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AN

Nefinansinis turtas
Non-financial assets

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pirmasis

Level name:

First

Pavadinimas:

Nefinansinis turtas

Description:

Non-financial assets

Aiškinamosios
pastabos:

Nefinansiniai objektai, kurių nuosavybės teisėmis
Explanatory
atskirai ar kartu naudojasi instituciniai vienetai ir kurių notes:
savininkai, tam tikrą laiką juos turėdami, naudo dami
ar leisdami jais naudotis kitiems, gali gauti ekonominės
naudos. Nefinansiniam turtui priskiriami: ilgalaikis
turtas, atsargos, vertybės, visuomenės sukurtų
kategorijų turtas ir intelektinės nuosavybės produktai.

AN.1

Sukurtas nefinansinis turtas
Produced non-financial assets

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Sukurtas nefinansinis turtas

Description:

Produced non-financial assets

Aiškinamosios
pastabos:

Nefinansinis turtas yra gamybos procesų rezultatas.
Explanatory
Sukurtam nefinansiniam turtui priskiriami: ilgalaikis
notes:
turtas, atsargos ir vertybės, atitinkantys toliau pateiktas
apibrėžtis.

AN.11

Ilgalaikis turtas pagal turto rūšį
Fixed assets by type of asset

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Ilgalaikis turtas pagal turto rūšį

Description:

Fixed assets by type of asset

Aiškinamosios
pastabos:

Sukurtas nefinansinis turtas, pakartotinai ar nuolat
ilgiau nei vienus metus naudojamas gamybai.
Ilgalaikiam turtui priskiriami: būstas, kiti pastatai ir
statiniai, mašinos ir įranga, ginklų sistemos, auginami
biologiniai ištekliai ir intelektinės nuosavybės
produktai, atitinkantys toliau pateiktas apibrėžtis.

Explanatory
notes:

Produced non-financial assets that are used repeatedly
or continuously in production processes for more than
one year. Fixed assets consist of dwellings, other
buildings and structures, machinery and equipment,
weapons systems, cultivated biological resources, and
intellectual property products, as defined below.

AN.111

Būstas
Dwellings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Būstas

Description:

Dwellings

Aiškinamosios
pastabos:

Visiškai arba visų pirma gyventi naudojami pastatai,
taip pat visi susiję statiniai, pvz., garažai, ir visos
nuolatinės būste įmontuotos konstrukcijos. Taip pat
priskiriami: gyvenamieji laivai, baržos, kilnojamieji ir
priekabiniai nameliai, naudojami kaip namų ūkių
pagrindinis būstas, ir viešieji paminklai (žr. AN.1121),
kurių pagrindinė nustatyta paskirtis – būstas. Taip pat
įrašomos teritorijos valymo ir parengimo sąnaudos.
Pavyzdžiui, gyvenamieji pastatai, kaip antai vienbučiai
ar dvibučiai pastatai ir kiti gyvenamieji pastatai, skirti
nuolat gyventi. Nebaigtas būstas priskiriamas tiek, kiek
manoma, kad galutinis naudotojas yra įgijęs

Explanatory
notes:

Buildings that are used entirely or primarily as
residences, including any associated structures, such as
garages, and all permanent fixtures customarily
installed in residences. Houseboats, barges, mobile
homes and caravans used as principal residences of
households are also included, as are public
monuments (see AN.1121) identified primarily as
dwellings. Costs of site clearance and preparation are
also included. Examples include residential buildings,
such as one- and two-dwelling buildings and other
residential buildings intended for non-transient
occupancy. Uncompleted dwellings are included to the
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Non-financial items over which ownership rights are
enforced by institutional units, individually or
collectively, and from which economic benefits may be
derived by their owners by holding, using or allowing
others to use them over a period of time. Consists of
fixed assets, inventories, valuables, constructs of
society and intellectual property products.

Non-financial assets that are outputs from production
processes. Produced non-financial assets consist of
fixed assets, inventories and valuables, as defined
below.
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nuosavybės teisę, nes statybos darbai vyksta savo
sąskaita arba įrodoma, kad pasirašyta pirkimo
(pardavimo) sutartis. Karinėms pajėgoms apgyvendinti
įsigytas būstas taip pat priskiriamas, nes jis, kaip ir
civilių vienetų būstas, naudojamas apgyvendinimo
paslaugoms teikti. Į būsto vertę neįtraukiama žemės po
pastatais vertė, kuri priskiriama kategorijai „Žemė“
(AN.211), jei klasifikuojama atskirai.

extent that the ultimate user is deemed to have taken
ownership, either because the construction is on ownaccount or as evidenced by the existence of a contract
of sale/purchase. Dwellings acquired for military
personnel are included because they are used, as are
dwellings acquired by civilian units, for the production
of housing services. The value of dwellings is net of the
value of land underlying dwellings, which is included in
land (AN.211) if separately classified.

AN.112

Kiti pastatai ir statiniai
Other buildings and structures

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Kiti pastatai ir statiniai

Description:

Other buildings and structures

Aiškinamosios
pastabos:

Kitiems pastatams ir statiniams priskiriami pastatai,
Explanatory
išskyrus būstą; kiti statiniai ir žemės gerinimas,
notes:
atitinkantys toliau pateiktas apibrėžtis. Nebaigti
pastatai ir statiniai priskiriami tiek, kiek manoma, kad
galutinis naudotojas įgijęs nuosavybės teisę, nes
statybos darbai vyksta savo reikmėms arba įrodoma,
kad pasirašyta pirkimo (pardavimo) sutartis. Karinėms
reikmėms įsigyti pastatai ir statiniai taip pat priskiriami.
Į kitų pastatų ir statinių vertę neįtraukiama žemės po
pastatais vertė, kuri priskiriama kategorijai „Žemė“
(AN.211), jei klasifikuojama atskirai.

AN.1121

Pastatai, išskyrus būstą
Buildings other than dwellings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Pastatai, išskyrus būstą

Description:

Buildings other than dwellings

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti pastatai, išskyrus būstą, įskaitant statiniuose
Explanatory
įmontuotas konstrukcijas, priemones ir kitą įrangą, ir
notes:
teritorijos valymo bei parengimo sąnaudas. Taip pat
priskiriami viešieji paminklai (žr. AN.1121), kurių
pagrindinė nustatyta paskirtis – negyvenamasis
pastatas. Viešiesiems paminklams būdinga ypatinga
istorinė, nacionalinė, regioninė, vietos, religinė ar
simbolinė svarba. Jie vadinami viešaisiais, nes yra viešai
prieinami, ne dėl to, kad priklauso valstybei. Norintys
aplankyti paminklą dažnai turi sumokėti už tai tam tikrą
mokestį. Ilgalaikio kapitalo naudojimas naujiems
paminklams arba esamų paminklų renovavimui turėtų
būti apskaičiuojamas darant tinkamą ilgalaikio
naudojimo prielaidą. Pastatams, išskyrus būstą, gali
būti priskiriami, pvz., sandėliai ir pramoniniai pastatai,
prekybinės paskirties pastatai, pramoginės paskirties
pastatai, viešbučiai, restoranai, švietimo, sveikatos
priežiūros pastatai.

AN.1122

Kiti statiniai
Other structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kiti statiniai

Description:

Other structures

Aiškinamosios
pastabos:

Negyvenamosios paskirties statiniai, įskaitant gatvių,
kanalizacijos sistemų ir teritorijos valymo bei
parengimo sąnaudas. Taip pat priskiriami viešieji
paminklai, nepriskirti būstui arba pastatams, išskyrus

Explanatory
notes:

Structures other than residential structures, including
the costs of the streets, sewers and site clearance and
preparation. Also included are public monuments not
classified as dwellings or buildings other than
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Other buildings and structures consist of buildings
other than dwellings, other structures and land
improvements, as defined below. Uncompleted
buildings and structures are included to the extent that
the ultimate user is deemed to have taken ownership,
either because the construction is for own use or as
evidenced by the existence of a contract of
sale/purchase. Buildings and structures acquired for
military purposes are included. The value of other
buildings and structures is net of the value of land
underlying them, which is included in land (AN.211) if
separately classified.

Buildings other than dwellings, including fixtures,
facilities and equipment that are integral parts of the
associated structures and costs of clearance and
preparation. Public monuments (see AN.1122)
identified primarily as non-residential buildings are
also included. Public monuments are identifiable
because of particular historical, national, regional, local,
religious or symbolic significance. They are described
as public because they are accessible to the general
public, not due to public sector ownership. Visitors are
often charged for admission to them. Consumption of
fixed capital on new monuments, or on major
improvements to existing monuments, should be
calculated on the assumption of appropriately long
service lives. Other examples of buildings other than
dwellings include warehouse and industrial buildings,
commercial buildings, buildings for public
entertainment, hotels, restaurants, educational
buildings, health buildings.
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būstą; šachtos, tuneliai ir kiti su mineralų ir energinių
išteklių kasyba susiję statiniai; pylimų, dambų, užtvankų
statinių, skirtų greta esančios, tačiau jiems
nepriklausiančios žemės būklei gerinti, statyba.
Pavyzdžiui, plentai, gatvės, keliai, geležinkeliai ir oro
uostų kilimo ir tūpimo takai; tiltai, viadukai, tuneliai ir
požeminiai keliai; vandens keliai, uostai, užtvankos ir
kiti vandens įrenginiai; tolimojo susisiekimo vamzdynai,
komunikacijų ir energijos perdavimo linijos; vietos
vamzdynai ir kabeliai, pagalbiniai įrenginiai; kasybos ir
gamybos konstrukcijos; sportui ir poilsiui skirti statiniai.

dwellings; shafts, tunnels and other structures
associated with mining mineral and energy reserves;
and the on struction of sea-walls, dykes and flood
barriers intended to improve land adjacent but not
integral to them. Examples include highways, streets,
roads, railways and airfield runways; bridges, elevated
highways, tunnels and subways; waterways, harbours,
dams and other waterworks; long-distance pipelines,
communication and power lines; local pipelines and
cables, ancillary works; constructions for mining and
manufacture; and constructions for sport and
recreation.

