Pramonės įmonės veiklos statistinės
ataskaitos P-11 (mėnesinės)
4 priedas

PAAIŠKINIMAI PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINĖS ATASKAITOS
P-11 (MĖNESINĖS) 3 PRIEDUI „ĮMONĖS VIENETO PAGAL VEIKLOS RŪŠĮ
STATISTINĖ ATASKAITA“ PILDYTI
1. Įmonės vienetas pagal veiklos rūšį yra vienos rūšies ekonominę veiklą vykdantis vienetas
arba jo dalis. Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės) 3 priedą „Įmonės vieneto
pagal veiklos rūšį statistinės ataskaitos“ (toliau – priedas) pildo tik tos įmonės, kurios gavo atskirą
Lietuvos statistikos departamento pranešimą. Priedai pildomi atskirai pagal kiekvieną veiklos rūšį.
2. Priedo I skyrius Pardavimo pajamos:
2.1. Pardavimo pajamos (01 eil.) – įmonės vieneto pagal veiklos rūšį 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.
2.2. 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.
2.3. 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).
3. Priedo II skyrius Darbuotojai, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai:
3.1. Samdomų darbuotojų skaičius (03 eil.) – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines darbo
sutartis, visą ir ne visą darbo dieną arba savaitę) dirbantys darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą;
nemokamai dirbantys savininkai bei jų šeimos nariai; laikinai nedirbantys asmenys (kai suteiktos nėštumo ir
gimdymo atostogos, dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, atliekantys privalomąją karo
tarnybą ir asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai.
3.2. Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius (04 eil.) – 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.
3.3. Algos ir atlyginimai (05 eil.) – darbuotojui už darbą mokamas atlygis pinigais, prekėmis,
paslaugomis ir (ar) lengvatomis, įskaitant darbuotojui privalomus mokėti pajamų mokestį, socialinio
draudimo įmokas ir kt. Įskaičiuojamas darbo užmokestis, įvairios priemokos pinigais arba natūra: pašalpos,
išeitinės išmokos, piniginės dovanos, premijos, kompensacijos, priedai. Neįskaičiuojamos darbdavio
mokamos socialinio draudimo įmokos, lėšos, skirtos įrangai, darbo rūbams pirkti, įvairiems kursams,
mokymams; komandiruotėms skirtos lėšos (kelionė, apgyvendinimas), pašalpos iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo lėšų laikino nedarbingumo atveju (liga, nėštumo ir gimdymo atostogos ir atostogos vaikui
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai).

