Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos
ūkinės finansinės veiklos statistinės
ataskaitos F-16 (metinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL NARYSTĖS ORGANIZACIJŲ (POLITINIŲ PARTIJŲ, PROFESINIŲ
SĄJUNGŲ IR ASOCIACIJŲ) ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA F-16 (METINĖ)
TEISINIS PAGRINDAS 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).
2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013
dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013
L 174, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d.
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl
Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.
STATISTINIO TYRIMO Atrankinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR
Statistinę ataskaitą pildo narystės organizacijos: asociacijos (verslininkų, darbdavių,
TIKSLAS
profesinės, visuomeninės organizacijos), prekybos rūmai ir profesinės sąjungos.

Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie narystės
organizacijų narių skaičių, jų gaunamas lėšas, uždirbtas pajamas, išlaidas, ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą, šią statistinę informaciją naudoti nacionalinėms
sąskaitoms sudaryti.
STATISTINĖS
Rugsėjo mėn. informaciniame pranešime,
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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.“

Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos
ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos
F-16 (metinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI PELNO NESIEKIANČIOS (NARYSTĖS) ORGANIZACIJOS ŪKINĖS
FINANSINĖS VEIKLOS STATISTINEI ATASKAITAI F-16 (METINEI) PILDYTI
1. Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e. Statistika vartotojai
turi galimybę suformuoti Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės
ataskaitos F-16 (metinės) (toliau – ataskaita) elektroninę formą, kurioje 030, 301 ir 302 kodai bus
užpildyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SODROS) duomenimis, 360, 370 ir 380 kodai – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis
(estatistika.stat.gov.lt → Prisijungti → Statistinių ataskaitų teikimas → Pasirinkti atitinkamą ataskaitą →
Pildyti portale → Gaminti). Jei duomenys pasikeitė, prašome juos patikslinti.
2. Ataskaitos I skyriuje „Veiklos pobūdis“ viename iš nurodytų langelių pažymėkite pagrindinę
organizacijos vykdomą veiklą.
3. Ataskaitos II skyrius „Organizacijos nariai“. Verslininkų ir darbdavių asociacijos turi pildyti
020 kodą, kuriame nurodomas organizacijos narių, t. y. juridinių asmenų, skaičius metų pabaigoje.
4. Ataskaitos III skyrius „Lėšos“. Lėšoms priskiriami einamieji pervedimai, kuriuos Lietuvos
Respublikos Vyriausybė ar kiti instituciniai sektoriai negrąžintinai suteikia įstaigos veiklai plėtoti (pervedimai
pinigais ar natūra, gauti šalyje ar iš užsienio):
4.1. Kitos lėšos (kodas 130) – įskaitomi nario mokesčiai (kodas 131) ir savanoriškos įmokos
(kodas 132) bei kita parama, davėjui nenurodžius jos panaudojimo konkretaus tikslo.
4.2. Skolintos lėšos (kodas 134) – įskaitomos tik per ataskaitinį laikotarpį iš kredito institucijų
pasiskolintos lėšos.
5. Ataskaitos IV skyrius „Pajamos (be PVM)“. Pajamoms (be PVM) priskiriamos per ataskaitinį
laikotarpį už parduotą produkciją ir atliktas paslaugas uždirbtos pajamos ir iš finansinės investicinės veiklos
gautos pajamos (šioms pajamoms priskiriamos palūkanos už finansinėse institucijose laikomą turtą, teigiama
valiutos perkainojimo įtaka, teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ir kita).
Pardavimas ir paslaugos (kodas 210) – priskiriamos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą
turtą, suteikus apmokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius ir pan.),
įskaitant ir juridinių asmenų mokamus nario mokesčius (verslininkų ir darbdavių asociacijoms).
6. Ataskaitos V skyrius „Išlaidos“. Išlaidoms priskiriamos visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos
išlaidos, neatsižvelgiant į uždirbtas pajamas:
6.1. Išlaidos darbo užmokesčiui (kodas 301) – visiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuotas atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo
užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų
pajamų mokestį.
6.2. Mokesčiai (be PVM) (kodas 360) – privalomi, neatlygintini mokėjimai, kuriuos nustato valdžios
institucijos mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. Tai mokesčiai, mokami už žemę, nekilnojamąjį turtą arba tam
tikrą veiklą ar sandorius.
7. Ataskaitos VI skyrius „Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kaita“:
7.1. Ilgalaikis materialusis turtas (kodas 400) – turtas, kuris teikia ūkio subjektui ekonominės
naudos ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už ūkio subjekto
nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
7.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas (kodas 450) – identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis
materialios formos, kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės
ekonominės naudos.