AN.1123

Žemės gerinimas
Land improvements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Žemės gerinimas

Description:

Land improvements

Aiškinamosios
pastabos:

Veiksmų, kuriais labai pagerinta žemės būklė kiekybės, Explanatory
kokybės ar našumo atžvilgio, arba užkirstas kelias jos
notes:
būklės prastėjimui, vertė. Pavyzdžiui, vertė gali padidėti
išvalius žemės ploto paviršių, nustačius kontūrus,
iškasus šulinius ir irigacines įkasas. Šiai kategorijai taip
pat priskiriamos nenurašytos žemės nuosavybės teisių
perdavimo sąnaudos.

AN.113

Mašinos ir įrenginiai
Machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Mašinos ir įrenginiai

Description:

Machinery and equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto įranga, informacijos ir ryšių technologijų
Explanatory
(IRT) įranga, kitos mašinos ir įranga, išskyrus įsigytas
notes:
namų ūkių galutiniam vartojimui, atitinkančios toliau
pateiktas apibrėžtis. Galima nepriskirti palyginti
nebrangių ir už palyginti stabilią įrankių, pvz., buitinių.
Šiai kategorijai taip pat nepriskiriamos į pastatą
įmontuotos mašinos ir įranga – jos priskiriamos būsto ir
negyvenamųjų pastatų kategorijoms. Be to, šiai
kategorijai nepriskiriamos nebaigtos mašinos ir įranga,
išskyrus pagamintas savo reikmėms, nes laikoma, kad
galutinis naudotojas perima nuosavybės teises tik
pristačius jam turtą. Šiai kategorijai priskiriamos
karinėms reikmėms įsigytos mašinos ir įranga, išskyrus
ginklų sistemas. Namų ūkių galutiniam vartojimui
įsigytos mašinos ir įranga, pvz., transporto priemonės,
baldai, virtuvės įranga, kompiuteriai, ryšių įranga ir
pan., netraktuojamos kaip turtas. Šie daiktai priskiriami
papildomam namų ūkių balanso straipsniui „ilgalaikio
vartojimo prekės“. Gyvenamieji laivai, baržos,
kilnojamieji ir priekabiniai nameliai, naudojami kaip
namų ūkių pagrindinis būstas, priskiriami būstui.

AN.1131

Transporto įranga
Transport equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Transporto įranga

Description:

Transport equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Žmonių ir daiktų pervežimo įranga. Pavyzdžiui,
produktai, išskyrus dalis, priskirti 2008 m. Produktų
pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (2008 m. CPA) 29

Explanatory
notes:

Equipment for moving people and objects. Examples
include products other than parts included in
Classification of Products by Activity 2008 (CPA 2008)
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The value of actions that lead to major improvements
in the quantity, quality or productivity of land, or
prevent its deterioration. Examples include the increase
in asset value arising from land clearance, land
contouring, creation of wells and watering holes. Also
includes the costs of transfer of ownership of land,
which have yet to be written off.

Transport equipment, information and communication
technologies (ICT) equipment, and other machinery
and equipment, as defined below, other than that
acquired by households for final consumption. Tools
that are relatively inexpensive and purchased at a
relatively steady rate, such as hand tools, may be
excluded. Also excluded are machinery and equipment
integral to buildings, which are included in dwellings
and non-residential buildings. Uncompleted machinery
and equipment is excluded, unless produced for own
use, because the ultimate user is deemed to take
ownership only on delivery of the asset. Machinery and
equipment other than weapons systems acquired for
military purposes are included. Machinery and
equipment such as vehicles, furniture, kitchen
equipment, computers, communications equipment,
etc., that are acquired by households for final
consumption are not treated as an asset. They are
instead included in the memorandum item consumer
durables in the balance sheet for households.
Houseboats, barges, mobile homes and caravans used
by households as principal residences are included in
dwellings.
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skyriui: variklinės transporto priemonės, priekabos ir
puspriekabės, ir 30 skyriui: kitos transporto priemonės
ir įranga.

division 29: otor vehicles, trailers and semi-trailers, and
division 30: other transport equipment.

AN.1132

IRT įranga
ICT equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

IRT įranga

Description:

ICT equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įranga: prietaisai, Explanatory
kuriuose įrengti elektroniniai valdikliai; prietaisuose
notes:
naudojamos elektroninės dalys. Pavyzdžiui, 2008 m.
CPA 261 grupei priskirti produktai: elektroninė įranga ir
plokštės, ir 262 grupė: kompiuteriai ir išoriniai
įrenginiai.

AN.1139

Kitos mašinos ir įrenginiai
Other machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kitos mašinos ir įrenginiai

Description:

Other machinery and equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Kitur nepriskirtos mašinos ir įranga. Pavyzdžiui,
produktai, išskyrus dalis, įrengimo, remonto ir
techninės priežiūros paslaugas, priskirti 2008 m. CPA
26 skyriui: kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai
gaminiai (išskyrus 261 ir 262 grupes), 27 skyriui:
elektros įranga, 28 skyriui: niekur kitur nepriskirtos
mašinos ir įranga, 31 skyriui: baldai, ir 32 skyriui: kitos
pagamintos prekės.

Explanatory
notes:

Machinery and equipment not elsewhere classified.
Examples include products other than parts,
installation, repair and maintenance services included
in CPA 2008 division 26: computer, electronic and
optical products (except groups 261 and 262), division
27: electrical equipment, division 28: machinery and
equipment n.e.c., division 31: furniture, and division 32:
other manufactured goods.

AN.114

Ginklų sistemos
Weapons systems

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Ginklų sistemos

Description:

Weapons systems

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto priemonės ir kita įranga, pvz., karo laivai,
povandeniniai laivai, karo orlaiviai, tankai, raketų
transportavimo ir leidimo įrenginiai ir kt. Dauguma jų
gabenamų vienkartinio naudojimo ginklų priskiriami
karinėms atsargoms (žr. AN.124), bet kai kurie, pvz.,
didelę naikinamąją galią turinčios balistinės raketos,
galinčios turėti ilgalaikį atgrasomąjį poveikį
puolančiosioms pajėgoms, priskiriamos ilgalaikiam
turtui.

Explanatory
notes:

Vehicles and other equipment such as warships,
submarines, military aircraft, tanks, missile carriers and
launchers etc. Most single-use weapons they deliver
are recorded as military inventories (see AN.124) but
others, such as ballistic missiles with highly destructive
capability, that are judged to provide ongoing
deterrence against aggressors are classified as fixed
assets.

AN.115

Auginami biologiniai ištekliai
Cultivated biological resources

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Auginami biologiniai ištekliai

Description:

Cultivated biological resources

Aiškinamosios
pastabos:

Veisliniai, pieniniai darbiniai ir kiti gyvuliai, vynuogynai, Explanatory
sodai ir kiti medžių sodiniai, iš kurių gaunami
notes:
pakartotiniai produktai, kurie atitinka toliau pateiktas
apibrėžtis ir kuriuos tiesiogiai prižiūri, už juos atsako ir
valdo instituciniai vienetai. Nesubrendę auginami
ištekliai šiai kategorijai nepriskiriami, išskyrus
auginamus savo reikmėms.
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Information and communication technologies (ICT)
equipment: devices using electronic controls and the
electronic components used in the devices. Examples
are products within CPA 2008 groups 261: electronic
equipment and boards, and 262 computers and
peripheral equipment.

Livestock for breeding, dairy, draught, etc. and
vineyards, orchards and other plantations of trees
yielding repeat products that are under the direct
control, responsibility and management of institutional
units, as defined below. Immature cultivated assets are
excluded unless produced for own use.
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AN.1151

Gyvūnų ištekliai, iš kurių gaunami pakartotiniai produktai
Animal resources yielding repeat products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Gyvūnų ištekliai, iš kurių gaunami pakartotiniai
produktai

Description:

Animal resources yielding repeat products

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvūnai, kurių natūralų augimą ir regeneraciją
Explanatory
tiesiogiai prižiūri, už juos atsako ir juos valdo
notes:
instituciniai vienetai. Jiems priskiriami veisliniai gyvuliai
(įskaitant žuvis ir naminius paukščius), pieniniai galvijai,
darbiniai gyvuliai, avys ar kiti vilnai auginami gyvuliai ir
gyvuliai, naudojami pervežimui, lenktynėms ar
pramogoms.

AN.1152

Medžių, pasėlių ir augalų ištekliai, iš kurių gaunami pakartotiniai produktai
Tree, crop and plant resources yielding repeat products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Medžių, pasėlių ir augalų ištekliai, iš kurių gaunami
pakartotiniai produktai

Description:

Tree, crop and plant resources yielding repeat products

Aiškinamosios
pastabos:

Medžiai (taip pat vynmedžiai ir krūmai), auginami
daugiamečiam derliui gauti, įskaitant auginamus
vaisiams ir riešutams, sakams ir dervoms, žievės ir lapų
produkcijai, kurių natūralų augimą ir regeneraciją
tiesiogiai prižiūri, už juos atsako ir juos valdo
instituciniai vienetai.

Explanatory
notes:

Trees (including vines and shrubs) cultivated for
products they yield year after year, including those
cultivated for fruits and nuts, for sap and resin and for
bark and leaf products, whose natural growth and
regeneration are under the direct control, responsibility
and management of institutional units.

AN.116

Nesukurto turto nuosavybės teisių perdavimo sąnaudos*
Costs of ownership transfer on non-produced assets*

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Nesukurto turto nuosavybės teisių perdavimo
sąnaudos*

Description:

Costs of ownership transfer on non-produced assets*

Išnaša:

(*) Nesukurto turto nuosavybės teisių perdavimo
Footnote:
sąnaudos (AN.116) vertinamos kaip pagrindinio
kapitalo formavimo dalis, t. y. kaip ilgalaikio turto
įsigijimas. Tačiau detalizuojant likučius straipsniais šių
nuosavybės teisių perdavimo sąnaudų vertė įtraukiama
prie su jomis susijusio nesukurto turto ir atskirai kaip
AN.11 dalis nenurodoma. Žemės perdavimo atveju
nuosavybės teisių į visą žemę perdavimo sąnaudos turi
būti įtraukiamos į žemės gerinimą (AN.1123). Į toliau
pateiktą išsamų sąrašą AN.116 straipsnis įtrauktas tik
parodomaisiais tikslais.

