.123) priskiriami instituciniai vienetai. 

2.68 Kitoms pinigų finansinėms įstaigoms priskiriami tie finansiniai tarpininkai, per 
kuriuos centrinio banko (S.121) pinigų politikos poveikis perduodamas kitiems 
ekonomikos vienetams. Tai indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122) ir 
PRF (S.123).

2.69 Su rizikos mažinimu susiję finansiniai tarpininkai – draudimo bendrovės ir pensijų 
fondai (DBPF). Juos sudaro draudimo bendrovių (S.128) ir pensijų fondų (S.129) 
subsektoriai.

2.70 Finansines bendroves, išskyrus PFĮ ir DBPF, sudaro šie subsektoriai: ne PRF 
investiciniai fondai (S.124), kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves 
ir pensijų fondus (S.125), finansiniai pagalbininkai (S.126) ir priklausomos finansų 
įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127).

Finansinių bendrovių subsektorių skirstymas į viešąsias, privačiąsias ir užsienio 
kontroliuojamas finansines bendroves

2.71 Kiekvienas subsektorius, išskyrus S.121 subsektorių, toliau skirstomas taip: 

a) viešosios finansinės bendrovės; 

b) nacionalinės privačiosios finansinės bendrovės ir

c) užsienio kontroliuojamos finansinės bendrovės. 

Šiam skirstymui naudojami tie patys kriterijai, kaip ir skirstant nefinansines 
bendroves (žr. 2.51–2.55 dalis).
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2.3 lentelė. Finansinių bendrovių sektorius ir subsektoriai

Sektoriai ir subsektoriai Viešiej
i

Naciona
liniai 
privatiej
i

Kontroli
uojami 
užsienio 
vienetų

Finansinės bendrovės S.12

Centrinis bankas S.121

Indėlių 
bendrovės, 
išskyrus centrinį 
banką

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Pinigų 
finansinės 
įstaigos 
(PFĮ)

Kitos pinigų 
finansinės 
įstaigos 
(kPFĮ)

PRF S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Ne PRF investiciniai fondai S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Kiti finansiniai tarpininkai, 
išskyrus draudimo bendroves ir 
pensijų fondus

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Finansiniai pagalbininkai S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Finansinės 
bendrovės, 
išskyrus 
PFĮ ir 
DBPF

Priklausomos finansų įstaigos ir 
pinigų skolintojai

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Draudimo bendrovės (DB) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Draudimo 
bendrovės 
ir pensijų 
fondai 
(DBPF)

Pensijų fondai (PF) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Centrinis bankas (S.121)

2.72 Apibrėžtis. Centrinio banko subsektorių (S.121) sudaro visos finansinės bendrovės ir 
kvazibendrovės, kurių pagrindinė paskirtis – leisti į apyvartą pinigus, palaikyti vidinę 
ir išorinę pinigų vertę ir saugoti visas šalies tarptautines atsargas arba jų dalį.

2.73 S.121 subsektoriui priskiriami šie finansiniai tarpininkai: 

a) Nacionalinis centrinis bankas, taip pat tuo atveju, kai jis yra Europos centrinių 
bankų sistemos dalis. 

b) Iš esmės viešosios kilmės centrinės pinigų institucijos (pvz., institucijos, 
valdančios tarptautines atsargas ar leidžiančios į apyvartą pinigus), kurios 
rengia išsamų sąskaitų rinkinį ir gali priimti savarankiškus sprendimus 
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centrinės valdžios atžvilgiu. Kai tokią veiklą vykdo arba centrinė valdžia arba 
centrinis bankas, atskiras institucinis vienetas nekuriamas. 

2.74 S.121 subsektoriui nepriskiriamos institucijos ir įstaigos, kurios reguliuoja arba 
prižiūri finansines bendroves ar finansų rinkas, išskyrus centrinį banką. Jos 
priskiriamos S.126 subsektoriui. 

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)

2.75 Apibrėžtis. Indėlių bendrovių, išskyrus centrinį banką, subsektorių (S.122) sudaro 
visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas centrinio banko 
ir PRF subsektoriams, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir 
kurios verčiasi priimdamos institucinių vienetų indėlius ir savo vardu teikdamos 
paskolas ir (arba) investuodamos į vertybinius popierius.

2.76 Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką, negali būti apibūdinamos tiesiog kaip 
bankai, nes joms gali būti priskiriamos tokios finansinės bendrovės, kurios negali 
vadintis bankais, ir tokios, kurių nebūtų galima pavadinti bankais kai kuriose šalyse, 
o kai kurios kitos finansinės bendrovės, save laikančios bankais, iš tikrųjų gali nebūti 
kredito įstaigos. S.121 subsektoriui priskiriami šie finansiniai tarpininkai: 

a) komerciniai bankai, universalūs bankai, įvairiapusiški bankai;

b) taupomieji bankai (įskaitant patikos taupomuosius bankus ir taupomųjų bankų 
ir paskolų asociacijas); 

c) pašto žiro įstaigos, pašto bankai, žiro bankai; 

d) kaimo kredito bankai, žemės ūkio kredito bankai; 

e) kooperatiniai kredito bankai, kredito unijos; 

f) specializuotieji bankai (pvz., prekybinio tarpininkavimo bankai, emisijos 
bankai, privatūs bankai) ir 

g) elektroninių pinigų įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra finansinis 
tarpininkavimas. 

2.77 S.122 subsektoriui taip pat priskiriami toliau nurodyti finansiniai tarpininkai, 
kai jų veikla – gauti grąžintinas lėšas iš visuomenės indėlių ar kita forma, kaip antai 
nuolatinė ilgalaikių skolos vertybinių popierių emisija. Kitu atveju jie priskiriami 
S.124 subsektoriui: 

a) bendrovės, užsiimančios hipotekinių paskolų teikimu (įskaitant namų statybos 
finansų įstaigas, hipotekinius bankus ir hipotekines kredito įstaigas); 

b) savivaldos kredito institucijos. 

2.78 S.122 subsektoriui nepriskiriama:

a) Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo kitus grupės, kurią sudaro 
daugiausia indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką, vienetus, ir kurios nėra 
indėlių bendrovės. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui. 
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b) Ne pelno institucijos, kurios yra laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais 
ir kurios teikia paslaugas indėlių bendrovėms, bet nevykdo finansinio 
tarpininkavimo veiklos. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui. Ir 

c) Elektroninės pinigų įstaigos, kurių pagrindinė veikla nėra finansinis 
tarpininkavimas. 

PRF (S.123)

2.79 Apibrėžtis. Pinigų rinkos fondų (S.123) kaip kolektyvinio investavimo sistemų 
subsektorių sudaro visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus 
priskiriamas centrinio banko ir kredito institucijų subsektoriams, kurių pagrindinė 
veikla yra finansinis tarpininkavimas. Jos verčiasi priimdamos institucinių fondų 
akcijas ar vienetus kaip artimus institucinių vienetų indėlių pakaitalus ir savo vardu 
investuodamos daugiausia į pinigų rinkos fondų akcijas ir (arba) vienetus, 
trumpalaikius skolos vertybinius popierius ir (arba) indėlius.

2.80 S.123 subsektoriui priskiriami šie finansiniai tarpininkai: 

a) investiciniai fondai, taip pat investicinės patikos bendrovės, patikos fondai ir 
kitos kolektyvinio investavimo sistemos, kurių akcijos ar vienetai laikomi 
artimais indėlių pakaitalais. 

