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INFORMACIJA DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ VEIKLOS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA P-11 (MĖNESINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
TYRIMO PAGRINDAS statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie produkcijos
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
apimties pasikeitimus, jų mėnesinius pokyčius, produkcijos ir paslaugų apimties
APIMTIS
pasiskirstymą pagal Lietuvos ir ne Lietuvos rinkas, euro zonos ir ne euro zonos

šalis, dirbtų valandų skaičiaus, dirbančių asmenų skaičiaus, algų ir atlyginimų
pokyčius.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinę ataskaitą pateikia visų teisinių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios
pramoninę veiklą (EVRK 2 red. B ir C sekcijos).
STATISTINĖS
22–24 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus informaciniame pranešime;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
DUOMENŲ PATEIKIMO kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
PAREIGA
nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens

duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai
asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir
specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas
tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės
aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINEI ATASKAITAI
P-11 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės) (toliau – ataskaita P-11)
I skyrius Pardavimo pajamos:
1.1. Pardavimo pajamos – ūkio subjekto ekonominės veiklos pajamos, pripažintos arba gautos per
ataskaitinį laikotarpį pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas (neįskaitant PVM ir akcizų).
Neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės
veiklos, už nuomą, pagautė ir kt.
1.2. Euro zonos šalys (012 eil.) – ekonominės ir pinigų sąjungos šalys, turinčios bendrą valiutą –
eurą: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija.
1.3. Ne euro zonos šalys (013 eil.) – Europos Sąjungos šalys – Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė
Karalystė, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Švedija, Vengrija, neturinčios bendros valiutos – euro, bei ne
Europos Sąjungos šalys (trečiosios šalys).
1.4. Pajamos iš pramoninės veiklos (02 eil.) – įmonės pagamintų gaminių pardavimas ir atliktų
pramoninių darbų vertė. Tai pajamos, kurias įmonė gavo arba gaus už atliktą darbą (paslaugą). Įmonės
pagamintų gaminių pardavimas skaičiuojamas parduotų gaminių kiekį dauginant iš kainos, galiojusios
pardavimo metu. Jeigu įmonė gamyboje naudoja žaliavas ir medžiagas, gautas iš užsakovo, už kurias nemoka,
tai 02 eilutėje nurodoma vertė, kurią įmonė gavo už atliktą darbą. Įmonė, turinti medžiagų bei žaliavų ir
pusgaminių, tačiau pati negaminanti, o turimas medžiagas bei žaliavas ir pusfabrikačius perduodanti gaminti
produkciją susitarimo pagrindu Lietuvos teritorijoje esančioms įmonėms ir parduodanti kitų įmonių
pagamintą produkciją savo vardu, į parduotos produkcijos apimtį (02 eilutė) įskaito visą produkcijos vertę.
1.5. Užsakovo medžiagų ir žaliavų, skirtų perdirbti, vertė (04 eil.) – žaliavų, medžiagų bei
pusfabrikačių, kurių įmonė neperka (nemoka už jas), o gauna nemokamai iš užsakovo, vertė (sąlyginė vertė,
jeigu tikroji vertė nežinoma). Pildo įmonės, kurios teikia statistinius duomenis Įmonės pramoninių gaminių
gamyba statistinės ataskaitos P-12 II skyriuje, kurios statistinis formuliaras tvirtinamas Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus įsakymu.
2. Ataskaitos P-11 II skyrius. Dirbtos valandos.
Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius – nurodomas visų darbuotojų (dirbusių visą ir ne
visą darbo laiką) dirbtų valandų skaičius. Į dirbtą laiką įskaitomas laikas, reikalingas darbo vietai, darbo
įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti; prastovų laikas dėl tokių priežasčių kaip darbo
nebuvimas, įrenginių gedimas, nelaimingas atsitikimas ir t. t., kai pagal darbo arba kolektyvinę sutartį
numatyta už tą laiką sumokėti; viršvalandžiai, darbas naktimis, poilsio ir švenčių dienomis, pertraukos darbe,
pagal norminius teisės aktus įskaitomos į dirbtą laiką, ir pan. Į dirbtą laiką neįskaitomas apmokėtas, bet
nedirbtas laikas (kasmetinės atostogos, ligos dienos ir kt.), laikas, sugaištas kelionėms į darbo vietą ir
atgal ir pan.