AN.117

Intelektinės nuosavybės produktai
Intellectual property products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Intelektinės nuosavybės produktai

Description:

Intellectual property products

Aiškinamosios
pastabos:

Ilgalaikis turtas, kurį sudaro mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros, mineralų žvalgymo ir vertinimo
rezultatai, kompiuterių programinė įranga ir duomenų
bazės, pramogų srities, literatūros ar meno kūrinių
originalai ir kiti intelektinės nuosavybės produktai,
atitinkantys toliau pateiktas apibrėžtis ir skirti naudoti
ilgiau nei vienus metus.

Explanatory
notes:

Fixed assets that consist of the results of research and
development, mineral exploration and evaluation,
computer software and databases, entertainment,
literary or artistic originals and other intellectual
property products, as defined below, intended to be
used for more than one year.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Animals whose natural growth and regeneration are
under the direct control, responsibility and
management of institutional units. They include
breeding stocks (including fish and poultry), dairy
cattle, draught animals, sheep or other animals used
for wool production and animals used for
transportation, racing or entertainment.

(*) Costs of ownership transfer on non-produced assets
(AN.116) are treated as part of fixed capital formation,
that is the acquisition of fixed assets. However, when
stock levels are itemised, the value of these costs of
ownership transfer is included with the non-produced
assets to which they refer and so are not shown
separately as part of AN.11. In the case of land
transferring, the costs of ownership transfer on all land
are to be included with land improvements (AN.1123).
The item AN.116 is included in the full list, shown
below, for presentation purposes only.
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AN.1171

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Research and development

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Description:

Research and development

Aiškinamosios
pastabos:

Sistemingai vykdomo kūrybinio darbo, siekiant
Explanatory
sukaupti daugiau žinių, įskaitant žinias apie žmogų,
notes:
kultūrą, visuomenę, ir panaudoti šias žinias naujai jas
pritaikant, išlaidų vertė. Vertė nustatoma pagal
numatomą ekonominę naudą. Išskyrus atvejus, kai
vertę galima pagrįstai įvertinti, ji paprastai nustatoma
kaip sąnaudų, pat ir nesėkmingiems moksliniams
tyrimams ir technologinei plėtrai, suma. Savininkui
naudos neduosiantys moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra priskiriami ne turtui, o tarpiniam vartojimui.

AN.1172

Mineralinių išteklių žvalgymas ir vertinimas
Mineral exploration and evaluation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Mineralinių išteklių žvalgymas ir vertinimas

Description:

Mineral exploration and evaluation

Aiškinamosios
pastabos:

Naftos ir gamtinių dujų ir ne naftos telkinių žvalgybos Explanatory
bei tolesnio atrastų išteklių vertinimo išlaidų vertė. Šios notes:
išlaidos apima sąnaudas iki įsigyjant licenciją, licencijos
ir įsigijimo sąnaudas, vertinimo sąnaudas ir realių
bandomųjų gręžinių sąnaudas, taip pat vietovės oro ir
kitų tyrinėjimų, transporto ir kitas sąnaudas, patirtas
tyrimams atlikti.

AN.1173

Kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės
Computer software and databases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės

Description:

Computer software and databases

AN.11731

Kompiuterių programinė įranga
Computer software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Šeštasis

Level name:

Sixth

Pavadinimas:

Kompiuterių programinė įranga

Description:

Computer software

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių programos, programų aprašymai ir
Explanatory
pagalbinė medžiaga, skirta sistemų programinei įrangai notes:
ir taikomosioms programoms. Šiai kategorijai
priskiriamas programinės įrangos kūrimas ir tolesnis
plėtojimas, be to, kopijų, priskirtų AN.11731 turto
kategorijai, įsigijimas.

AN.11732

Duomenų bazės
Databases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Šeštasis

Level name:

Sixth

Pavadinimas:

Duomenų bazės

Description:

Databases

Aiškinamosios

Duomenų rinkmenos, sutvarkytos taip, kad su

Explanatory

Files of data organised to permit resource-effective

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Consists of the value of expenditure on creative work
undertaken on a systematic basis in order to increase
the stock of knowledge, including knowledge of man,
culture and society, and use of this stock knowledge to
devise new applications. The value is determined in
terms of the economic benefits expected in the future.
Unless the value can be reasonably estimated it is, by
convention, valued as the sum of the costs, including
those of unsuccessful research and development.
Research and development that will not provide a
benefit to the owner is not classified as an asset and is
instead recorded as intermediate consumption.

The value of expenditure on exploration for petroleum
and natural gas and for non-petroleum deposits and
subsequent evaluation of the discoveries made. This
expenditure includes pre-licence costs, licence and
acquisition costs, appraisal costs and the costs of
actual test drilling and boring, well s the costs of aerial
and other surveys, transportation costs, etc, incurred to
make it possible to carry out the tests.

Computer programs, program descriptions and
supporting materials for both systems and applications
software. Included are the initial development and
subsequent extensions of software as well as
acquisition of copies that are classified as AN.11731
assets.
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pastabos:

duomenimis būtų galima susipažinti ir jais naudotis
veiksmingai išnaudojant išteklius. Tik savo reikmėms
sukurtų duomenų bazių vertė nustatoma pagal
sąnaudas, į kurias neįtraukiamos duomenų bazių
valdymo sistemos ir duomenų įsigijimo sąnaudos.

notes:

access and use of the data. For databases created
exclusively for own use the valuation is estimated by
costs, which should exclude those for the database
management system and the acquisition of the data.

AN.1174

Pramogų, literatūros ar meno kūrinių originalai
Entertainment, literary or artistic originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Pramogų, literatūros ar meno kūrinių originalai

Description:

Entertainment, literary or artistic originals

Aiškinamosios
pastabos:

Filmų, garso įrašų, rankraščių, juostų, modelių ir kt.,
kuriuose įrašyti ar patalpinti teatro spektakliai, radijo ir
televizijos programos, muzikos spektakliai, sporto
renginiai, literatūros ir meno kūriniai ir kt., originalai.
Šiai kategorijai priskiriami savo sąskaita pagaminti
kūriniai. Kai kuriais atvejais, pvz., filmų, originalai gali
būti keli.

Explanatory
notes:

Original films, sound recordings, manuscripts, tapes,
models, etc., on which drama performances, radio and
television programmes, musical performances, sporting
events, literary and artistic output, etc. are recorded or
embodied. Included are works produced on ownaccount. In some cases, such as films, there may be
multiple originals.

AN.1179

Kiti intelektinės nuosavybės produktai
Other intellectual property products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kiti intelektinės nuosavybės produktai

Description:

Other intellectual property products

Aiškinamosios
pastabos:

Nauja informacija, specializuotos žinios ir kt.,
nepriskirtos jokiai kitai kategorijai, kurias gamybai
naudoja tik vienetai, kuriems priklauso nustatytos
nuosavybės teisės, arba kitiems vienetams, kuriems
pastarieji suteikia tokias licencijas.

Explanatory
notes:

New information, specialised knowledge, etc., not
elsewhere classified, whose use in production is
restricted to the units that have established ownership
rights over them or to other units licensed by such
units.

AN.12

Atsargos pagal atsargų rūšį
Inventories by type of inventory

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Atsargos pagal atsargų rūšį

Description:

Inventories by type of inventory

Aiškinamosios
pastabos:

Sukurtas turtas, kurį sudaro prekės ir paslaugos,
atsiradusios dabartiniu laikotarpiu ar anksčiau,
laikomos pardavimui, naudojimui gamyboje ar
kitokiam naudojimui ateityje. Atsargas sudaro žaliavos
ir medžiagos, nebaigta gamyba, pagamintos prekės ir
perparduoti skirtos prekės, atitinkančios toliau
pateiktas apibrėžtis. Šiai kategorijai priskiriamos visos
valdžios sektoriaus turimos atsargos, įskaitant
strateginių medžiagų, grūdų ir kitų valstybei ypač
svarbių prekių atsargas, bet jomis neapsiribojant.

Explanatory
notes:

Produced assets that consist of goods and services that
came into existence in the current period or in an
earlier period held for sale, use in production or other
use at a later date. They consist of materials and
supplies, work-in-progress, finished goods and goods
for resale, as defined below. Included are all inventories
held by government, including, but not limited to,
inventories of strategic aterials, grains and other
commodities of special importance to the nation.

AN.121

Žaliavos ir medžiagos
Materials and supplies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Žaliavos ir medžiagos

Description:

Materials and supplies

Aiškinamosios
pastabos:

Prekės, kurias jų savininkai ketina panaudoti savo
gamybos procesuose, o ne perparduoti.

Explanatory
notes:

Goods that their owners intend to use as intermediate
inputs to their own production processes, not to resell.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38
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AN.122

Nebaigta gamyba
Work-in-progress

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Nebaigta gamyba

Description:

Work-in-progress

Aiškinamosios
pastabos:

Iš dalies baigtos prekės ir paslaugos, paprastai
neperduodamos kitiems vienetams be papildomo
apdorojimo, arba nebaigtos (nesubrendusios), kurių
gamybą ar auginimą vėliau toliau tęs tas pats
gamintojas. Šiai kategorijai nepriskiriami nebaigti
statiniai, kurių galutinis naudotojas jau įgijęs
nuosavybės teisę dėl to, kad statybos vyksta savo
reikmėms arba įrodoma, kad pasirašyta pirkimo
(pardavimo) sutartis. AN.122 kategorijai priskiriami
nebaigtas auginti biologinis turtas ir kita nebaigta
gamyba, atitinkantys toliau pateiktas apibrėžtis.