2.81 S.123 subsektoriui nepriskiriama: 

a) Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo daugiausia iš PRF sudarytą 
grupę, ir kurios nėra PRF. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui. 

b) Ne pelno institucijos, kurios yra nepriklausomi juridiniai vienetai ir kurios 
teikia paslaugas PRF, bet nevykdo finansinio tarpininkavimo veiklos. Jos 
priskiriamos S.126 subsektoriui. 

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

2.82 Apibrėžtis. Ne PRF investicinių fondų (S.124) subsektorių sudaro visos kolektyvinio 
investavimo sistemos, išskyrus priskiriamas PRF subsektoriui, kurių pagrindinė 
veikla yra finansinis tarpininkavimas. Jos verčiasi priimdamos institucinių vienetų ir 
institucinių fondų akcijas ar vienetus, kurie nėra artimi indėlių pakaitalai, ir savo 
vardu investuodamos daugiausia į finansinį turtą, išskyrus trumpalaikį finansinį turtą, 
ir nefinansinį turtą (paprastai nekilnojamąjį turtą).

2.83 Ne PRF investiciniams fondams priskiriamos investicinės patikos bendrovės, patikos 
fondai ir kitos kolektyvinio investavimo sistemos, kurių investicinių fondų akcijos ar 
vienetai nelaikomi artimais indėlių pakaitalais. 

2.84 S.124 subsektoriui priskiriami šie finansiniai tarpininkai:

a) atvirieji investiciniai fondai, kurių investicinių fondų akcijos ar vienetai 
turėtojų prašymu gali būti atpirkti ar išpirkti (tiesiogiai arba netiesiogiai) už šių 
subjektų turtą;
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b) akcinį kapitalą turintys uždarieji investiciniai fondai, kai prie fondo veiklos 
prisijungiantys investuotojai turi pirkti, o iš fondo pasitraukiantys investuotojai 
– parduoti esamas akcijas; 

c) nekilnojamojo turto investiciniai fondai; 

d) investiciniai fondai, investuojantys į kitus fondus (fondų fondai);

e) rizikos draudimo fondai, kuriems priklauso įvairios kolektyvinio investavimo 
sistemos, susijusios su didelėmis minimaliomis investicijomis, paprastesniu 
reglamentavimu ir įvairiomis investavimo strategijomis. 

2.85 S.124 subsektoriui nepriskiriama: 

a) Pensijų fondai, priklausantys pensijų fondų subsektoriui.

b) Specialiosios paskirties valdžios sektoriaus fondai, vadinami nepriklausomais 
turto fondais, kurie priskiriami priklausomoms finansų įstaigoms, jei 
klasifikuojami kaip finansinė bendrovė. Specialiosios paskirties valdžios 
sektoriaus fondas priskiriamas valdžios sektoriui ar finansinių bendrovių 
sektoriui pagal 2.26 dalyje pateiktus kriterijus. 

c) Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo daugiausia ne PRF investicinių 
fondų sudarytą grupę, ir kurios nėra investiciniai fondai. Jos priskiriamos S.126 
subsektoriui. 

d) Ne pelno institucijos, kurios yra laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais 
ir kurios teikia paslaugas ne PRF investiciniams fondams, bet nevykdo 
finansinio tarpininkavimo veiklos. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui. 

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (S.125)

2.86 Apibrėžtis. Kitų finansinių tarpininkų, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus 
(S.125), subsektorių sudaro visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, kurių 
pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas prisiimant įsipareigojimus kitokia 
forma nei pinigai, indėliai, investicinių fondų akcijos ar vienetai ar susijusius su 
institucinių vienetų draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemomis.

2.87 S.125 subsektoriui priskiriami finansiniai tarpininkai, kurių pagrindinė veikla yra 
susijusi su ilgalaikiu finansavimu. Daugeliu atveju šis sektorius dėl tokios ilgalaikės 
trukmės skiriamas nuo kPFĮ (S.122 ir S.123) subsektoriaus. Remiantis tuo, kad nėra 
įsipareigojimų investicinių fondų akcijų, kurios nelaikomos artimais indėlių ar 
draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos pakaitalais, forma, galima atskirti 
ne PRF investicinių fondų (S.124), draudimo bendrovių (S.128) ir pensijų fondų 
(S.129) subsektorius. 

2.88 Finansinių tarpininkų, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (S.125), 
subsektorius toliau skirstomas į finansinių priemonių bendroves, užsiimančias 
pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais (FPB), vertybinių popierių ir išvestinių 
finansinių priemonių prekiautojus, skolinimo veiklą vykdančias finansines bendroves 
ir specializuotas finansines bendroves. Tai parodyta 2.4 lentelėje.
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2.4 lentelė. Kitų finansinių tarpininkų, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (S.125) 
subsektorius ir jo skirstymas

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus

Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandoriais (FPB);

vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių prekiautojai;

skolinimo veiklą vykdančios finansinės bendrovės ir 

specializuotos finansinės bendrovės.

2.89 S.125 subsektoriui nepriskiriamos ne pelno institucijos, kurios yra laikomos 
nepriklausomais juridiniais vienetais ir kurios teikia paslaugas kitiems finansiniams 
tarpininkams, bet nevykdo finansinio tarpininkavimo veiklos. Jos priskiriamos S.126 
subsektoriui. 

Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais 
(FPB) 

2.90 Apibrėžtis. Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais 
popieriais sandoriais (FPB) – pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius vykdančios 
įmonės. Instituciniam vienetui nustatytus kriterijus tenkinančios FPB priskiriamos 
S.125 subsektoriui, kitu atveju jos laikomos neatsiejama patronuojančiosios 
bendrovės dalimi.

Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių prekiautojai, skolinimo veiklą 
vykdančios finansinės bendrovės ir specializuotos finansinės bendrovės

2.91 Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių prekiautojai yra savo vardu 
veikiantys finansiniai tarpininkai. 

2.92 Skolinimo veiklą vykdančioms finansinėms bendrovėms priskiriami, pvz., finansiniai 
tarpininkai, užsiimantys: 

a) finansine nuoma; 

b) išperkamąja nuoma ir asmenų ar verslo finansavimu arba

c) faktoringu. 

2.93 Specializuotos finansinės bendrovės yra finansiniai tarpininkai, pavyzdžiui: 

a) rizikos kapitalo bendrovės ir plėtros kapitalo bendrovės; 

b) eksportą ir (arba) importą finansuojančios bendrovės arba

c) finansiniai tarpininkai, priimantys indėlius ir (arba) artimus indėlių pakaitalus 
arba imantys paskolas tik iš pinigų finansinių įstaigų; jiems taip pat priskiriami 
pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos namai, kurie vykdo atpirkimo sandorius 
tarp PFĮ. 
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2.94 Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo patronuojamųjų bendrovių, kurių 
pagrindinė veikla – finansinis tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė veikla, 
grupę, priskiriamos S.126 subsektoriui. 

Finansiniai pagalbininkai (S.126)

2.95 Apibrėžtis. Finansinių pagalbininkų subsektorių (S.126) sudaro visos finansinės 
bendrovės ir kvazibendrovės, kurių pagrindinė veikla yra su finansiniu 
tarpininkavimu glaudžiai susijusi veikla, tačiau kurios nėra finansiniai tarpininkai.

