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Apklausa (ukininkai)
QUESTIONS

RESPONSES

45

45 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Not accepting responses
Message for respondents

This form is no longer accepting responses

1. Informacija apie anketą pildantį respondentą:

(43 responses)

Ūkininkas
Ūkininko buhalteris
Other
79.1%

18.6%

2. Kas pas Jus yra atsakingas už ūkininko veiklos buhalterinę apskaitą?
(42 responses)

vyr. buhalteris dirbantis pagal darbo
sutartį arba pagal individualią veiklą
28.6%
11.9%

VšĮ Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba (LŽŪKT)
buhalterinių paslaugų įmonė
pats savininkas (ūkininkas)

16.7%

21.4%
11.9%

ūkininko šeimos narys, neturintis
buhalterinio išsilavinimo
nėra atsakingo asmens
Other
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3. Prašome trumpai pagrįsti, kodėl būtent aukščiau Jūsų įvardintas subjektas
veda Jūsų ūkio buhalterinę apskaitą ir kodėl jį pasirinkote.
(42 responses)

taip pigiau
taip patikimiau

52.4%

Other

42.9%

4. Ar turite pasitvirtinę apskaitos politiką?

(43 responses)

Taip
Ne
Man jos nereikia
11.6%
74.4%
14%

5. Ar esate PVM mokėtojas?

(43 responses)

Taip
Ne

7%
93%

6. Kokį būdą esate pasirinkę buhalterinės apskaitos tvarkymui?
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paprastasis įrašas
dvejybinis įrašas
visai nevedate apskaitos
Other
88.4%
9.3%

7. Kokį pajamų ir sąnaudų pripažinimo būdą taikote?

(43 responses)

pinigų
kaupimo (arba duomenų kaupimo)
nežinau pavadinimo
16.3%
72.1%

11.6%

8. Kurį atsargų apskaitos būdą taikote?

(43 responses)

nuolat apskaitomų
periodiškai apskaitomų
34.9%
18.6%

nežinau pavadinimo

46.5%

9. Ar per paskutinius 5 metus gavote/gaunate dotacijas (subsidijas), paramą
iš Nacionalinės mokėjimo agentūros ar kitų ES fondų?
(43 responses)
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Taip
Ne

11.6%

10. Ar sudarote kokias nors ataskaitas ūkininko reikmėms apie ūkininko
veiklą be privalomų ataskaitų VMI, sodrai ir Statistikai?
(43 responses)

Taip
Ne

62.8%

37.2%

11. Jei 10-tame klausime atsakėte "taip", išvardinkite konkrečiai kokias ir kaip
dažnai:
(12 responses)

3
2 (4.4%)
2
1 (2.2%)

1 (2.2%) 1 (2.2%) 1 (2.2%)1
(2.2%) 1 (2.2%) 1 (2.2%)1
(2.2%) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 1 (2.2%)1
(2.2%) 1 (2.2%)

1

0

Bal,…

Bal…

Bal…

Kas…

NM…

PV…

Par…

Pas…

Pel…

Visk…

deg…

12. Ar esate kurios nors buhalterius vienijančios profesinės asociacijos narys
(43 responses)
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Taip
Ne
79.1%

13. Jei 12-tame klausime atsakėte "taip", nurodykite kokios asociacijos narys
esate, jeigu atsakėte "ne", parašykite, kodėl:
(11 responses)

6

5 (11.1%)

4
2 (4.4%)
2

0

LBAA

NBA

1 (2.2%)

1 (2.2%)

1 (2.2%)

1 (2.2%)

Nacionalin…

kam?

lbaa

neturiu išsil…

14. Ar reikalingi mokymai, seminarai, švietimas susiję su ūkininko ūkio
apskaita?
(43 responses)

Taip
Ne
18.6%

81.4%

15. Jei 14-tame klausime atsakėte "taip", išvardinkite, kokių seminarų jums
reikėtų:
(26 responses)

Ilgalaikio turto , atsargu savikainos, privalomi mokesciai deklaruoti ir moketi.
Ilgalaikio turto , atsargu savikainos, privalomi mokesciai deklaruoti ir moketi.
Nežinau
https://docs.google.com/forms/d/1C7SUUs6ddj93PcspbF9mYvWGXmsA0zqELscAyhv_Gt8/edit#responses
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Nežinau
Apie ūkininko savarankišką apskaitos vedimą nuo a iki z. Mokesčių deklaravimą
Gamybos apskaita
Produkcijos, gyvulių faktinės savikainos apskaičiavimo klausimais.
Visų mokesčių apibendrinimo.
Atsargų apskaita
Manau reikalingi tiksliniai seminarai ūkininkams apie apskaitos svarbą ir būtinumą, apie tai, kad ūkio pinigai
skiriasi nuo asmeninių pinigų
Labai kebli VSD schema
Savikainos skaičiavimo

16. Pažymėkite šaltinius, kuriais vadovaujatės, ieškodami informacijos apie
ūkių apskaitą (galima žymėti kelis)
(43 responses)

22 (51.2%)

www.lrs.lt /w…
12 (27.9%)

www.avnt.lt (…

21 (48.8%)

www.lzukt.lt (…

24 (55.8%)

www.nma.lt (…
www.vmi.lt (…

39 (90.7%)

www.sodra.lt…

37 (86%)

www.lbaa.lt (…

9 (20.9%)

www.tax.lt

20 (46.5%)
6 (14%)

Other
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17. Kokia jūsų nuomonė apie ūkininkų ūkių buhalterinės apskaitos
reglamentavimą?
(42 responses)

aiškiai reglamentuota
nėra reglamentavimo
64.3%

9.5%

reglamentuota taip, kad sunku
suprasti
Other

16.7%
9.5%
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18. Su kokiomis problemomis susiduriate tvarkydami apskaitą?

(39 responses)

negaunu lai…

16 (41%)

10 (25.6%)

perduodant…

17 (43.6%)

daug laiko r…

10 (25.6%)

Other
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19. Prašome Jūsų išvardinti problemas, pastabas, pasiūlymus, kurie susiję su
ūkininko veiklos teisiniu reglamentavimu
(3 responses)

Nėra tikslaus ar platesnio aiškinimo ūkininkų atsargų apskaitai.
apskaita kaip ir bet kurios kitos veiklos, o rezultate mokesčiai beveik niekiniai...
Ar gali ūkininkas vadovautis VAS,jeigu ūkininkų apskaitos rekomendacijose tai nenumatyta?

20. Jūsų pastabos apklausos rengėjams ir siūlymai, ką reikėtų pakoreguoti
apklausoje:
(4 responses)

Apklausa privesta prie LBAA žinių rinkimo, tolimesnei LBAA veiklai. Paviršutiniška. Koks skirtumas kokiai
asociacijai priklauso ūkininko buhalteris? Dėl to nemanau, kad skiriasi apskaitos kokybė.
Dėkoju už iniciatyvą
Jau jau patys tegu sprendžia
Daugiau detalzavimo
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