Explanatory
notes:

Goods and services that are partially complete but that
are not usually turned over to other units without
further processing or that are not mature, and whose
production process will be continued in a subsequent
period by the same producer. Excluded are partially
complete structures for which the ultimate owner is
deemed to have taken ownership, either because the
production is for own use or as evidenced by the
existence of a contract of sale/purchase. Category
AN.122 consists of work-in-progress on cultivated
assets and other work-in-progress, as defined below.

AN.1221

Nebaigtas auginti biologinis turtas
Work-in-progress on cultivated biological assets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Nebaigtas auginti biologinis turtas

Description:

Work-in-progress on cultivated biological assets

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvūnai, auginami tik produktams, kurie gaunami tik
juos paskerdus, pvz., pramoniniu būdu auginami
paukščiai ir žuvys, medžiai ir kiti augalai, duodantys
vienkartinį derlių jų sunaikinimo metu, ir nesubrendęs
auginamas turtas, duodantis pakartotinį derlių.

Explanatory
notes:

Livestock raised for products yielded only on slaughter,
such as fowl and fish raised commercially, trees and
other vegetation yielding once-only products on
destruction and immature cultivated assets yielding
repeat products.

AN.1222

Kita nebaigta gamyba
Other work-in-progress

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kita nebaigta gamyba

Description:

Other work-in-progress

Aiškinamosios
pastabos:

Produkcija, išskyrus auginamą turtą ir paslaugas, iš
dalies gamintojo apdorota, pagaminta ar surinkta,
tačiau paprastai neparduodama, nevežama ar
perduodama kitiems, papildomai jos neapdorojus.

Explanatory
notes:

Goods other than cultivated assets and services that
have been partially processed, fabricated or assembled
by the producer but that are not usually sold, shipped
or turned over to others without further processing.

AN.123

Pagamintos prekės
Finished goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Pagamintos prekės

Description:

Finished goods

Aiškinamosios
pastabos:

Gamintojo parduoti ar vežti paruoštos prekės.

Explanatory
notes:

Goods that are ready for sale or shipment by the
producer.

AN.124

Karinės atsargos
Military inventories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Karinės atsargos

Description:

Military inventories

Aiškinamosios
pastabos:

Šaudmenys, raketos, bombos ir kiti vienkartiniai kariniai Explanatory
objektai, panaudojami ginkluose ar ginklų sistemose.
notes:
Nepriskiriamos kai kurių didelę naikinamąją galią
turinčių rūšių raketos (žr. AN.114).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Ammunition, missiles, rockets, bombs and other singleuse military items delivered by weapons or weapons
systems. Excludes some types of missiles with highly
destructive capability (see AN.114).
8/23

ASSET 2010

AN.125

Perparduoti skirtos prekės
Goods for resale

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Perparduoti skirtos prekės

Description:

Goods for resale

Aiškinamosios
pastabos:

Prekės, kurias įmonės, pvz., didmeninės ir mažmeninės
prekybos, įsigyja siekdamos jas perparduoti
neperdirbant (t. y. jos niekaip nekeičiamos, tik joms
suteikiamas vartotojui patrauklus pavidalas).

Explanatory
notes:

Goods acquired by enterprises, such as wholesalers
and retailers, for the purpose of reselling them without
further processing (that is, not transformed other than
by presenting them in ways that are attractive to the
customer).

AN.13

Vertybės
Valuables

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Vertybės

Description:

Valuables

Aiškinamosios
pastabos:

Sukurtas turtas, nenaudojamas visų pirma gamybai ar
vartojimui, bet kurio vertė, tikimasi, didės arba bent
nemažės ir kuris normaliomis sąlygomis ilgai negenda
ir įsigyjamas bei laikomas pirmiausia vertei kaupti.
Vertybėms priskiriami brangieji metalai ir
brangakmeniai, antikvariniai daiktai, kiti meno kūriniai
ir vertybės, atitinkantys toliau pateiktas apibrėžtis.

Explanatory
notes:

Produced assets that are not used primarily for
production or consumption, that are expected to
appreciate or at least not to decline in real value, that
do not deteriorate over time under normal conditions
and that are acquired and held primarily as stores of
value. Valuables consist of precious metals and stones,
antiques and other art objects and other valuables, as
defined below.

AN.131

Brangieji metalai ir brangakmeniai
Precious metals and stones

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Brangieji metalai ir brangakmeniai

Description:

Precious metals and stones

Aiškinamosios
pastabos:

Brangieji metalai ir brangakmeniai, kuriuos įmonės
laiko ne kaip žaliavas gamybai.

Explanatory
notes:

Precious metals and stones that are not held by
enterprises for use as inputs to processes of
production.

AN.132

Antikvariniai daiktai ir kiti meno dirbiniai
Antiques and other art objects

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Antikvariniai daiktai ir kiti meno dirbiniai

Description:

Antiques and other art objects

Aiškinamosios
pastabos:

Paveikslai, skulptūros ir kt., pripažinti meno dirbiniais ir Explanatory
antikvariniais daiktais.
notes:

AN.133

Kitos vertybės
Other valuables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Kitos vertybės

Description:

Other valuables

Aiškinamosios
pastabos:

Kitoms kategorijoms nepriskirtos vertybės, pvz.,
kolekcijos ir labai vertingi brangakmenių ir brangiųjų
metalų juvelyriniai dirbiniai.

Explanatory
notes:

Valuables not elsewhere classified, such as collections
and jewellery of significant value fashioned out of
precious stones and metals.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Paintings, sculptures, etc., recognised as works of art
and antiques.
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AN.2

Nesukurtas nefinansinis turtas
Non-produced non-financial assets

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Nesukurtas nefinansinis turtas

Description:

Non-produced non-financial assets

Aiškinamosios
pastabos:

Nefinansinis turtas, kuris nėra gamybos procesų
rezultatas. Nesukurtam turtui priskiriami gamtos
ištekliai, sutartys, nuomos sutartys, licencijos, leidimai,
prestižas ir rinkodaros turtas, atitinkantys toliau
pateiktas apibrėžtis.

Explanatory
notes:

Non-financial assets that come into existence other
than through processes of production. Non-produced
assets consist of natural resources, contracts, leases
and licences, and goodwill and marketing assets, as
defined below.

AN.21

Gamtos ištekliai
Natural resources

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Gamtos ištekliai

Description:

Natural resources

Aiškinamosios
pastabos:

Nesukurtas, natūraliai atsirandantis turtas, kurio
nuosavybės teisė įgyvendinta ir perleista. Aplinkos
ištekliai, kurių nuosavybės teisės neįgyvendintos ar
kurių negalima įgyvendinti, pvz., atvira jūra ar oras,
nepriskiriami. Priskiriama žemė, mineraliniai ir
energiniai ištekliai, neauginami biologiniai ištekliai,
vandens ištekliai ir kiti gamtos ištekliai, atitinkantys
toliau pateiktas apibrėžtis.

Explanatory
notes:

Non-produced assets that naturally occur and over
which ownership may be enforced and transferred.
Environmental assets over which ownership rights have
not, or cannot, be enforced, such as open seas or air,
are excluded. Consists of land, mineral and energy
reserves, non-cultivated biological resources, water
resources and other natural resources, as defined
below.

AN.211

Žemė
Land

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Žemė

Description:

Land

Aiškinamosios
pastabos:

Žemė, įskaitant paviršiaus dirvožemį ir susijusį paviršinį
vandenį, kurių nuosavybės teisės yra nustatytos.
Nepriskiriami pastatai ar kiti statiniai, pastatyti ant
žemės arba ją kertantys, auginami pasėliai, medžiai ir
gyvūnai, iškastiniai ištekliai; neauginami biologiniai
ištekliai ir požeminiai vandens ištekliai.

Explanatory
notes:

The ground, including the soil covering and any
associated surface waters, over which ownership rights
are enforced. Excluded are any buildings or other
structures situated on it or running through it,
cultivated crops, trees and animals; subsoil assets, noncultivated biological resources and water resources
below the ground.

AN. 2111

Žemė po pastatais ir statiniais
Land underlying buildings and structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Žemė po pastatais ir statiniais

Description:

Land underlying buildings and structures

AN. 2112

Dirbama žemė
Land under cultivation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Dirbama žemė

Description:

Land under cultivation

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38
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AN. 2113

Rekreacinė žemė ir susiję paviršiniai vandenys
Recreational land and associated surface water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Rekreacinė žemė ir susiję paviršiniai vandenys

Description:

Recreational land and associated surface water

AN. 2119

Kita žemė ir susiję paviršiniai vandenys
Other land and associated surface water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kita žemė ir susiję paviršiniai vandenys

Description:

Other land and associated surface water

AN.212

Mineralų ir energinės atsargos
Mineral and energy reserves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Mineralų ir energinės atsargos

Description:

Mineral and energy reserves

Aiškinamosios
pastabos:

Įrodytos mineralų išteklių žemės paviršiuje arba giliau
atsargos, kurias galima ekonomiškai naudoti,
atsižvelgiant į esamas technologijas ir sąlygines kainas.
Paprastai nuosavybės teises į iškastinius išteklius
galima atskirti nuo teisių į žemę. AN.212 kategorijai
priskiriamos žinomos anglies, naftos, dujų ar kito kuro,
metalų rūdų ir kitų nemetalų mineralų atsargos.

Explanatory
notes:

Proven reserves of mineral deposits located on or
below the earth's surface that are economically
exploitable, given current technology and relative
prices. Ownership rights to the subsoil assets are
usually separable from those to the land itself.
Category AN.212 consists of known reserves of coal,
oil, gas or other fuels, metallic ores, and non-metallic
minerals.

AN.213

Neauginami biologiniai ištekliai
Non-cultivated biological resources

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Neauginami biologiniai ištekliai

Description:

Non-cultivated biological resources

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvūnai, medžiai, pasėliai ir kiti augaliniai ištekliai,
duodantys tiek vienkartinį, tiek pakartotinį derlių, ir
kurių nuosavybės teisės nustatytos, tačiau kurių
natūralaus augimo ir (arba) regeneracijos tiesiogiai
neprižiūri, už juos neatsako ir jų nevaldo instituciniai
vienetai. Pavyzdžiui, neliesti miškai ir žūklės rajonai
šalies teritorijoje. Turėtų būti priskiriami tik tie ištekliai,
kurie šiuo metu naudojami arba gali būti netrukus
naudojami ekonominiams tikslams.