2.96 S.126 subsektoriui priskiriamos šios finansinės bendrovės ir kvazibendrovės: 

a) draudimo brokeriai, išgelbėto turto ir padaryto nuostolio administratoriai, 
draudimo ir pensijų konsultantai, kt.; 

b) paskolų brokeriai, vertybinių popierių brokeriai, investicijų konsultantai, kt.; 

c) bendrovės, tvarkančios vertybinių popierių viešą išleidimą; 

d) bendrovės, kurių pagrindinė funkcija – garantuoti vekselius ir kitus 
dokumentus, juos indosuojant; 

e) bendrovės, kurios tvarko išvestines ir apsidraudimo nuo rizikos priemones, 
kaip antai apsikeitimo sandorius, pasirinkimo ir būsimuosius sandorius (jų 
neišleisdamos); 

f) bendrovės, užtikrinančios finansinių rinkų infrastruktūrą; 

g) centrinės finansinių tarpininkų ir finansinių rinkų priežiūros institucijos, kai jos 
sudaro atskirus institucinius vienetus; 

h) pensijų fondų, savitarpio fondų ir kt. valdytojai; 

i) bendrovės, teikiančios paslaugas akcijų ir draudimo biržoms; 

j) ne pelno institucijos, kurios yra laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais 
ir kurios teikia paslaugas finansinėms bendrovėms, bet nevykdo finansinio 
tarpininkavimo veiklos (žr. 2.44 dalį); 

k) mokėjimo įstaigos (padedančios atlikti pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio 
mokėjimus). 

2.97 Be to, S.126 subsektoriui priskiriamos pagrindinės buveinės, kurių visos 
patronuojamosios bendrovės ar jų dauguma yra finansinės bendrovės. 

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127)

2.98 Apibrėžtis. Priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (S.127) subsektorių 
sudaro visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, kurios nevykdo finansinio 
tarpininkavimo veiklos ir neteikia pagalbinių finansinių paslaugų, o su didžiąja 
dalimi jų turto ar įsipareigojimų susiję sandoriai nėra sudaromi atviroje rinkoje.
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2.99 Visų pirma S.127 subsektoriui paprastai priskiriamos šios finansinės bendrovės ir 
kvazibendrovės: 

a) Juridiniai vienetai, tokie kaip patikos fondai, nekilnojamojo turto agentūros, 
mokėjimo agentūros arba bendrovės, kurių buvimą patvirtina tik registracijos 
vietos lentelė.

b) Kontroliuojančiosios bendrovės, kurios nuosavybės teise valdo patronuojamųjų 
bendrovių grupės akcinį kapitalą (kontrolinį akcijų paketą) ir kurių pagrindinė 
veikla yra tos grupės nuosavybės teisių turėjimas, neteikiant jokios kitos 
paslaugos įmonėms, kuriose akcinis kapitalas yra laikomas, t. y. jos 
neadministruoja arba nevaldo kitų vienetų. 

c) SPV, kurie yra priskiriami instituciniams vienetams ir kurie gauna lėšų atvirose 
rinkose, o jomis naudojasi patronuojančioji bendrovė. 

d) Vienetai, kurie tam tikriems klientams teikia finansines paslaugas išskirtinai 
nuosavomis lėšomis arba rėmėjų lėšomis ir patiriantys su įsipareigojimų 
nevykdančiu debitoriumi susijusią finansinę riziką. Tokių vienetų pavyzdžiai –
pinigų skolintojai ir bendrovės, teikiančios paskolas studentams arba užsienio 
prekybai remti, iš rėmėjo, kaip antai valdžios sektoriaus vieneto, ne pelno 
institucijos ir lombardų, kurie daugiausia užsiima skolinimu, gautų lėšų. 

e) Specialiosios paskirties valdžios sektoriaus fondai, paprastai vadinami 
nepriklausomais turto fondais, jei priskiriami finansų bendrovėms. 

Draudimo bendrovės (S.128)

2.100 Apibrėžtis. Draudimo bendrovių (S.128) subsektorių sudaro visos finansinės 
bendrovės ir kvazibendrovės, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas 
kaip susikaupusios rizikos (daugiausia tiesioginio draudimo ar perdraudimo forma) 
pasekmė (žr. 2.59 dalį).

2.101 Draudimo bendrovių teikiamos paslaugos: 

a) gyvybės ir ne gyvybės draudimas atskiriems vienetams ar vienetų grupėms;

b) perdraudimas kitoms draudimo bendrovėms.

2.102 Ne gyvybės draudimo bendrovės gali teikti tokias draudimo paslaugas: 

a) draudimas nuo gaisro (pvz., komercinės ir privačios nuosavybės); 

b) įsipareigojimų draudimas (nukentėjusiesiems); 

c) transporto priemonių draudimas (žala sau ir civilinė atsakomybė); 

d) jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas (įskaitant su energija susijusią 
riziką); 

e) draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas arba

f) finansinis draudimas (garantijų ar laidavimo garantijų suteikimas). 
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Finansinio draudimo ar kredito draudimo bendrovės, dar vadinamos garantijas 
suteikiančiais bankais, teikia garantijas arba laidavimo garantijas pakeitimui 
vertybiniais popieriais ir kitiems kredito produktams remti.

2.103 Draudimo bendrovės paprastai yra korporuotos bendrovės arba savitarpio fondai. 
Korporuotos bendrovės nuosavybės teisėmis priklauso akcininkams, daugelis jų yra 
įtrauktos į vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. Savitarpio fondai nuosavybės 
teisėmis priklauso jų draudėjams, o gautą pelną jie paskirsto „pelną gaunantiems“ 
arba „dalyvaujantiems“ draudėjams kaip dividendus arba premijas. Priklausomi 
draudikai paprastai nuosavybės teisėmis priklauso nefinansinei bendrovei ir 
daugiausia draudžia šios bendrovės akcininkų riziką. 
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Langelis. Draudimo rūšys
Draudimas gali būti trijų rūšių: tiesioginis draudimas, perdraudimas ir socialinis draudimas. Tiesioginiam 

draudimui priskiriamas (asmenų) gyvybės ir ne gyvybės draudimas, socialiniam draudimui – su socialine apsauga 
ir užimtumu susijęs socialinis draudimas.

Perdraudimas Socialinis draudimasTiesioginis draudimas

Draudėjas / gavėjas privalo arba yra 
skatinamas draustis nuo tam tikrų įvykių, 
dalyvaujant trečiajai šaliai. Tenkinama bent 
viena iš šių sąlygų: 

dalyvavimas privalomas;

draudimo sistema yra kolektyvinė ir

darbdavys (ir galiausiai gavėjas) moka įmokas.

Gyvybės draudimas Ne 
gyvybės 
draudimas

Socialinė apsauga Su užimtumu susijęs 
socialinis draudimas

Vykdo valdžios 
sektorius per 
socialinės apsaugos 
sistemas.

Vykdo darbdaviai savo 
samdomųjų darbuotojų 
ir jų išlaikomų asmenų 
vardu ar kiti asmenys 
tam tikros grupės 
vardu.

Draudimo 
rūšis

Draudėjas 
reguliariai moka 
draudikui įmokas ir 
už šias įmokas 
draudikas 
įsipareigoja 
nurodytą dieną 
arba iki tos dienos 
išmokėti gavėjui 
nustatytą sumą 
arba mokėti 
anuitetą.

