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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004
dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas,
3 skyrius, 42 tomas, p. 290).
Tai atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie žemės ūkio
bendrovėse, valstybės įmonėse, akcinėse, uždarosiose akcinėse, kooperatinėse
bendrovėse pagamintos produkcijos, suteiktų paslaugų ir sąnaudų jiems pagaminti
(suteikti) apimtį. Statistinio tyrimo rezultatai naudojami šalies bendrajam vidaus
produktui skaičiuoti ir žemės ūkio ekonominėms sąskaitoms sudaryti.
75 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Oficialiosios statistikos portale
osp.stat.gov.lt
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir
kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.“
─────────────
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PAAIŠKINIMAI ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS (ĮMONĖS) PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ
RODIKLIŲ STATISTINEI ATASKAITAI F-18 (KETVIRTINEI) PILDYTI
I skyrius „Atsargos“
1.1. Atsargos (300 eil.) – tik ūkio žinioje esantis trumpalaikis turtas, kurį bendrovė (įmonė) sunaudoja
pajamoms uždirbti per vienus metus:
1.1.1. Žaliavos, medžiagos, komplektavimo gaminiai, kuras ir kt. (310 eil.) – pirktinių sėklų, pašarų
(ūkio gamybos ir pirktinių), trąšų, naftos produktų, kuro, taros, atsarginių dalių, kito trumpalaikio turto ir
pagalbinių medžiagų vertė.
1.1.2. Nebaigta gamyba (311 eil.) – nebaigtos gamybos savikaina arba grynoji galimo realizavimo vertė,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Nebaigtai gamybai priskirtina bendrovės (įmonės) gaminamos
produkcijos, žemės ūkio darbų, kurie pagal technologiją dar nėra visiškai užbaigti, sodinių, ūkinių gyvūnų,
skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius metus, vertė.
1.1.3. Iš jos gyvuliai, paukščiai ir kiti ūkiniai gyvūnai (313 eil.) – gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių
gyvūnų, skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius metus, vertė.
1.1.4. Pagaminta produkcija (316 eil.) – pagamintos ir saugomos produkcijos, skirtos realizuoti ar
vartoti viduje, vertė.
1.1.5. Pirktos prekės, skirtos perparduoti (318 eil.) – prekių, skirtų perparduoti, vertė.
II skyrius „Pirkimai“
1.2. Trumpalaikio materialiojo turto, gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų pirkimas (500 eil.) –
įsigytų visų rūšių prekių, gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų (skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius
metus) gamybiniams procesams vykdyti vertė.
1.2.1. Žaliavų ir medžiagų (501 eil.) – įsigytų sėklų, pašarų, trąšų, taros, atsarginių dalių, kito
trumpalaikio turto ir pagalbinių medžiagų vertė.
1.2.2. Kuro (502 eil.) – įsigyto benzino, mazuto, tepalų, dujų, anglies ir kito kuro, vertė.
1.2.3. Gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų (503 eil.) – įsigytų gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių
gyvūnų, skirtų skersti ar parduoti per metus, vertė.
1.3. Paslaugų ir (sub)rangovų atliktų darbų (505 eil.) – nupirktų per ataskaitinį ketvirtį paslaugų ir
darbų, užtikrinančių įmonės veiklą, vertė, įskaityta į produkcijos savikainą ar kitas sąnaudas, nebaigtą
gamybą bei savo jėgomis ir savo reikmėms pasigamintą turtą. Pirktoms paslaugoms priskiriamos šios
paslaugos: informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos naudojimo konsultacijos, duomenų
apdorojimo paslaugos ir paslaugos, susijusios su duomenų bazėmis, tinklo priežiūra, kompiuterinės įrangos
techninės priežiūros ir remonto, pašto ir pasiuntinių, transportavimo ir logistikos, rinkotyros ir reklamos,
teisinės, apskaitos, buhalterijos ir audito, verslo valdymo, personalo mokymo ir darbuotojų draudimo
paslaugos, įmokos už apdraustą įmonės turtą, finansinės, pramoninio valymo, apsaugos paslaugos, mašinų,
įrenginių ir pastatų techninės priežiūros ir remonto bei kitos paslaugos, valstybės teikiamos paslaugos už
mokesčius, t. y. mokesčius už gamtos, miškų, dujų ir naftos išteklių naudojimą, žemės ūkiui būdingos ir
derliaus apdorojimo paslaugos.
(Sub)rangovų atliktų darbų vertė – už atlygį ar pagal sutartį atliktų tam tikrų gamybos proceso operacijų
arba viso gamybos proceso darbų vertė – pagal Jūsų kaip užsakovo pateiktas technines sąlygas (508 eil.), kai
užsakovui priklauso sėklos, sodinamoji medžiaga, gyvulių ar paukščių bandos, taip pat ir galutinis produktas.