Explanatory
notes:

Animal, tree, crop and plant resources that yield both
once-only and repeat products over which ownership
rights are enforced but for which natural growth
and/or regeneration is not under the direct control,
responsibility and management of institutional units.
Examples are virgin forests and fisheries within the
territory of the country. Only those resources that are
currently, or are likely soon to be, exploitable for
economic purposes should be included.

AN.214

Vandens ištekliai
Water resources

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Vandens ištekliai

Description:

Water resources

Aiškinamosios
pastabos:

Vandeningieji sluoksniai ir kiti požeminiai vandens
ištekliai, jeigu jų trūkumas verčia nustatyti nuosavybės
ir (arba) naudojimo teises, nustatyti rinkos vertę ir
ekonominės kontrolės priemones.

Explanatory
notes:

Aquifers and other groundwater resources to the
extent that their scarcity leads to the enforcement of
ownership and/or use rights, market valuation and
some measure of economic control.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38
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AN.215

Kiti gamtos ištekliai
Other natural resources

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Kiti gamtos ištekliai

Description:

Other natural resources

Aiškinamosios
pastabos:

Šiems ištekliams priskiriamas elektromagnetinių radijo
bangų spektras (AN.2151) ir kiti gamtos ištekliai
(AN.2159), nepriskirti kitoms kategorijoms.

Explanatory
notes:

This covers the electromagnetic radio spectrum
(AN.2151) and other natural resources (AN.2159) not
elsewhere classified.

AN.2151

Radijo dažnių spektras
Radio spectra

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Radijo dažnių spektras

Description:

Radio spectra

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromagnetinių bangų spektras. Spektro naudojimo
nuomos sutartys ar licencijos priskiriamos kitai
kategorijai (AN.222), jei jos atitinka turto apibrėžtį.

Explanatory
notes:

The electromagnetic spectrum. The leases or licences
to use the spectrum are classified elsewhere (AN.222) if
they meet the definition to be an asset.

AN.2159

Kita
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Penktasis

Level name:

Fifth

Pavadinimas:

Kita

Description:

Other

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti gamtos ištekliai, nepriskirti kitoms kategorijoms.

Explanatory
notes:

Other natural resources not elsewhere classified.

AN.22

Sutartys, nuomos sutartys ir licencijos
Contracts, leases and licences

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Sutartys, nuomos sutartys ir licencijos

Description:

Contracts, leases and licences

Aiškinamosios
pastabos:

Veiklos sutartys, kuriomis turėtojui perleidžiama
Explanatory
ekonominė nauda, viršijanti mokėtinus mokesčius, ir
notes:
turėtojas gali teisiškai ir praktiškai realizuoti tą naudą.
AN.22 kategorijai priskiriamas turtas, turintis
realizuojamą galimą vertę, jei turto naudojimo ar
paslaugos teikimo rinkos kaina yra didesnė nei
nurodyta sutartyje, nuomos sutartyje ar licencijoje, arba
galėtų būti nustatyta nesant sutarties, nuomos sutarties
ar licencijos. Sutarčių, nuomos sutarčių ir licencijų
kategorijai priskiriamas turtas, galintis atsirasti dėl
prekybinių veiklos nuomos sutarčių, leidimų naudoti
gamtos išteklius, leidimų vykdyti tam tikrą veiklą ir
išimtinių teisių į dar nepagamintas prekes ar
nesuteiktas paslaugas.

AN.221

Prekybinės veiklos nuomos sutartys
Marketable operating leases

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Prekybinės veiklos nuomos sutartys

Description:

Marketable operating leases

Aiškinamosios
pastabos:

Trečiosios šalies nuosavybės teisės į nefinansinį turtą,
išskyrus gamtos išteklius, kai nuomos sutartimi
turėtojui perduodama ekonominė nauda, viršijanti

Explanatory
notes:

Third-party property rights relating to non-financial
assets other than natural resources, where the lease
confers economic benefits to the holder in excess of

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Contractual agreements to undertake activities where
the agreement confers economic benefits to the holder
in excess of the fees payable and the holder can realise
those benefits legally and practically. The asset
recorded in category AN.22 represents the realisable
potential holding gain value when the market price for
the use of an asset or provision of a service exceeds
the price prevailing in the contract, lease or licence, or
the price that would be achieved in the absence of a
contract, lease or licence. Contracts, leases and licences
consist of assets that may arise from marketable
operating leases, permits to use natural resources,
permits to undertake specific activities, and
entitlements to future goods and services on an
exclusive basis.
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mokėtinas rinkliavas, ir turėtojas gali teisiškai ir
praktiškai realizuoti tą naudą, ją perleisdamas. AN.221
kategorijai priskiriamas turtas – to turto naudojimo
teisių perdavimo vertė turėtojui, t. y. perleidimo kainos
perviršis leidimo išdavėjui mokėtinos sumos atžvilgiu.
Pavyzdžiui, pastato gyventojas moka nustatyto dydžio
nuomos tačiau kurios rinkos kaina iš tiesų didesnė. Jei
nuomininkas gali pasinaudoti kainos skirtumu
pernuomodamas būstą, jo teisės realizuoti vertę yra
prekybinės veiklos nuomos turtas.

the fees payable and the holder can realise those
benefits legally and practically, through transferring
them. The asset recorded in category AN.221 is the
value to the holder of transferring the rights to use the
underlying asset, i.e., the excess of the transfer price
realisable over the amount payable to the permit
issuer. Examples include where a tenant in a building
has a fixed rental but the market rate of the rental is
higher. If the tenant is able to realise the price
difference through subletting, then the rights to realise
the value represent a marketable operating lease asset.

AN.222

Leidimai naudotis gamtos ištekliais
Permits to use natural resources

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Leidimai naudotis gamtos ištekliais

Description:

Permits to use natural resources

Aiškinamosios
pastabos:

Licencijos, leidimai ir nuomos sutartys, pagal kuriuos
Explanatory
leidžiama ribotą laiką naudotis gamtos ištekliais,
notes:
neišnaudojant visos turto ekonominės vertės, kai
sutartimi turėtojui perduodama ekonominė nauda,
viršijanti mokėtinus mokesčius, ir turėtojas gali teisiškai
ir praktiškai realizuoti tą naudą, pvz., ją perleisdamas.
Gamtos ištekliai toliau įrašomi į savininko balansą, o
leidimas naudotis gamtos ištekliais įrašomas kaip
atskiras turtas, atitinkantis turėtojui tenkančią išteklių
naudojimo teisių perdavimo vertę. Įrašomas turtas yra
naudojimo teisių perdavimo vertė turėtojui, t. y.
perdavimo kainos perviršis leidimo išdavėjui mokėtinos
sumos atžvilgiu. Pavyzdžiui, žemės nuomotojas moka
nustatyto dydžio nuomos mokestį, kurios rinkos kaina
iš tiesų didesnė. Jei nuomininkas gali pasinaudoti
kainos skirtumu pernuomodamas žemę, jo teisės
realizuoti vertę yra turtas.

AN.223

Leidimai vykdyti tam tikrą veiklą
Permits to undertake specific activities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Leidimai vykdyti tam tikrą veiklą

Description:

Permits to undertake specific activities

Aiškinamosios
pastabos:

Perleidžiamieji leidimai, išskyrus leidimus naudoti
Explanatory
gamtos išteklius ar leidimus naudoti išdavėjui
notes:
priklausantį turtą, kuriais apribojamas tą veiklą
vykdančių vienetų skaičius ir leidžiama gauti beveik
monopolinį pelną. Įrašomas turtas yra naudojimo teisių
perdavimo vertė turėtojui, t. y. perdavimo kainos
perviršis leidimo išdavėjui mokėtinos sumos atžvilgiu.
Leidimo turėtojas turi turėti teisnių ir praktinių
galimybių perleisti leidimu suteikiamas teises trečiajai
šaliai.

AN.224

Išimtinės teisės į būsimas prekes ir paslaugas
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Išimtinės teisės į būsimas prekes ir paslaugas

Description:

Entitlement to future goods and services on an
exclusive basis

Aiškinamosios
pastabos:

Perleidžiamosios sutartinės išimtinės teisės naudoti
prekes ar paslaugas. Viena šalis sudaro sutartį įsigyti
prekę ar paslaugą nustatyta kaina iš kitos šalies ir

Explanatory
notes:

Transferable contractual rights to the exclusive use of
goods or services. One party has a contract to
purchase goods or services at a fixed price from a

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Licences, permits and leases to use natural resources
for a limited time that does not fully use up the
economic value of the asset, where the agreement
confers economic benefits to the holder in excess of
the fees payable and the holder can realise those
benefits legally and practically, for example through
transferring them. The natural resource continues to be
recorded on the balance sheet of theowner and a
separate asset, representing the value to the holder of
transferring the rights to use the resource, is
recognised as a permit to use natural resources. The
asset recorded is the value to the holder of transferring
the rights to use, i.e., the excess of the transfer price
above the amount payable to the permit issuer.
Examples include where a tenant of land has a fixed
rent but the market rate of the rent is higher. If the
tenant is able to realise the price difference through
subletting, then the rights to realise the value
represents an asset.

Transferable permits, other than to use natural
resources or use an asset belonging to the permit
issuer, that restrict the number of units engaging in an
activity and allow the holders to earn near-monopoly
profits. The asset recorded is the value to the holder of
transferring the rights to use, i.e., the excess of the
transfer price above the amount payable to the permit
issuer. The permit holder must legally and in practice
be able to transfer the permit rights to a third party.
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teisiškai bei praktiškai gali perleisti kitos šalies
įsipareigojimą trečiai šaliai. Pavyzdžiui, perduodama
futbolo žaidėjo, sudariusio sutartį su futbolo klubu,
vertė ir perduodama išimtinių teisių skelbti literatūros
ar muzikos kūrinį vertė. AN.224 kategorijai priskiriamas
turtas – teisės perleidimo vertė turėtojui.

second party and is, legally and in practice, able to
transfer the obligation of the second party to a third
party. Examples include the transferable value of a
football player under contract to a football club and
the transferable value of exclusive rights to publishing
literary works or musical performances. The asset
recorded in AN.224 is the value to the holder of
transferring the entitlement.