Draudima
s nuo 
tokios 
rizikos, 
kaip 
nelaimingi 
atsitikimai
, liga, 
gaisras, 
paskola, 
kt.

Draudiko 
įsigytas 
draudimas 
siekianapsisau
goti nuo 
nenumatyto 
didelio 
ieškinių 
skaičiaus ar 
itin didelių 
ieškinių.

Socialinės 
apsaugos 
pensijos

Kita 
socialinė 
apsauga

Su 
užimtumu
susijusi 
pensija

Kitas su 
užimtumu
susijęs 
socialinis 
draudimas

Sektorius / 
subsektoriu
s

Draudimo 
bendrovės 

Draudimo bendrovės Socialinės apsaugos 
fondai

Darbdavio ar 
draudimo bendrovių ir 
pensijų fondų sektorius
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2.104 S.128 subsektoriui nepriskiriama:

a) Instituciniai vienetai, kurie tenkina abu 2.117 dalyje nurodytus kriterijus. Jie 
priskiriami S.1314 subsektoriui.

b) Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo daugiausia iš draudimo bendrovių 
sudarytą grupę, ir kurios nėra draudimo bendrovės. Jos priskiriamos S.126 
subsektoriui.

c) Ne pelno institucijos, kurios yra laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais 
ir kurios teikia paslaugas draudimo bendrovėms, bet nevykdo finansinio
tarpininkavimo veiklos. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui.

Pensijų fondai (S.129)

2.105 Apibrėžtis. Pensijų fondų (S.129) subsektorių sudaro visos finansinės bendrovės ir 
kvazibendrovės, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas kaip 
apdraustų asmenų socialinės rizikos ir poreikių sujungimo pasekmė (socialinis 
draudimas). Pensijų fondai kaip socialinio draudimo sistemos suteikia pajamų išėjus į 
pensiją (ir dažnai skiria išmokas mirties ar negalios atveju).

2.106 S.129 subsektorių sudaro tik tie socialinio draudimo pensijų fondai, kurie yra nuo 
juos įsteigusių vienetų atskiri instituciniai vienetai. Tokie autonominiai fondai gali 
savarankiškai priimti sprendimus ir rengti išsamų sąskaitų rinkinį. Neautonominiai 
pensijų fondai nėra instituciniai vienetai ir yra juos įsteigusio institucinio vieneto 
dalis. 

2.107 Pensijų fondų sistemų dalyviai – vienos įmonės ar įmonių grupės samdomieji 
darbuotojai, filialo ar tam tikros rūšies ekonominės veiklos samdomieji darbuotojai 
arba tos pačios profesijos asmenys. Draudimo sutartyje gali būti numatytos tokios 
išmokos:

a) išmokos, mokamos žmonai (vyrui) ir vaikams po apdraustojo asmens mirties; 

b) išmokos, mokamos apdraustajam išėjus į pensiją, ir

c) išmokos, mokamos apdraustajam jam tapus neįgaliu. 

2.108 Kai kuriose šalyse nuo visų minėtų rūšių rizikos gali apdrausti gyvybės draudimo 
bendrovės ir pensijų fondai. Kitose šalyse kai kurių rūšių riziką turi drausti gyvybės 
draudimo bendrovės. Priešingai nei gyvybės draudimo bendrovės, pensijų fondai 
pagal įstatymus yra skirti tik tam tikroms samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų grupėms.

2.109 Pensijų fondų sistemas gali nustatyti darbdaviai arba valdžios sektorius; be to, 
samdomųjų darbuotojų vardu jas gali nustatyti draudimo bendrovės, arba gali būti 
įsteigti instituciniai vienetai pensijų išmokoms skirtam turtui laikyti ir valdyti ir 
pensijoms skirstyti. 

2.110 S.129 subsektoriui nepriskiriama: 
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d) Instituciniai vienetai, kurie tenkina abu 2.117 dalyje nurodytus kriterijus. Jie 
priskiriami S.1314 subsektoriui.

e) Pagrindinės buveinės, kurios prižiūri ir valdo daugiausia iš draudimo bendrovių 
sudarytą grupę, ir kurios nėra draudimo bendrovės. Jos priskiriamos S.126 
subsektoriui.

f) Ne pelno institucijos, kurios yra laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais 
ir kurios teikia paslaugas draudimo bendrovėms, bet nevykdo finansinio 
tarpininkavimo veiklos. Jos priskiriamos S.126 subsektoriui.

VALDŽIOS SEKTORIUS (S.13)

2.111 Apibrėžtis. Valdžios sektorių (S.13) sudaro visi instituciniai vienetai, kurie yra ne 
rinkos gamintojai, kurių produkcija yra skirta individualiam ir kolektyviniam 
vartojimui, ir kurie yra finansuojami iš privalomų mokėjimų, kuriuos moka kitiems 
sektoriams priklausantys vienetai ir instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla yra 
nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas.

2.112 Valdžios sektoriui (S.13) priskiriami, pvz., šie instituciniai vienetai:

a) valdžios sektoriaus vienetai, kurie įsteigiami teisinio proceso metu kaip 
teisminę galią kitų vienetų atžvilgiu ekonominėje teritorijoje turintys vienetai, 
valdantys ir finansuojantys veiklos, kuria siekiama tiekti bendruomenės labui 
skirtas ne rinkos prekes ir teikti paslaugas, rūšių grupę;

b) bendrovė arba kvazibendrovė, kuri yra valdžios sektoriaus vienetas, jei jos 
produkcija yra daugiausia ne rinkos produkcija ir ją kontroliuoja valdžios 
sektoriaus vienetas;

c) ne pelno institucijos, kurios laikomos nepriklausomais juridiniais vienetais, yra 
ne rinkos gamintojai ir kurias kontroliuoja valdžios sektorius;

d) autonominiai pensijų fondai, kai yra teisinis įsipareigojimas mokėti įmokas ir 
kai valdžios sektorius valdo lėšas – patvirtina įmokas ir moka išmokas.

2.113 Valdžios sektorius skirstomas į keturis subsektorius:

a) centrinė valdžia (S.1311); 

b) krašto (regiono) valdžia (S.1312); 

c) vietos valdžia (S.1313); 

d) socialinės apsaugos fondai (S.1314). 

Centrinė valdžia (išskyrus socialinę apsaugą) (S.1311)

2.114 Apibrėžtis. Šiam subsektoriui priskiriami šalies administraciniai padaliniai ir kitos 
centrinės įstaigos, kurių kompetencijai paprastai priklauso visa ekonominė teritorija, 
išskyrus socialinės apsaugos fondų administravimą. 
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S.1311 subsektoriui priskiriamos tos ne pelno institucijos, kurias kontroliuoja 
centrinė valdžia ir kurių kompetencijai priklauso visa ekonominė teritorija. 

Rinkos reguliavimo organizacijos, kurios išimtinai arba daugiausia užsiima subsidijų 
skirstymu, priskiriamos S.1311 subsektoriui. Organizacijos, išimtinai ar daugiausia 
užsiimančios žemės ūkio ar maisto produktų pirkimu, laikymu ir pardavimu, 
priskiriamos S.11 sektoriui.