III skyrius „Pajamos ir sąnaudos“
1.4. Pardavimo pajamos (600 eil.) – neto pajamos, uždirbtos pardavus ūkio tipinės veiklos produkciją,
gyvulius, paukščius ir kitus ūkinius gyvūnus (skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius metus) ir paslaugas
(atėmus produkcijos grąžinimą, nukainojimą, diskontus ir visus su pardavimu susijusius mokesčius):
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1.4.1. Žaliavinių žemės ūkio produktų, gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų pardavimo
(601 eil.) – pajamos, gautos už realizuotus pagrindinės žemės ūkio veiklos žaliavinius produktus (grūdus,
daržoves, vaisius, cukrinius runkelius, gyvus ar paskerstus gyvulius, paukščius ir kitus ūkinius gyvūnus,
pieną, kiaušinius ir kitus žemės ūkio produktus), kai Jūsų bendrovė (įmonė) atlieka visą produkcijos
gamybos procesą.
1.4.2. Perdirbtų žemės ūkio produktų pardavimo pajamos (602 eil.) – pajamos, gautos realizavus
bendrovės (įmonės) išaugintus ir perdirbtus žemės ūkio produktus.
1.4.3. Pajamos už atliktus (sub)rangos darbus pagal (sub)rangos sutartis (604 eil.) – pajamos, gautos
už realizuotus pagrindinės žemės ūkio veiklos žaliavinius (perdirbtus) produktus, kai darbus atlieka rangovas
pagal (sub)rangos sutartį.
1.5. Pardavimo savikaina (605 eil.) – sunaudotų žaliavų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su produkcijos
pardavimo pajamomis (600 eil.), vertė.
1.6. Veiklos sąnaudos (607 eil.) patirtos per ataskaitinį ketvirtį išlaidos, susijusios su įprastine įmonės
veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį, išskyrus finansinę, investicinę ir kitą (netipinę) veiklą.
1.7. Kitos (netipinės) veiklos pajamos (613 eil.) – pajamos arba pelnas iš įprastinės, bet netipinės
veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. Kitos veiklos pajamoms priskiriama: netipinės veiklos
produkcijos, parduoti skirtų prekių bei paslaugų teikimo pajamos, pajamos iš įmonės ilgalaikio turto
naudojimo, honorarai, ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo pelnas ir kt.
1.8. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos (617 eil.) – sąnaudos, patirtos kitoms veiklos pajamoms gauti.
1.9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (619 eil.) – gauti dividendai, palūkanos, pajamos už
terminuotuosius indėlius, pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo, už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą gauti
delspinigiai ir kt.
2.0. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (624 eil.) – sąnaudos, patirtos gaunant paskolas,
praradimai dėl valiutos kursų pasikeitimo ir kt.
IV skyrius „Subsidijos ir dotacijos“
2.1. Subsidijos ir dotacijos produktams, tiesioginės išmokos negautoms pajamoms kompensuoti
(621 eil.) – valstybės (savivaldybės) institucijų bei trečiųjų asmenų parama, skirta konkrečių produktų
(grūdų, mėsos, pieno ir kt.) gamybos sąnaudoms padengti arba tiesioginės išmokos už žemės ūkio augalų
deklaruotus pasėlius, pievų ir ganyklų plotus, gyvulius (bulius, karves žindenes, ėriavedes) ir kitos teisės
aktų nustatyta tvarka teikiamos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti. 621 eil. duomenys į 600 eil.
neįskaitomi.
2.2. Subsidijos ir dotacijos patirtoms išlaidoms kompensuoti (622 eil.) – valstybės (savivaldybės)
institucijų bei trečiųjų asmenų parama, skirta visai gamybai (pvz., algoms arba darbo jėgai, žemės ūkio
gamybai plėtoti mažiau palankiose ūkininkauti žemėse, aplinkos teršimui mažinti, kompensacijos už žemės
ūkio augalų arba gyvulininkystės produktų nuostolius, patirtus gamybos metu (ligos, ekstremalios oro sąlygos
ir pan.), palūkanų nuolaidos ir PVM kompensavimas, finansinė parama siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį
paveldą, apsaugoti dirvą nuo erozijos ir pan.).
V skyrius „Pagaminta ūkio reikmėms“
2.3. Pagaminta, pastatyta, suremontuota ilgalaikio turto savo jėgomis ūkio reikmėms (626 eil.) –
savo jėgomis pagaminto, pastatyto turto, atliktų rekonstravimo ar remonto darbų, pagrindinės gyvulių bandos
formavimo, daugiamečių sodinių ir medelynų įveisimo vertė.
.
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