AN.23

Prestižo ir rinkodaros turto pirkimai atėmus pardavimus
Purchases less sales of goodwill and marketing assets

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Prestižo ir rinkodaros turto pirkimai atėmus
pardavimus

Description:

Purchases less sales of goodwill and marketing assets

Aiškinamosios
pastabos:

Vertės, sumokėtos už veikiantį institucinį vienetą, ir jos Explanatory
turto įsipareigojimus, kurių kiekvienas straipsnis buvo
notes:
atskirai nustatytas ir įvertintas, skirtumas. Todėl
prestižo vertė apima viską, kas teikia ilgalaikę naudą,
bet atskirai nepriskirta turtui, taip pat vertę to, kad visas
turtas naudojamas kartu, ne kaip atskirų turto vienetų
rinkinys. AN.23 kategorijai taip pat priskiriamas
nustatytas rinkodaros turtas, pvz., prekių pavadinimai,
leidinių informaciniai duomenys, prekių ženklai,
logotipai ir domenų pavadinimai, parduodami atskirai
nuo visos bendrovės.

AN.m

Ilgalaikio vartojimo prekės
Consumer durables

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Ilgalaikio vartojimo prekės

Description:

Consumer durables

Aiškinamosios
pastabos:

Namų ūkių galutiniam vartojimui įsigytos ilgalaikės
prekės (t. y. daiktai, kurių namų ūkiai nenaudoja vertei
kaupti, arba kurių namų ūkiams priklausančios
neinkorporuotos įmonės nenaudoja gamybai).

Explanatory
notes:

Durable goods acquired by households for final
consumption (i.e., items that are not used by
households as stores of value or by unincorporated
enterprises owned by households for purposes of
production).

AF

Finansinis turtas ir įsipareigojimai
Financial assets and liabilities

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pirmasis

Level name:

First

Pavadinimas:

Finansinis turtas ir įsipareigojimai

Description:

Financial assets and liabilities

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas yra ekonominis turtas, sudarytas iš
Explanatory
visų finansinių reikalavimų ir piniginio luitinio aukso.
notes:
Finansinis turtas – vertės atsargos, atitinkančios naudą,
susikaupiančią ekonominiam savininkui turint tą turtą
tam tikrą laiką. Jo vertė perkeliama iš vieno ataskaitinio
laikotarpio į kitą. Vienkartine ar pakartotine nauda
keičiamasi mokėjimo priemonėmis. Mokėjimo
priemonės yra piniginis auksas, specialiosios
skolinimosi teisės, pinigai ir pervedamieji indėliai.
Finansiniai reikalavimai, taip pat vadinami finansinėmis
priemonėmis, yra finansinis turtas, turintis atitiktinius
įsipareigojimus. Įsipareigojimai nustatomi, kai
debitoriai privalo sumokėti skolą kreditoriams vienu ar
keliais mokėjimais.
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The difference between the value paid for an
institutional unit as a going concern and the sum of its
assets, less the sum of its liabilities, for each item that
has been separately identified and valued. The value of
goodwill, therefore, includes anything of long-term
benefit that has not been separately identified as an
asset, as well as the value of the fact that the group of
assets is used jointly and is not simply a collection of
separable assets. Category AN.23 also includes
identified marketing assets, such as brand names,
mastheads, rademarks, logos and domain names, when
sold individually and separately from a whole
corporation.

Financial assets are economic assets comprising
financial claims, equity and the gold bullion
component of monetary gold. Financial assets are
stores of value representing benefits accruing to the
economic owner by holding them over a period of
time. They are means of carrying forward values from
one accounting period to another. Benefits or series of
benefits are exchanged by means of payment. Means
of payment consist of monetary gold, special drawing
rights, currency and transferable deposits. Financial
claims, also called financial instruments, are financial
assets that have corresponding liabilities. Liabilities are
established when debtors are obliged to provide
payments or series of payments to creditors.
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AF.1

Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST)
Monetary gold and SDRs

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST)

Description:

Monetary gold and SDRs

Aiškinamosios
pastabos:

Sistemoje šiai kategorijai priskiriamas turtas turi
nustatytus atitiktinius įsipareigojimus, išskyrus piniginį
luitinį auksą.

Explanatory
notes:

The financial assets classified in this category have
counterpart liabilities in the system except the gold
bullion component of monetary gold.

AF.11

Piniginis auksas
Monetary gold

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Piniginis auksas

Description:

Monetary gold

Aiškinamosios
pastabos:

Auksas, teisė į kurį priklauso pinigų institucijoms arba
Explanatory
kitiems subjektams, kuriuos faktiškai kontroliuoja
notes:
pinigų institucijos, ir kuris yra laikomas kaip atsargų
turtas. Jam priskiriamas luitinis auksas (įskaitant piniginį
auksą, laikomą paskirtosiose aukso sąskaitose) ir
nepaskirtosios nerezidentų aukso sąskaitos, iš kurių
galima reikalauti pateikti auksą.

AF.12

SST
SDRs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

SST

Description:

SDRs

Aiškinamosios
pastabos:

Tarptautinių atsargų turtas, sukurtas Tarptautinio
valiutų fondo (TVF) ir skirtas jo narių atsargų turtui
pildyti.

Explanatory
notes:

International reserve assets created by the
International Monetary Fund (IMF) and allocated to its
members to supplement existing reserve assets.

AF.2

Pinigai ir indėliai
Currency and deposits

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Pinigai ir indėliai

Description:

Currency and deposits

Aiškinamosios
pastabos:

Apyvartoje esantys pinigai ir indėliai, tiek nacionaline,
tiek užsienio valiutomis.

Explanatory
notes:

Currency in circulation and deposits, both in national
and foreign currencies

AF.21

Pinigai
Currency

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Pinigai

Description:

Currency

Aiškinamosios
pastabos:

Valiuta vadinami banknotai ir monetos, išleisti pinigų
institucijos arba jos patvirtinti.

Explanatory
notes:

Currency is notes and coins that are issued or
authorised by monetary authorities.

AF.22

Pervedamieji indėliai
Transferable deposits

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Pervedamieji indėliai

Description:

Transferable deposits
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Gold for which monetary authorities, or others who are
subject to the effective control of the monetary
authorities, have title and which as a reserve asset. It
includes gold bullion (including monetary gold held in
allocated gold accounts) and unallocated gold
accounts with non-residents that give title to claim the
delivery of gold.
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Aiškinamosios
pastabos:

Indėliai, kuriuos, pareikalavus, galima nominaliąja verte Explanatory
pakeisti pinigais ir naudoti mokėjimams čekiais,
notes:
vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu ar kreditu ar
kitais mokėjimo būdais, be nuobaudų ar apribojimų.

AF.221

Tarpbankiniai sandoriai
Inter-bank positions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Tarpbankiniai sandoriai

Description:

Inter-bank positions

Aiškinamosios
pastabos:

Pervedamieji indėliai tarp bankų.

Explanatory
notes:

Transferable deposits between banks.

AF.229

Kiti pervedamieji indėliai
Other transferable deposits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Kiti pervedamieji indėliai

Description:

Other transferable deposits

Aiškinamosios
pastabos:

Pervedamieji indėliai, išskyrus tarpbankinius sandorius.

Explanatory
notes:

Transferable deposits other than inter-bank positions.

AF.29

Kiti indėliai
Other deposits

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Kiti indėliai

Description:

Other deposits

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti indėliai yra nepervedamieji indėliai. Kitų indėlių
negalima naudoti mokėjimams, išskyrus tuos atvejus,
kai sulaukiama nustatyto termino arba pranešus, kaip
susitarta, iš anksto, o pakeisti pinigais ar
pervedamaisiais indėliais galima tik taikant didelius
apribojimus ar nuobaudas.

Explanatory
notes:

Other deposits are deposits other than transferable
deposits. Other deposits cannot be used to make
payments except on maturity or after an agreed period
of notice, and they are not exchangeable for currency
or for transferable deposits without some significant
restriction or penalty.

AF.3

Skolos vertybiniai popieriai
Debt securities

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Skolos vertybiniai popieriai

Description:

Debt securities

Aiškinamosios
pastabos:

Perleidžiamosios finansinės priemonės, kuriomis
Explanatory
įrodoma skola. Perleidžia mumas faktiškai susijęs su
notes:
teisinės nuosavybės teisėmis, kurias galima iš karto
perduoti kitam savininkui perleidžiant ar patvirtinant.
Perleidžiamieji skolos vertybiniai popieriai turi būti
skirti galimai prekybai organizuotoje biržoje arba
nebiržinėje rinkoje, tačiau nebūtina įrodyti, kad prekyba
tiesų vykdoma.

AF.31

Trumpalaikiai
Short-term

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Trumpalaikiai

Description:

Short-term

Aiškinamosios
pastabos:

Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra
vieneri metai arba trumpiau, ir pagal kreditoriaus
reikalavimą grąžinami skolos vertybiniai popieriai.

Explanatory
notes:

Debt securities, the original maturity of which is one
year or less and debt securities repayable on demand
of the creditor.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Deposits exchangeable for currency on demand at par
and which are directly usable for making payments by
cheque, draft, giro order, direct debit/credit, or other
direct payment facility, without penalty or restriction.

Negotiable financial instruments serving as evidence of
debt. Negotiability refers to the fact that its legal
ownership is readily capable of being transferred from
one owner to another by delivery or endorsement. To
qualify as negotiable, a debt security must be designed
for potential trading on an organised exchange or in
the over-the-counter market, though demonstration of
actual trading is not required.
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AF.32

Ilgalaikiai
Long-term

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Ilgalaikiai

Description:

Long-term

Aiškinamosios
pastabos:

Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra
ilgesnis nei vieneri metai arba terminas nenurodytas.