Krašto (regiono) valdžia (išskyrus socialinę apsaugą) (S.1312)

2.115 Apibrėžtis. Šį subsektorių sudaro krašto (regiono) valdžia, kuri yra atskiras 
institucinis vienetas, vykdantis kai kurias vyriausybės funkcijas žemesniu nei 
centrinės valdžios lygmeniu ir aukštesniu nei vietos valdžios institucinių vienetų 
lygmeniu, išskyrus socialinės apsaugos fondų administravimą. 

S.1312 subsektoriui priskiriamos tos ne pelno institucijos, kurias kontroliuoja krašto 
(regiono) valdžia ir kurių kompetencijai priklauso tik krašto (regiono) ekonominės 
teritorijos. 

Vietos valdžia (išskyrus socialinę apsaugą) (S.1313)

2.116 Apibrėžtis. Šiam subsektoriui priskiriamas tų rūšių viešasis administravimas, kurio 
kompetencijai priklauso tik vietinė ekonominės teritorijos dalis, išskyrus socialinės 
apsaugos fondų vietos įstaigas. 

S.1313 subsektoriui priskiriamos tos ne pelno institucijos, kurias kontroliuoja vietos 
valdžia ir kurių kompetencijai priklauso tik vietos valdžios ekonominės teritorijos. 

Socialinės apsaugos fondai (S.1314)

2.117 Apibrėžtis. Socialinės apsaugos fondų subsektorių sudaro centriniai, krašto (regiono) 
ir vietos instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla yra teikti socialines išmokas ir 
kurie tenkina šiuos du kriterijus: 

a) pagal teisės aktus arba taisykles tam tikros gyventojų grupės privalo dalyvauti 
toje sistemoje arba mokėti įmokas ir

b) valdžios sektorius yra atsakingas už institucijos valdymą ir už įmokų ir išmokų 
patvirtinimą ir mokėjimą, nepriklausomai nuo jo, kaip priežiūros institucijos ar 
darbdavio, vaidmens. 

Paprastai nėra tiesioginio ryšio tarp asmens mokamų įmokų dydžio ir jam tenkančios rizikos 
laipsnio.

NAMŲ ŪKIAI (S.14)

2.118 Apibrėžtis. Namų ūkių sektoriui (S.14) priskiriami asmenys ar asmenų grupės, kurie 
yra vartotojai, taip pat verslininkai, gaminantys rinkos prekes ir teikiantys 
nefinansines ir finansines paslaugas (rinkos gamintojai), jei prekes gamina ir 
paslaugas teikia ne atskiri kvazibendrovėmis laikomi vienetai. Šiam sektoriui taip pat 
priskiriami asmenys ir asmenų grupės, gaminantys prekes ir teikiantys nefinansines 
paslaugas išimtinai savo galutiniam naudojimui. 
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Namų ūkius kaip vartotojus galima apibrėžti kaip nedideles grupes asmenų, kurie 
gyvena tame pačiame būste, kaupia pajamas ir turtą ir bendrai naudoja tam tikras 
prekes ir paslaugas, daugiausia susijusias su gyvenamosiomis patalpomis ir maistu. 

Pagrindiniai namų ūkių ištekliai:

a) kompensacija darbuotojams; 

b) nuosavybės pajamos; 

c) kitų sektorių pervedimai;

d) įplaukos iš disponavimo rinkos produktais ir 

e) sąlyginės įplaukos iš produkcijos, skirtos savo galutiniam vartojimui. 

2.119 Namų ūkių sektoriui priskiriama: 

a) Pavieniai asmenys arba asmenų grupės, kurių pagrindinė funkcija yra 
vartojimas. 

b) Asmenys, nuolat gyvenantys institucijose, kur ekonominiuose reikaluose jie 
turi mažai arba visiškai neturi teisių veikti savarankiškai arba priimti 
savarankiškus sprendimus (pvz., religinių ordinų nariai, gyvenantys 
vienuolynuose, ilgą laiką ligoninėse besigydantys asmenys, kaliniai, įkalinti 
ilgam laikui, pagyvenę asmenys, gyvenantys senelių namuose). Laikoma, kad 
tokie asmenys sudaro vieną institucinį vienetą, t. y. vieną namų ūkį.

c) Pavieniai asmenys arba asmenų grupės, kurių pagrindinė funkcija yra 
vartojimas ir kurie gamina prekes ir teikia nefinansines paslaugas, skirtas vien 
tik savo galutiniam naudojimui; sistemoje pateikiamos tik dviejų kategorijų 
paslaugos, skirtos tik savo galutiniam vartojimui: paslaugos, susijusios su 
savininkų užimtais būstais, ir namų ūkio paslaugos, kurias teikia samdomieji 
darbuotojai.

d) Juridinio asmens statuso neturinčios individualiosios įmonės ir partnerystės 
(išskyrus laikomas kvazibendrovėmis), kurios yra rinkos gamintojai. 

e) Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos, neturinčios 
nepriklausomo juridinio statuso arba turinčios nepriklausomą juridinį statusą, 
bet nesančios labai reikšmingos. 

2.120 ESS namų ūkio sektorius skirstomas į šiuos subsektorius: 

a) darbdaviai (S.141) ir savarankiškai dirbantys asmenys (S.142); 

b) samdomieji darbuotojai (S.143); 

c) nuosavybės pajamų gavėjai (S.1441); 

d) pensijų gavėjai (S.1442); 

e) kitų pervedimų gavėjai (S.1443 ). 
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2.121 Namų ūkiai subsektoriams priskiriami pagal viso namų ūkio didžiausių pajamų 
kategoriją (darbdavių pajamos, kompensacija darbuotojams, kt.). Jei namų ūkis 
gauna daugiau negu vienos tam tikros kategorijos pajamų, klasifikuojama remiantis 
bendromis kiekvienos kategorijos namų ūkio pajamomis. 

Darbdaviai (ir savarankiškai dirbantys asmenys) (S.141 ir S.142)

2.122 Apibrėžtis. Darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų subsektorių sudaro grupė 
namų ūkių, kurių (mišriosios) pajamos (B.3), kurias namų ūkiai, kaip nekorporuotų 
įmonių savininkai, gauna iš jų, kaip rinkos prekių gamintojų ir paslaugų teikėjų, 
veiklos, samdant arba nesamdant darbuotojų, yra didžiausias viso namų ūkio pajamų 
šaltinis, net ir tada, kai jos nesudaro daugiau nei pusės visų namų ūkio pajamų. 

Samdomieji darbuotojai (S.143)

2.123 Apibrėžtis. Samdomųjų darbuotojų subsektorių sudaro grupė namų ūkių, kurių 
pajamos, gaunamos iš kompensacijos darbuotojams (D.1), yra didžiausias viso namų 
ūkio pajamų šaltinis. 

Nuosavybės pajamų gavėjai (S.1441)

2.124 Apibrėžtis. Nuosavybės pajamų gavėjų subsektorių sudaro grupė namų ūkių, kurių 
nuosavybės pajamos (D.4) yra didžiausias viso namų ūkio pajamų šaltinis. 

Pensijų gavėjai (S.1442)

2.125 Apibrėžtis. Pensijų gavėjų subsektorių sudaro grupė namų ūkių, kurių pajamos, 
gaunamos iš pensijų, yra didžiausias viso namų ūkio pajamų šaltinis. 

