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INFORMACIJA DĖL INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA KS-02 (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).
2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008
dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014
L 132, p. 13).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl
Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.

STATISTINIO
TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR
TIKSLAS

Valstybės biudžetinėms įstaigoms (asignavimų valdytojams), savivaldybių
administracijoms, finansinėms įmonėms, žemės ūkio įmonėms ir bendrovėms,
viešosioms įstaigoms, taikomas ištisinis statistinis tyrimas. Individualioms įmonėms,
pelno nesiekiančioms organizacijoms taikoma atranka.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – surinkti statistinius duomenis apie ataskaitinio laikotarpio
ūkio subjektų investicijas į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Statistinė
informacija naudojama nacionalinių sąskaitų sistemoje bendrojo pagrindinio kapitalo
formavimui įvertinti.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt 11 mėn. ataskaitiniams metams
pasibaigus skelbiama išankstinė statistinė informacija; 20 mėn. ataskaitiniams metams
pasibaigus – galutinė statistinė informacija.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.

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.“

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.“

__________________
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PAAIŠKINIMAI INVESTICIJŲ STATISTINEI ATASKAITAI
KS-02 (METINEI) PILDYTI
1. Investicijų statistinę ataskaitą KS-02 metinę (toliau – ataskaita) turi pildyti įmonės, įstaigos ir
organizacijos, kurios ataskaitiniais metais šalies teritorijoje faktiškai investavo lėšas ilgalaikiam turtui
įsigyti, pastatyti (atliko užsakovo funkcijas) ar atnaujinti iš visų finansavimo šaltinių. Jei ilgalaikis turtas
įsigytas, nurodoma įsigijimo vertė, jei pagamintas savo reikmėms – pagaminimo vertė.
2. Biudžeto asignavimų valdytojai ataskaitoje pateikia savo ir sau pavaldžių biudžetinių įstaigų
suvestinius duomenis. Savivaldybių administracijos ataskaitoje pateikia visų savivaldybės struktūrinių
padalinių ir savivaldybės biudžetinių įstaigų suvestinius duomenis.
3. Įmonė, įstaiga, organizacija, per ataskaitinį laikotarpį neturėjusi investicijų, atsiunčia tuščią
ataskaitą arba kitaip (elektroniniu paštu, faksu, telefonu) praneša apie tai teritoriniam duomenų parengimo
skyriui.
4. Į ataskaitą neįtraukiama:
4.1. remonto darbų išlaidos, skirtos esamo turto būklei palaikyti. Jos pripažįstamos veiklos
sąnaudomis;
4.2. lėšos avansui ar skoloms apmokėti;
4.3. pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai pridėtinės vertės mokestis yra
negrąžinamas ir įskaitomas į turto įsigijimo vertę;
4.4. ilgalaikis turtas, įgytas įmonėms susijungus arba perduotas iš vienos įmonės balanso į kitos
įmonės balansą (gautas patikėjimo teise valdyti, dovanotas, įsigytas mainais);
4.5. pastatų ir statinių, kuriuos numatoma parduoti, o ne naudoti savo reikmėms ilgiau nei vienus
metus, statyba ir įsigijimas.
5. Ataskaitos I skyriaus „Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ir pardavimas“ pirmasis
skirsnis „Materialinės investicijos“:
5.1. Materialinės investicijos – investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo
vertei padidinti. Nurodomos ataskaitinio laikotarpio išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti,
pastatyti, pagaminti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti. Taip pat nurodoma rekonstrukcijos,
renovacijos, remonto, kurie pagerina turto naudingąsias savybes, pailgina naudojimo laiką, vertė.
Materialinės ataskaitinio laikotarpio investicijos nurodomos, jei yra atlikta statybos, montavimo ir remonto
darbų arba įsigytas turtas, neatsižvelgiant, ar už tai sumokėta.
5.2. Nematerialusis turtas į ataskaitos I skyrių neįtraukiamas, jis nurodomas ataskaitos II skyriuje.