Explanatory
notes:

Debt securities, the original maturity of which is more
than one year or of no stated maturity.

AF.4

Paskolos*
Loans*

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Paskolos*

Description:

Loans*

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atsirandantis kreditoriams paskolinus
lėšų debitoriams tiesiogiai arba per tarpininkus, kai
paskola įrodoma neperleidžiamaisiais dokumentais
arba dokumentais neįrodoma.

Explanatory
notes:

Financial assets created when creditors lend funds to
debtors, either directly or through brokers, which are
either evidenced by non-negotiable documents or not
evidenced by documents.

Išnaša:

(*) Papildomas straipsnis: tiesioginės užsienio
investicijos (pridėti kodą FDI).

Footnote:

(*) Memo item: foreign direct investment (add code
FDI).

AF.41

Trumpalaikės
Short-term

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Trumpalaikės

Description:

Short-term

Aiškinamosios
pastabos:

Paskolos, kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba Explanatory
trumpiau, ir pagal kreditoriaus reikalavimą veiksnios
notes:
paskolos.

AF.42

Ilgalaikės
Long-term

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Ilgalaikės

Description:

Long-term

Aiškinamosios
pastabos:

Paskolos, kurių pradinis terminas yra ilgiau nei vieneri
metai arba terminas nenurodytas.

Explanatory
notes:

Loans the original maturity of which is more than one
year or no stated maturity.

AF.5

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos / vienetai
Equity and investment fund shares/units

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos /
vienetai

Description:

Equity and investment fund shares/units

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atitinkantis nuosavybės teises į
bendroves ar kvazibendroves. Šiuo finansiniu turtu
turėtojui paprastai suteikiama teisė į bendrovių arba
kvazibendrovių pelno dalį ir į jų grynojo turto dalį, jei
jos likviduojamos.

Explanatory
notes:

Financial assets that represent property rights on
corporations or quasi-corporations. Such financial
assets generally entitle the holders to in the profits of
the corporations or quasi-corporations, and to a share
in their net assets in the event of liquidation.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Loans the original maturity of which is one year or less
and loans repayable on demand of the creditor.
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AF.51

Nuosavybės priemonės
Equity

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Nuosavybės priemonės

Description:

Equity

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, kuriuo pripažįstami reikalavimai dėl
Explanatory
likutinės bendrovės ar kvazibendrovės vertės po to, kai notes:
atsiskaitoma su visais kreditoriais.

AF.511

Biržinės akcijos
Listed shares

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Biržinės akcijos

Description:

Listed shares

Aiškinamosios
pastabos:

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama
biržoje. Birža gali būti pripažinta vertybinių popierių
birža arba bet kokios kitos formos antrinė rinka.
Biržinės akcijos taip pat vadinamos kotiruojamomis
akcijomis. Jei žinomos biržinės akcijų kotiruojamos
kainos, paprastai manoma, kad žinomos dabartinės
rinkos kainos.

Explanatory
notes:

Equity securities listed on an exchange. Such an
exchange may be a recognised stock exchange or any
other form of a secondary market. Listed shares are
also referred to as quoted shares. The existence of
quoted prices of shares listed on an exchange means
that current market prices are usually readily available.

AF.512

Nebiržinės akcijos
Unlisted shares

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Nebiržinės akcijos

Description:

Unlisted shares

Aiškinamosios
pastabos:

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių kainos
nekotiruojamos pripažintoje biržoje ar kitos formos
antrinėje rinkoje.

Explanatory
notes:

Equity securities with prices that are not listed on a
recognised stock exchange or other form of secondary
market.

AF.519

Kitos nuosavybės priemonės
Other equity

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Kitos nuosavybės priemonės

Description:

Other equity

Aiškinamosios
pastabos:

Kitos nuosavybės priemonės, nepriskirtos AF.511 ir
AF.512 subkategorijoms.

Explanatory
notes:

All forms of equity other than those classified in
subcategories AF.511 and AF.512.

AF.52

Investicinių fondų akcijos / vienetai
Investment fund shares/units

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Investicinių fondų akcijos / vienetai

Description:

Investment fund shares/units

Aiškinamosios
pastabos:

Akcijos, jei kalbama apie bendroves, arba vienetai, jei
kalbama apie fondus. Juos išleidžia investiciniai fondai
– kolektyvinio investavimo įmonės, kuriose
investuotojai bendrai laiko lėšas, kad galėtų jas kartu
investuoti į finansinį ir (arba) nefinansinį turtą.

Explanatory
notes:

Shares, if a corporate structure is used, or units, if a
trust structure is used. They are issued by investment
funds, which are collective investment undertakings
through which investors pool funds for investment in
financial and/or non-financial assets.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Financial assets that acknowledge claims on the
residual value of a corporation or quasi-corporation,
after the claims of all creditors have been met.
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AF.521

Pinigų rinkos fondų akcijos / vienetai
Money Market Fund shares/units

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Pinigų rinkos fondų akcijos / vienetai

Description:

Money Market Fund shares/units

Aiškinamosios
pastabos:

Pinigų rinkos fondų akcijas arba vienetus išleidžia
pinigų rinkos fondai – investiciniai fondai,
investuojantys tik arba daugiausia į trumpalaikius
skolos vertybinius popierius, pvz., iždo vekselius,
indėlio sertifikatus ir komercinius vekselius, ir į
ilgalaikius skolos vertybinius popierius, kurių likutinis
terminas trumpalaikis. Pinigų rinkos fondų akcijos
(vienetai) gali būti pervedamieji ir dažnai laikomi
artimais indėlių pakaitalais.

Explanatory
notes:

Money market fund shares or units are issued by
money market funds which are investment funds that
invest only or primarily in short-term debt securities
such as treasury bills, certificates of deposit, and paper
and also in long-term debt securities with a residual
short-term maturity. Money market fund shares or
units may be transferable and are often regarded as
close substitutes for deposits.

AF.522

Ne PRF investicinių fondų akcijos / vienetai
Non-MMF investment fund shares/units

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Ne PRF investicinių fondų akcijos / vienetai

Description:

Non-MMF investment fund shares/units

Aiškinamosios
pastabos:

Investicinių fondų akcijos arba vienetai, išskyrus pinigų Explanatory
rinkos fondų akcijas arba vienetus, atitinka reikalavimą notes:
dėl investicinio fondo, išskyrus pinigų rinkos fondus,
vertės dalies. Investicinių fondų akcijas arba vienetus,
išskyrus pinigų rinkos fondų akcijas arba vienetus,
išleidžia investiciniai fondai, investuojantys į įvairų
turtą, įskaitant skolos vertybinius popierius, nuosavybės
priemones, su prekėmis susijusias investicijas,
nekilnojamąjį turtą, kitų investicinių fondų akcijas ir
struktūrizuotąjį turtą.

AF.6

Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos
Insurance, pension and standardised guarantee schemes

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos

Description:

Insurance, pension and standardised guarantee
schemes

Aiškinamosios
pastabos:

Draudėjų ar išmokų gavėjų finansinis turtas ir draudikų, Explanatory
pensijų fondų ar standartinių garantijų teikėjų
notes:
įsipareigojimai.

AF.61

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai
Non-life insurance technical reserves

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

Description:

Non-life insurance technical reserves

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atitinkantis draudėjų reikalavimus ne
gyvybės draudimo bendrovėms perkeltų sumokėtų
įmokų ir pateiktų reikalavimų pavidalu.

Explanatory
notes:

Financial assets representing policy holders' claims
against non-life insurance companies in the form of
unearned premiums paid and claims incurred.

AF.62

Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai / teisės
Life insurance and annuity entitlements

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai / teisės

Description:

Life insurance and annuity entitlements

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Investment fund shares or units other than money
market funds or units represent a claim on a portion of
the value of an investment fund other than a money
market fund. Investment fund shares or units other
than money market fund shares or units are issued by
investment funds that invest in a range of assets
including debt securities, equity, commodity-linked
investments, real estate, shares in other investment
funds and structured assets.

Financial assets of policy holders or beneficiaries and
liabilities of insurers, pension funds, or issuers of
standardised guarantees.
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Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atitinkantis draudėjų ir anuiteto
gavėjų reikalavimus į gyvybės draudimo paslaugas
teikiančių bendrovių techninius atidėjinius.

Explanatory
notes:

Financial assets representing policy and annuity
holders' claims against the technical reserves of
corporations providing life insurance.

AF.63

Pensiniai įsipareigojimai / teisės
Pension entitlements

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Pensiniai įsipareigojimai / teisės

Description:

Pension entitlements

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, kuriuo užtikrinami esamų ir būsimų
Explanatory
pensijų išmokų gavėjų reikalavimai jų pensijų valdytojų, notes:
t. y. darbdavio (-ių), darbdavio (-ių) sistemų, skirtų
pensijoms išmokėti pagal darbdavio ir samdomojo
darbuotojo susitarimą arba gyvybės (ar ne gyvybės)
draudikų atžvilgiu.

AF.64

Pensijų fondų reikalavimai pensijų valdytojams
Claims of pension funds on pension managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Pensijų fondų reikalavimai pensijų valdytojams

Description:

Claims of pension funds on pension managers

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atitinkantis pensijų fondų reikalavimus Explanatory
jų pensijų valdytojams dėl bet kokio deficito, ir
notes:
finansinis turtas, atitinkantis pensijų valdytojų
reikalavimus pensijų fondams dėl bet kokio perviršio,
pvz., jei investicinės pajamos yra didesnės nei
padidintos įmokų teisės ir pensijų valdytojams turi būti
mokamas skirtumas.

AF.65

Nepensiniai įsipareigojimai / teisės
Entitlements to non-pension benefits

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Nepensiniai įsipareigojimai / teisės

Description:

Entitlements to non-pension benefits

Aiškinamosios
pastabos:

Grynųjų įmokų perviršis išmokų atžvilgiu, didinantis
įsipareigojimus gavėjams.

Explanatory
notes:

The excess of net contributions over benefits as an
increase in the liability of the insurance scheme
towards the beneficiaries.