Pensijų gavėjų namų ūkiai – namų ūkiai, kurių didžiausia pajamų dalis yra senatvės 
arba kitokios pensijos, įskaitant pensijas iš ankstesnių darbdavių.

Kitų pervedimų gavėjai (S.1443)

2.126 Apibrėžtis. Kitų pervedimų gavėjų subsektorių sudaro grupė namų ūkių, kurių 
pajamos, gaunamos iš kitų einamųjų pervedimų, yra didžiausias viso namų ūkio 
pajamų šaltinis. 

Kiti einamieji pervedimai – visi einamieji pervedimai, išskyrus nuosavybės pajamas, 
pensijas ir asmenų, nuolat gyvenančių institucijose, pajamas.

2.127 Jei skirstant į sektorius informacijos apie atitinkamus viso namų ūkio pajamų šaltinių 
įnašus nėra, klasifikavimui naudojamos tiriamojo asmens pajamos. Namų ūkio 
tiriamasis asmuo – didžiausias pajamas gaunantis asmuo. Jei tokios informacijos 
nėra, namų ūkiai į subsektorius skirstomi pagal asmens, kuris teigia esąs tiriamasis 
asmuo, pajamas. 

2.128 Galima remtis kitais namų ūkio skirstymo į subsektorius kriterijais, pvz., namų ūkių 
kaip verslininkų skirstymas pagal veiklos rūšis: žemės ūkio namų ūkiai, ne žemės 
ūkio namų ūkiai.
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NAMŲ ŪKIAMS PASLAUGAS TEIKIANČIOS NE PELNO INSTITUCIJOS (S.15)

2.129 Apibrėžtis. Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų (S.15) sektorių 
sudaro ne pelno institucijos, kurios yra atskiri juridiniai vienetai, teikiantys paslaugas 
namų ūkiams, ir kurie yra privatieji ne rinkos gamintojai. Jų pagrindiniai ištekliai –
savanoriškos įmokos grynaisiais arba natūra iš namų ūkių kaip vartotojų, iš valdžios 
sektoriaus mokėjimų ir nuosavybės pajamų. 

2.1302 Kai minėtos institucijos nėra labai svarbios, jos priskiriamos ne namų ūkiams
paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms, bet namų ūkių sektoriui, nes jų 
sandoriai yra neatsiejami nuo to sektoriaus (S.14) vienetų. Valdžios sektoriaus 
kontroliuojamos ne rinkos namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 
priskiriamos valdžios sektoriui.

Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų sektoriui priskiriamos šių 
pagrindinių rūšių namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos, 
gaminančios namų ūkiams skirtas ne rinkos prekes ir teikiančios paslaugas namų 
ūkiams:

a) profesinės sąjungos, specialistų ir mokslininkų draugijos, vartotojų asociacijos, 
politinės partijos, bažnyčios ir religinės bendruomenės (įskaitant valdžios 
sektoriaus finansuojamas, bet jos nekontroliuojamas namų ūkiams paslaugas 
teikiančias ne pelno institucijas), socialiniai, kultūriniai, poilsio ir sporto klubai 
ir

b) kitų institucinių vienetų savanoriškais pervedimais grynaisiais arba natūra 
finansuojamos labdaros, paramos ir pagalbos organizacijos.

S.15 sektoriui priskiriamos paslaugas vienetams nerezidentams teikiančios labdaros, 
paramos ir pagalbos agentūros ir nepriskiriami vienetai, kurių narystė suteikia teisę į 
iš anksto nustatytą prekių ir paslaugų komplektą.

LIKUSIO PASAULIO SEKTORIUS (S.2)

2.131 Apibrėžtis. Likusio pasaulio sektoriui (S.2) priskiriama vienetų, neturinčių jiems 
būdingų funkcijų ir išteklių, grupė; ją sudaro vienetai nerezidentai, vykdantys 
sandorius su instituciniais vienetais rezidentais arba yra kitaip ekonomiškai susiję su 
vienetais rezidentais. Šio sektoriaus sąskaitos parodo bendrą ekonominių ryšių, 
siejančių nacionalinę ekonomiką su likusio pasaulio sektoriumi, vaizdą. Šiam 
sektoriui priskiriamos ES institucijos ir tarptautinės organizacijos. 

2.132 Likusio pasaulio sektorius nėra tas sektorius, kuriam turi būti rengiamas išsamus 
sąskaitų rinkinys, nors dažnai patogu jį apibūdinti kaip sektorių. Sektoriai sudaromi 
skirstant visą ekonomiką, kad būtų gautos labiau vienarūšės institucinių vienetų 
rezidentų, kurių ekonominės elgsenos principai, tikslai ir funkcijos yra panašūs, 
grupės. Tai netaikoma likusio pasaulio sektoriui – šio sektoriaus atveju į sistemą 
įrašomi nefinansinių ir finansinių bendrovių, ne pelno institucijų, namų ūkių ir 
valdžios sektoriaus sandoriai ir kiti srautai su instituciniais vienetais nerezidentais ir 
kiti ekonominiai rezidentų ir nerezidentų ryšiai, pvz., rezidentų ieškiniai 
nerezidentams.
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2.133 Likusio pasaulio sektoriaus sąskaitose nurodomi tik institucinių vienetų rezidentų ir 
vienetų nerezidentų sandoriai, taikomos šios išimtys:

a) Vienetų rezidentų teikiamos importuojamų prekių vežimo paslaugos (iki 
eksportuojančios šalies sienos) nurodomos likusio pasaulio sektoriaus 
sąskaitose FOB importo verte, net jeigu tas paslaugas teikė vienetai rezidentai. 

b) Užsienio kapitalo sandoriai tarp skirtingiems vidaus ekonomikos sektoriams 
priklausančių rezidentų nurodomi išsamiose likusio pasaulio sektoriaus 
finansinėse sąskaitose. Šie sandoriai nedaro poveikio šalies finansinei padėčiai 
likusio pasaulio sektoriaus atžvilgiu, jie veikia atskirų sektorių finansinius 
ryšius su likusio pasaulio sektoriumi.

c) Šalies įsipareigojimų sandoriai tarp skirtingoms geografinėms zonoms 
priklausančių nerezidentų nurodomi likusio pasaulio sektoriaus sąskaitų 
geografiniame suskirstyme. Nors šie sandoriai neturi poveikio šalies bendriems 
įsipareigojimams likusio pasaulio sektoriui, jie turi įtakos įsipareigojimams 
atskiroms pasaulio dalims.

2.134 Likusio pasaulio sektorių (S.2) sudaro: 

a) Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos (S.21): 

1. ES valstybės narės (S.211);

2. ES institucijos ir įstaigos (S.212);

b) Šalys, išskyrus valstybes nares; tarptautinės organizacijos, ne ES rezidentės 
(S.22). 

GAMINTOJŲ VIENETŲ SKIRSTYMAS Į SEKTORIUS PAGAL PAGRINDINES STANDARTINES 
JURIDINES NUOSAVYBĖS FORMAS

2.135 Toliau pateiktoje apžvalgoje ir 2.94–2.101 dalyse apibendrinami gamintojų vienetų 
skirstymo į sektorius pasinaudojant standartine pagrindinių institucijų tipų 
apibūdinimo terminologija principai. 

