Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. DĮ-268

(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamentui

PRAMONĖS ĮMONĖS INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO ANKETA
M.

MĖN.

A-05 (PUSMETINĖ)
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Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre

Adresas nurodomas tik tuo atveju, jei jis pasikeitė

Adresas

Dėmesio! Balandžio mėn. statistinėje anketoje atsakoma tik 1 ir 4 klausimus, lapkričio mėn. statistinėje anketoje
atsakoma į visus 6 klausimus.

Pateikiama iki balandžio mėn. 12 d. ir iki lapkričio mėn. 12 d.

Pateikia atrinktos pramonės įmonės.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Kviečiame teikti statistines anketas internetu
estatistika.stat.gov.lt
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A-05 (pusmetinė)

Įmonės kodas registre

mėn.
Į statistinės anketos klausimus prašome atsakyti įmonės vadovą
1. Ar

Tinkamą atsakymą pažymėkite

metais buvo investuota į ilgalaikį materialųjį turtą?
taip

ne
jeigu taip, nurodykite kaip investicijos keitėsi
didėjo

metais, palyginti su

nesikeitė

mažėjo
%

%

2. Jeigu

metais

metais buvo investuota į ilgalaikį materialųjį turtą, tai pagrindinės investavimo kryptys buvo:

(galima pažymėti keletą variantų)

3.

Senų įrenginių pakeitimas

Produkcijos modernizavimas

Gamybinio pajėgumo didinimas

Kiti tikslai (pvz., užterštumo mažinimas, darbo saugos
priemonių įsigijimas ir kt. (prašome nurodyti)

metų veiksniai, turintys įtakos investicijoms į ilgalaikį materialųjį turtą:

1. Gaminamos produkcijos paklausa
labai skatina

skatina

neturi įtakos

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

neturi įtakos

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

labai riboja

nėra atsakymo

2. Finansiniai ištekliai arba numatomas pelnas
labai skatina

skatina

3. Techniniai veiksniai (technologinė plėtra, kvalifikuota darbo jėga ir pan.)
labai skatina

skatina

neturi įtakos

4. Kiti veiksniai (valstybės valdžios institucijų politika investicijų bei mokesčių atžvilgiu)
labai skatina

skatina

4. Ar

neturi įtakos

riboja

metais planuojate investuoti į ilgalaikį materialųjį turtą?
taip

ne
jeigu taip, nurodykite kaip investicijos keisis
didės

metais, palyginti su
nesikeis

mažės

%

5. Jeigu

metais

%

metais numatoma investuoti į ilgalaikį materialųjį turtą, tai pagrindinės investavimo kryptys bus:

(galima pažymėti keletą variantų)
Senų įrenginių pakeitimas

Produkcijos modernizavimas

Gamybinio pajėgumo didinimas

Kiti tikslai (pvz., užterštumo mažinimas, darbo saugos
priemonių įsigijimas ir kt. (prašome nurodyti)

1 997471 957393
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A-05 (pusmetinė)

Įmonės kodas registre

mėn.

6.

metų veiksniai, turėsiantys įtakos investicijoms į ilgalaikį materialųjį turtą:

1. Gaminamos produkcijos paklausa
labai skatina

skatina

neturi įtakos

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

neturi įtakos

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

riboja

labai riboja

nėra atsakymo

labai riboja

nėra atsakymo

2. Finansiniai ištekliai arba numatomas pelnas
labai skatina

skatina

3. Techniniai veiksniai (technologinė plėtra, kvalifikuota darbo jėga ir pan.)
labai skatina

skatina

neturi įtakos

4. Kiti veiksniai (valstybės valdžios institucijų politika investicijų bei mokesčių atžvilgiu)
labai skatina

skatina

neturi įtakos

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

riboja

val.

min.

Pildoma balandžio mėn. statistinėse anketose.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę anketą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)
Statistinę anketą teikti Lietuvos statistikos departamentui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4644, faks. (8 5) 236 4646, el. p. a-05-pusmetine@stat.gov.lt.

2 997471 957422