AF.66

Standartinių garantijų atidėjiniai
Provisions for calls under standardised guarantees

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Standartinių garantijų atidėjiniai

Description:

Provisions for calls under standardised guarantees

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, kuriuo užtikrinami standartinių
garantijų turėtojų reikalavimai tas garantijas teikiančių
bendrovių atžvilgiu.

Explanatory
notes:

Financial assets that holders of standardised
guarantees have against corporations providing
standardised guarantees.

AF.7

Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
Financial derivatives and employee stock options

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų
darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Description:

Financial derivatives and employee stock options

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, susijęs su kitu finansiniu turtu,
nefinansiniu turtu arba indeksu, pagal kuriuos finansų
rinkose galima atskirai prekiauti konkrečia finansų

Explanatory
notes:

Financial assets linked to a financial asset, a nonfinancial asset or an index, through which specific
financial risks can be traded in financial markets in

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Financial assets that both existing and future
pensioners hold against either their pension manager,
i.e. their employer(s), a scheme designated by the
employer(s) to pay pensions as part of a compensation
agreement between the employer and employee or a
life (or a non-life) insurer.

Financial assets representing the claims of pension
funds on their pension manager for any deficit, and
financial assets representing the claims of the pension
manager on the pension funds for any excess, e.g.
where the investment income exceeds the increase in
entitlements and the difference is payable to the
pension manager.
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rizika.

their own right.

AF.71

Išvestinės finansinės priemonės
Financial derivatives

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Išvestinės finansinės priemonės

Description:

Financial derivatives

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, pvz., pasirinkimo sandoriai,
Explanatory
išankstiniai sandoriai ir kredito išvestinės finansinės
notes:
priemonės. Pasirinkimo sandoriai (AF.711)
(prekiaujamieji ir nebiržiniai (OTC)) – tai sutartys,
kuriomis jo turėtojams suteikiama teisė (ne prievolė)
pirkti (pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) iš
pasirinkimo sandorio emitento ar parduoti (pardavimo
pasirinkimo sandorio atveju) pasirinkimo sandorio
emitentui finansinį ar nefinansinį turtą (pagrindinę
priemonę) iš anksto nustatyta pasirinkimo sandorio
kaina per numatytą laikotarpį (amerikietiškas
pasirinkimo sandoris) arba numatytą datą
(europietiškas pasirinkimo sandoris). Remiantis šiomis
pagrindinėmis strategijomis sukurta daug mišrių
strategijų, pvz., parduoti pagal kainų skirtumą joms
mažėjant arba didėjant (angl. bear call/put spreads ir
bull call/put spreads), arba sudaryti dvigubus
pasirinkimo sandorius (angl. butterfly options spreads).
Vadovaujantis šių rūšių pasirinkimo sandoriais, sukurta
ir kitų, sudėtingos mokėjimų struktūros pasirinkimo
sandorių. Išankstiniai sandoriai (AF.712) – tai
nesąlyginės finansinės sutartys, pagal kurias dvi šalys
susitaria tam tikrą dieną keistis nustatytu tam tikro
turto (finansinio arba nefinansinio) kiekiu susitarta
kaina (iš anksto nustatyta kaina). Kredito išvestinės
finansinės priemonės yra išankstinių ir pasirinkimo
sutarčių pavidalo priemonės, kurių pagrindinė paskirtis
– prekyba kredito rizika. Jos skirtos prekiauti paskolų ir
garantijų įsipareigojimų nevykdymo rizika. Kaip ir kitos
išvestinės finansinės priemonės jos dažnai sudaromos
pagal standarti nius pagrindinius teisinius susitarimus,
numatant įkeitimo ir maržų nustatymo procedūras, kad
būtų galima atlikti rinkos vertinimą. Rizikos pardavėjas
(garantijos turėtojas) perduoda kredito riziką rizikos
pirkėjui (garantijos teikėjui) už tam tikrą išmoką. Jei
kredito įsipareigojimai nevykdomi, pirkėjas sumoka
rizikos pardavėjui.

F.711

Pasirinkimo sandoriai
Options

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Pasirinkimo sandoriai

Description:

Options

F.712

Išankstiniai sandoriai
Forwards

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Ketvirtasis

Level name:

Fourth

Pavadinimas:

Išankstiniai sandoriai

Description:

Forwards

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:38

Financial assets such as options, forwards and credit
derivatives. Options (AF.711), both tradable and overthe-counter (OTC), are contracts which give the holder
of the option the right, but not the obligation, to
purchase from (a call option) or to sell to (a put option)
the issuer of the option (the option writer) a financial
asset or a non-financial asset (the underlying
instrument) at a predetermined price (the strike price)
within a given time span (American option) or on a
given date (European option). Based on these basic
strategies many combined strategies have been
developed like bear call/put spreads, bull call/put
spreads or butterfly options spreads. From these types
of options exotic options have been derived with
complex payment structures. Forwards (AF.712) are
unconditional financial contracts under which two
counterparties agree to exchange a specified quantity
of an underlying asset (financial or non-financial) at an
agreed contract price (the strike price) on a specified
date. Credit derivatives take the form of forward-type
and option-type contracts whose primary purpose is to
trade credit risk. They are designed for trading in loan
and security default risk. Like other financial derivatives
they are frequently drawn up under standard master
legal agreements and involve collateral and margining
procedures, which allow for a means to make a market
valuation. The transfer of credit risks takes place
between the risk seller (security taker) and the risk
buyer (security seller) based on a premium. In the
event of a credit default the risk buyer pays cash to the
risk seller.
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AF.72

Samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
Employee stock options

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Description:

Employee stock options

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, sudarytas iš tam tikrą dieną (teisių
suteikimo dieną) sudarytų susitarimų, pagal kuriuos
samdomasis darbuotojas gali įsigyti tam tikrą
darbdavio akcijų kiekį nustatyta kaina (iš anksto
nustatyta kaina) nustatytu laiku (teisių įgyvendinimo
dieną) arba per tam tikrą laikotarpį (taikymo laikotarpį)
nuo teisių įsigaliojimo dienos.

Explanatory
notes:

Financial assets in the form of agreements made on a
given date (the 'grant' date) under which an employee
may purchase a given number of shares of the
employer's stock at a stated price (the 'strike' price)
either at a stated time (the 'vesting' date) or within a
period of time (the 'exercise' immediately following the
vesting date.

AF.8

Kitos gautinos / mokėtinos sumos
Other accounts receivable/payable

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Kitos gautinos / mokėtinos sumos

Description:

Other accounts receivable/payable

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atsirandantis kaip finansinio ar
nefinansinio sandorio atitikmuo tais atvejais, kai yra
skirtumas tarp sandorio sudarymo laiko ir atitinkamo
mokėjimo laiko.

Explanatory
notes:

Financial assets that are created as a counterpart of a
financial or a nonfinancial transaction in cases where
there is a timing difference between this transaction
and the corresponding payment.

AF.81

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai
Trade credits and advances

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai

Description:

Trade credits and advances

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atsirandantis prekių tiekėjams ar
paslaugų teikėjams suteikiant tiesioginius kreditus
klientams, iš anksto mokant už nepabaigtus ar
nepradėtus darbus arba klientams iš anksto mokant už
dar nepristatytas prekes ar nesuteiktas paslaugas.

Explanatory
notes:

Financial assets arising from the direct extension of
credit by suppliers of goods and services to their
customers and advances for work that is in progress or
is yet to be undertaken and in the form of prepayment
by customers for goods and services not yet provided.

AF.89

Kitos gautinos / mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus
Other accounts receivable/payable, excluding trade credits and advances

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Trečiasis

Level name:

Third

Pavadinimas:

Kitos gautinos / mokėtinos sumos, išskyrus prekybos
kreditus ir išankstinius mokėjimus

Description:

Other accounts receivable/payable, excluding trade
credits and advances

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinis turtas, atsirandantis dėl skirtumo tarp
Explanatory
paskirstomųjų sandorių ar finansinių sandorių antrinėje notes:
rinkoje sudarymo laiko ir atitinkamo mokėjimo laiko.

Financial assets which arise from timing differences
between distributive transactions or financial
transactions on the secondary market and the
corresponding payment.

AF.m1

Tiesioginės užsienio investicijos
Foreign direct investment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Tiesioginės užsienio investicijos

Description:

Foreign direct investment

Aiškinamosios
pastabos:

Tiesioginės užsienio investicijos yra susijusios su
ilgalaikiais santykiais, atitinkančiais vienos šalies
institucinio vieneto rezidento (tiesioginio investuotojo)
ilgalaikius interesus, susijusius su kitos šalies
instituciniu vienetu rezidentu. Tiesioginio investuotojo

Explanatory
notes:

Foreign direct investment involves a long-term
relationship reflecting a lasting interest by a resident
institutional unit in one economy (the 'direct investor')
in an institutional unit resident in another economy.
The direct investor's purpose is to exert a significant
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tikslas – turėti didelę įtaką valdant vienetą, į kurį jis yra
investavęs.

degree of influence on the management of the unit
they have invested in.

AF.m2

Neveiksnios paskolos
Non-performing loans

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Antrasis

Level name:

Second

Pavadinimas:

Neveiksnios paskolos

Description:

Non-performing loans

Aiškinamosios
pastabos:

Skola vadinama neveiksnia, kai bent 90 dienų
Explanatory
vėluojama mokėti palūkanas arba pagrindinę paskolos notes:
dalį, arba 90 dienų ar ilgesnio laikotarpio mokėtinos
palūkanos buvo kapitalizuotos, perfinansuotos arba
atidėtos susitarimu, arba mokėjimai vėluoja mažiau nei
90 dienų, tačiau yra kitų patikimų priežasčių (pvz.,
debitorius pateikė prašymą pradėti bankroto
procedūrą) abejoti, ar visa paskola bus grąžinta.
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A loan is non-performing when payments of interest or
principal are at least 90 days overdue, or interest
payments equal to 90 days or more have been
capitalised, refinanced, or delayed by agreement, or
payments are less than 90 days overdue, but there are
other good reasons (such as a debtor filing for
bankruptcy) to doubt that payments will be made in
full.
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