2.136 Privačiosios ir viešosios bendrovės, kurios yra rinkos gamintojai, skirstomos į: 

a) bendroves, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų 
teikimas – jos priskiriamos nefinansinių bendrovių sektoriui (S.11); 

b) bendroves, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir pagalbinė 
finansinė veikla – jos priskiriamos finansinių bendrovių sektoriui (S.12).

2.137 Nepriklausomais juridiniais vienetais laikomi kooperatyvai ir bendrijos, kurie yra 
rinkos gamintojai, skirstomi į: 

a) vienetus, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų 
teikimas – jie priskiriami nefinansinių bendrovių sektoriui (S.11); 
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b) vienetus, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir pagalbinė 
finansinė veikla – jie priskiriami finansinių bendrovių sektoriui (S.12).

2.138 Pagal specialius teisės aktus nepriklausomais juridiniais vienetais laikomi viešieji 
gamintojai, kurie yra rinkos gamintojai, skirstomi į: 

a) vienetus, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų 
teikimas – jie priskiriami nefinansinių bendrovių sektoriui (S.11); 

b) vienetus, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir pagalbinė 
finansinė veikla – jie priskiriami finansinių bendrovių sektoriui (S.12).

2.139 Nepriklausomais juridiniais vienetais nelaikomi viešieji gamintojai, kurie yra rinkos 
gamintojai, skirstomi į: 

a) jei jie yra kvazibendrovės: 

1. gamintojus, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas – jie priskiriami nefinansinių bendrovių sektoriui 
(S.11); 

2. gamintojus, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir 
pagalbinė finansinė veikla – jie priskiriami finansinių bendrovių sektoriui 
(S.12);

b) jei jie nėra kvazibendrovės – priskiriami valdžios sektoriui (S.13), nes jie lieka 
neatsiejama juos kontroliuojančių vienetų dalimi.

2.140 Nepriklausomais juridiniais vienetais laikomos ne pelno institucijos (asociacijos, 
fondai) skirstomos į: 

a) institucijas, kurios yra rinkos gamintojai ir kurių pagrindinė veikla yra prekių 
gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimas – jos priskiriamos nefinansinių 
bendrovių sektoriui (S.11); 

b) institucijas, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir pagalbinė 
finansinė veikla – jos priskiriamos finansinių bendrovių sektoriui (S.12); 

c) institucijas, kurios nėra rinkos gamintojai:

1. jos priskiriamos valdžios sektoriui (S.13), jei jos yra valdžios sektoriaus 
kontroliuojami viešieji gamintojai;

2. jos priskiriamos namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 
sektoriui (S.15), jei jos yra privatieji gamintojai.

2.141 Nepriklausomais juridiniais vienetais nelaikomos individualiosios įmonės ir 
partnerystės, kurios yra rinkos gamintojai, skirstomos į: 

a) jei jos yra kvazibendrovės: 
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1. vienetus, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas – jie priskiriami nefinansinių bendrovių sektoriui 
(S.11); 

2. vienetus, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir 
pagalbinė finansinė veikla – jos priskiriamos finansinių bendrovių 
sektoriui (S.12);

b) jei jos nėra kvazibendrovės, jos priskiriamos namų ūkių sektoriui (S.14). 

2.142 Pagrindinės buveinės priskiriamos: 

a) nefinansinių bendrovių sektoriui (S.11), jei visos bendrovių, kurios yra rinkos 
gamintojai, grupės vyraujanti veikla yra prekių gamyba ir nefinansinių 
paslaugų teikimas (žr. 2.23 dalies e punktą); 

b) finansinių bendrovių sektoriui (S.12), jei visos bendrovių grupės vyraujanti 
veikla yra finansinis tarpininkavimas (žr. 2.40 dalies e punktą). 

Kontroliuojančiosios bendrovės, kurios valdo patronuojamųjų bendrovių grupės 
turtą, visada laikomos finansinėmis bendrovėmis. Kontroliuojančiosios bendrovės 
valdo bendrovių grupės turtą, bet nevykdo jokios su grupės valdymu susijusios 
veiklos. 

2.143 2.5 lentelėje pateikiama įvairių pirmiau išvardytų atvejų schema. 

2.5 lentelė. Gamintojų vienetų skirstymas į sektorius pagal pagrindines 
standartines juridines nuosavybės formas

Gamintojo tipas

Standartinis juridinis aprašymas

Rinkos 
gamintojai 
(prekių 
gamyba ir 
nefinansinių 
paslaugų 
teikimas)

Rinkos 
gamintojai 
(finansinis 
tarpininkavimas)

Kiti ne rinkos gamintojai

Privačiosios ir viešosios 
bendrovės 

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės 

S.12 Finansinės 
bendrovės 

Viešieji 
gamintojai 

Privatieji 
gamintojai

Kooperatyvai ir bendrijos, laikomi 
nepriklausomais juridiniais 
vienetais

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės

S.12 Finansinės 
bendrovės 

Viešieji gamintojai, pagal 
specialius teisės aktus laikomi 
nepriklausomais juridiniais 
vienetais

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės

S.12 Finansinės 
bendrovės 

Turintys 
kvazibendrovių 
savybių

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės

S.12 Finansinės 
bendrovės

S.13 Valdžios 
sektorius

Viešieji 
gamintojai, 
nelaikomi 
nepriklausomais 
juridiniais 
vienetais Kiti
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Ne pelno institucijos, laikomos 
nepriklausomais juridiniais 
vienetais

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės 

S.12 Finansinės 
bendrovės 

S.13 Valdžios 
sektorius 

Turinčios 
kvazibendrovių 
savybių

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės 

S.12 Finansinės 
bendrovės 

S.13 Valdžios 
sektorius 

S.15 Namų 
ūkiams 
paslaugas 
teikiančios ne 
pelno 
institucijos 

Partnerystės, 
nelaikomos 
nepriklausomais 
juridiniais 
vienetais

Individualiosios 
įmonės

Kitos S.14 Namų 
ūkiai 

S.14 Namų ūkiai 

prekių gamyba 
ir nefinansinių 
paslaugų 
teikimas

S.11 
Nefinansinės 
bendrovės 

Pagrindinės 
buveinės, kurių 
kontroliuojamų 
bendrovių 
grupės 
vyraujanti 
veikla yra: 

finansinės
paslaugos

S.12 Finansinės 
bendrovės 
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VIETOS VIENETAI PAGAL VEIKLOS RŪŠĮ IR EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠYS

2.144 Dauguma prekes gaminančių ir paslaugas teikiančių institucinių vienetų tuo pačiu 
metu vykdo kelių rūšių veiklą. Jie gali vykdyti pagrindinę veiklą, kelių rūšių 
nepagrindinę veiklą ir pagalbinę veiklą. 

2.145 Laikoma, jog veikla vyksta, kai sujungus tokius išteklius kaip įrenginiai, darbo jėga, 
gamybos metodai, informacijos tinklai ar produktai, sukuriamos konkrečios prekės 
arba paslaugos. Veikla apibūdinama pagal gamybos sąnaudas, gamybos procesą ir 
produkciją.

Veikla gali būti apibūdinama pagal konkretų NACE (2 red.) (Europos Sąjungos 
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus) lygmenį.

2.146 Jei vienetas vykdo kelių rūšių veiklą, visa veikla, kuri nėra papildoma veikla (žr. 3 
skyriaus 3.12 dalį), klasifikuojama pagal bendrąją pridėtinę vertę. Remiantis 
vyraujančia sukuriama bendrąja pridėtine verte galima atskirti pagrindinę ir 
nepagrindinę veiklą.

