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ELEKTRINIO TRANSPORTO VEIKLOS
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
TE-01 (KETVIRTINĖ)
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Nr.

(Užpildymo data)
Įmonės kodas registre

Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikia įmonės, turinčios licencijas vežti keleivius troleibusais.
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

0 999441 035088

2

Įmonės kodas registre

TE-01 (ketvirtinė)

I SKYRIUS
2 999441 035130
KELEIVIŲ VEŽIMAS
Rodiklio pavadinimas

Ataskaitinis ketvirtis

Eil.
nr.

A

ketv.

Ikiataskaitinis ketvirtis

1

(pildoma, jeigu ankstesnio ketvirčio
statistiniai duomenys buvo patikslinti)

B

1

2

Vežta keleivių, tūkst.
Vežtų keleivių skaičius – visi troleibuse vežti asmenys, išskyrus vairuotoją bei kitą
aptarnaujantį personalą.

100

,

,

110

,

,

Keleivių vežimo apyvarta, tūkst. keleivio kilometrų
Keleivių vežimo apyvarta – išreiškiama keleivio kilometrais, gautais vežtų keleivių
skaičių, padauginus iš jų nuvažiuoto vidutinio atstumo.

Pardavimo pajamos (be PVM) (130, 140 eil. suma), EUR
Pardavimo pajamos – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį,
pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui, (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio
(PVM). Neįskaitomos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės
ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.

120

Pajamos iš keleivių vežimo, EUR
Pajamos iš keleivių vežimo troleibusais (neįskaitant PVM), įskaitant iš valstybės gautas
bei gautinas kompensacines sumas, skirtas deklaruojamų kainų skirtumui padengti.

iš valstybės gautos bei gautinos kompensacinės sumos

130

131

Pajamos už kitas tipinės veiklos suteiktas paslaugas ar parduotas
prekes, EUR

140

Troleibusų bendroji rida, tūkst. km
Troleibusų bendroji rida – visų troleibusų per ataskaitinį laikotarpį nuvažiuoti kilometrai.
Įeina su keleiviais ir be keleivių važiuoti kilometrai.

,

150

,

II SKYRIUS
TROLEIBUSŲ SKAIČIUS, LINIJŲ ILGIS IR MARŠRUTŲ SKAIČIUS METŲ PABAIGOJE
Pildoma IV ketvirčiui pasibaigus
Rodiklio pavadinimas
A

Troleibusų pasiskirstymas pagal amžių

Eil.
nr.

Iš viso

B

1

iki 1 metų
2

nuo 1 iki nuo 2 iki
2 metų 5 metų
3

4

nuo 5 iki
10 metų

nuo 10 iki
20 metų

nuo 20 metų
ir daugiau

5

6

7

Iš viso troleibusų

Troleibusų skaičius metų pabaigoje – visų troleibusų skaičius 200
metų pabaigoje (neatsižvelgiant į techninę būklę).

iš jų troleibusai, kuriuose yra daugiau negu
32 sėdimosios vietos

201
210

Troleibusų talpa, vietomis
iš jų vietų skaičius troleibusuose, kuriuose yra
daugiau negu 32 sėdimosios vietos

211

Visas viengubos troleibusų eksploatacinės
linijos ilgis, km
iš to skaičiaus keleivinės linijos ilgis
Troleibuso maršrutas – nustatytas troleibuso vykimo
kelias virš gatvių nutiesto kontaktinio tinklo trasa iš
vieno taško į kitą.

220

,

221

,

Prašome nurodyti, kiek laiko
skyrėte statistiniams duomenims
rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

230

val.

Pildoma II ketvirčio statistinėje ataskaitoje
Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

min.

(Faksas)

(El. paštas)
Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1451, faks. (8 5) 236 1401, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 411 453, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;