6. Ataskaitos I skyriaus pirmojo skirsnio 10 eilutėje „Nupirkta, pagaminta, statoma,
rekonstruojama per metus“ (įskaitant įsigytą išperkamosios nuomos būdu turtą):
6.1. 1 ir 2 skiltyje – nebaigta statyba: naujų pastatų arba inžinerinių statinių projektavimo, statybos,
montavimo ir instaliavimo darbų, į sąmatas įtrauktų įrenginių įsigijimo ir kitos išlaidos, susijusios su
statyba, taip pat rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų išlaidos, didinančios esamų pastatų ir
inžinerinių statinių vertę;
6.2. 3 skiltyje – remonto darbų išlaidos, kurios didina esamų įrenginių, mašinų, transporto
priemonių vertę;
6.3. 4, 5, 6 skiltyje – žemės, pastatų, inžinerinių statinių pirkimas. Neįtraukiama registruojamų
apskaitoje baigtų statyti ar rekonstruoti pastatų ir statinių vertė (ji turi būti parodoma kaip atitinkamo
laikotarpio statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas 1 arba 2 skiltyje).
6.4. 7 skiltyje – visų tipų įrenginių, mašinų, transporto priemonių įsigijimas (įtraukiamos šių
įrenginių montavimo ir kitos su įsigijimu susijusios išlaidos);
6.5. 8 skiltyje – melioravimas, žemės gerinimo darbai, teritorijos planavimas (kai jis priskiriamas
materialiam turtui), daugiamečiai sodiniai, veisliniai gyvuliai ir kt.
7. Ataskaitos I skyriaus pirmojo skirsnio 14 eilutė „Įmonės darbuotojų jėgomis atlikti statybos ir
remonto darbai“ pildoma, jeigu statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai atlikti įmonės
darbuotojų jėgomis.
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8. Ataskaitos I skyriaus pirmojo skirsnio 16 eilutėje 3, 7, 9 skiltyse iš 10 eilutės išskiriami ginklai
ir karinė įranga. Karinė įranga – tai yra transporto priemonės ir kita įranga, kurias galima naudoti tik
kariniais tikslais, pvz., karo laivai, povandeniniai laivai, karo orlaiviai, tankai, raketų transportavimo ir
leidimo įrenginiai ir kiti. Taip pat įtraukiamos didelę naikinamąją galią turinčios balistinės raketos, galinčios
turėti ilgalaikį atgrasomąjį poveikį puolančioms pajėgoms.
9. Ataskaitos I skyriaus pirmojo skirsnio 17 eilutėje „Parduota“ nurodomas parduotas nuosavas
ilgalaikis materialaus turtas faktiškai gauta kaina (atskaičius visas su šiuo turto pardavimu susijusias patirtas
išlaidas), neatsižvelgiant į tai, ar už jį sumokėta. Kitoks materialiojo turto perleidimas ar kitas turto vertės
sumažėjimas neįtraukiamas.
10. Ataskaitos I skyriaus antrojo skirsnio 20 eilutėje „Finansavimo šaltiniai“ materialinės
investicijos iš 10 eilutės 9 skilties nurodomos pagal finansavimo šaltinius:
10.1. 1 skiltyje – ataskaitiniais metais investicijoms panaudotos valstybės biudžeto lėšos;
10.2. 2 skiltyje – ataskaitiniais metais investicijoms panaudotos Europos Sąjungos paramos lėšos;
10.3. 4 skiltyje – nuosavos lėšos ir joms priskiriama negrąžintina finansinė parama;
10.4. 6 skiltyje – investicijoms panaudotos paskolos, įskaitant turto įsigijimą išperkamosios nuomos
būdu;
10.5. 7 skiltyje – ataskaitiniais metais investicijoms panaudotos lėšos iš šių nebiudžetinių fondų:
Privatizavimo fondo, savivaldybių nebiudžetinių fondų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo. Pastaboje nurodomas fondo pavadinimas.
11. Ataskaitos I skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Materialinės investicijos pagal savivaldybes“
įmonės, įstaigos, organizacijos, investavusios ne tik savo registravimo vietoje, bet ir kitose savivaldybėse,
pirmojo skirsnio 10 eilutės 9 skilties statistinius duomenis parodo pagal savivaldybes, kuriose buvo
investuota.
12. Ataskaitos II skyrius „Nematerialiojo turto įsigijimas ir pardavimas (nematerialinės
investicijos)“:
12.1. Nematerialinės investicijos – išlaidos nematerialiajam ilgiau nei vienus metus naudosimam
turtui įsigyti arba sukurti.
12.2. Ataskaitos II skyriaus 1 skiltyje nurodomos išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti
(įskaitant įsigijimą pagal finansinės nuomos sutartis) arba sukurti savo įmonėje, įstaigoje, o 2 skiltyje –
nematerialiojo turto pardavimas (faktiškai gauta kaina).