2.147 Siekiant ištirti gamybos proceso ir naudojimosi prekėmis ir paslaugomis srautus, 
reikia pasirinkti techninio ir ekonominio pobūdžio santykius pabrėžiančius vienetus. 
Tai reiškia, kad instituciniai vienetai turi būti suskirstyti į smulkesnius ir labiau 
vienarūšius vienetus pagal gamybos rūšį. Skirstymas į vietos vienetus pagal veiklos 
rūšį skirtas būtent šiam reikalavimui patenkinti.

Vietos vienetai pagal veiklos rūšį

2.148 Apibrėžtis. Vietos vienetas pagal veiklos rūšį (vietos VPVR) yra vietos vienetą 
atitinkanti VPVR dalis. Nacionalinėje sąskaitų sistemoje (NSS) ir Tarptautiniame 
standartiniame gamybinės visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (ISIC) (4 
red.) vietos VPVR vadinamas įmone. Vietos vienetui pagal veiklos rūšį priskiriamos 
visos gamybą vykdančio institucinio vieneto dalys, prisidedančios prie NACE (2 
red.) klasės lygmens (4 skaitmenų) veiklos, be to, jis atitinka vieną ar daugiau veiklą 
vykdančių institucinio vieneto padalinių. Institucinio vieneto informacinė sistema 
turi būti pritaikyta nurodyti ar apskaičiuoti kiekvieno vieneto pagal veiklos rūšį 
gamybos vertę, tarpinį vartojimą, kompensaciją darbuotojams, likutinį perteklių, 
užimtumą ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą. 

Vietos vienetas – geografiškai apibrėžtoje vietoje esantis institucinis vienetas, 
gaminantis prekes ar teikiantis paslaugas.

Vietos VPVR gali sutapti su instituciniu vienetu kaip gamintoju; kita vertus, jis 
niekada negali priklausyti dviem atskiriems instituciniams vienetams.

2.149 Jei prekes gaminantis ar paslaugas teikiantis institucinis vienetas vykdo pagrindinę 
veiklą ir taip pat vienos ar kelių rūšių nepagrindinę veiklą, jis skirstomas į tokį patį 
vienetų pagal veiklos rūšį skaičių, o nepagrindinė veikla klasifikuojama atskirai nuo 
pagrindinės veiklos. Papildoma veikla nėra atskiriama nuo pagrindinės ar
nepagrindinės veiklos. Tačiau tam tikrai klasifikavimo sistemos kategorijai 
priskiriami VPVR gali pagaminti kitokio tipo produktus vykdydami nepagrindinę 
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veiklą, kurios negalima atskirai nustatyti iš turimų apskaitos dokumentų. Taigi, 
VPVR gali vykdyti vienos ar kelių rūšių nepagrindinę veiklą. 

Ekonominės veiklos rūšis

2.150 Apibrėžtis. Tam tikros rūšies ekonominei veiklai priskiriama visų vietos VPVR, 
vykdančių tą pačią ar panašią veiklą, grupė. Išsamiausiu klasifikacijos lygmeniu tam 
tikros rūšies ekonominei veiklai priskiriami visi vienai NACE (2 red.) klasei (keturių 
skaitmenų) priskiriami ir todėl tą pačią veiklą, kaip apibrėžta NACE (2 red.), 
vykdantys VPVR. 

Ekonominės veiklos rūšims priskiriami vietos VPVR, gaminantys rinkos prekes ir 
teikiantys rinkos paslaugas, ir vietos VPVR, gaminantys ne rinkos prekes ir 
teikiantys ne rinkos paslaugas. Pagal apibrėžtį, tam tikros rūšies ekonominei veiklai 
priskiriama vietos VPVR, užsiimančių ta pačia gamybine veikla, grupė, 
neatsižvelgiant į tai, ar instituciniai vienetai, kuriems vietos VPVR priklauso, gamina 
rinkos ar ne rinkos produkciją.

2.151 Ekonominės veiklos rūšys skirstomos į tris kategorijas: 

a) ekonominės veiklos rūšys, susijusios su rinkos prekių gamyba ir rinkos 
paslaugų teikimu (rinkos ekonominės veiklos rūšys) bei prekių ir paslaugų, 
skirtų savo galutiniam naudojimui, gamyba ir teikimu; paslaugos savo 
galutiniam naudojimui – būste gyvenančių būsto savininkų teikiamos 
apgyvendinimo paslaugos ir namų ūkio paslaugos, kurias teikia samdomi 
darbuotojai; 

b) ekonominės veiklos rūšys, susijusios su valdžios sektoriaus ne rinkos prekių 
gamyba ir paslaugų teikimu – valdžios sektoriaus ne rinkos ekonominės 
veiklos rūšys; 

c) ekonominės veiklos rūšys, susijusios su namų ūkiams paslaugas teikiančių ne 
pelno institucijų ne rinkos prekių gamyba ir paslaugų teikimu – namų ūkiams 
paslaugas teikiančių ne pelno institucijų ne rinkos ekonominės veiklos rūšys. 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas

2.152 Vietos VPVR į ekonominės veiklos rūšių vienetus skirstomi pagal NACE (2 red.) 
klasifikatorių. 

VIENARŪŠĘ GAMYBĄ VYKDANTYS VIENETAI IR VIENARŪŠĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠYS

2.153 Nagrinėjant gamybos procesą labiausiai tinkamas vienetas – vienarūšę gamybą 
vykdantis vienetas. Toks vienetas vykdo specifinę veiklą, kurią galima apibūdinti 
pagal sąnaudas, gamybos procesą ir produkciją. 

Vienarūšę gamybą vykdantys vienetai

2.154 Apibrėžtis. Vienarūšę gamybą vykdantis vienetas vykdo specifinę veiklą, kurią 
galima apibūdinti pagal sąnaudas, gamybos procesą ir produkciją. Sąnaudas ir 
produkciją sudarantys produktai apibūdinami pagal fizines savybes, jų apdorojimo 
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laipsnį ir gamybos metodą. Juos galima apibūdinti naudojant produktų klasifikatorių 
(Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius CPA). CPA yra produktų klasifikatorius, 
kurio dedamosios yra suskirstytos pagal ekonominės veiklos rūšies šaltinio kriterijų, 
kuris apibrėžtas NACE (2 red.) klasifikatoriuje.

Vienarūšės ekonominės veiklos rūšys

2.155 Apibrėžtis. Vienarūšes ekonominės veiklos rūšis sudaro vienarūšės gamybos vienetų
grupė. Vienarūšėms ekonominės veiklos rūšims priskiriama veikla apibūdinama 
pagal produktų klasifikatoriaus nuorodą. Vienarūšės ekonominės veiklos rūšys yra 
susijusios tik su tų prekių gamyba ir paslaugų teikimu, kurios nurodytos 
klasifikatoriuje.

2.156 Vienarūšės ekonominės veiklos rūšys – ekonominei analizei atlikti skirti vienetai. 
Vienarūšę gamybą vykdančių vienetų paprastai negalima apskaityti tiesiogiai; 
duomenys, surinkti atliekant statistines apklausas, turi būti pertvarkyti, kad būtų 
suformuotos vienarūšės ekonominės veiklos rūšys.
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