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

(Įmonės, įstaigos pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

ĮMONĖS VIENETO PAGAL VEIKLOS RŪŠĮ
M.
Y Y Y Y

MĖN. STATISTINĖ ATASKAITA

– M M – D D

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 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

Pateikia visų teisinių ir nuosavybės formų įmonės,
vykdančios kelių rūšių ekonominę veiklą, gavusios
Lietuvos statistikos departamento pranešimą.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pildoma sveikaisiais skaičiais

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt
Prieš pildydami ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (Pramonės įmonės veiklos
statistinės mėnesinės ataskaitos P-11 4 priedas).

9 997470 403268

2
Įmonės kodas registre
Vieneto pagal veiklos rūšį
veiklos kodas (EVRK 2 red.)

mėn.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonė apie vienetus, kuriuose vykdoma nepramoninė veikla, pildo 01, 03, 04, 05 ataskaitos eilutes, o apie vienetus,
kuriuose vykdoma pramoninė veikla, – visas eilutes.

I SKYRIUS
PARDAVIMAS IR PASLAUGOS
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinis mėn.

Ikiataskaitinis mėn. (pildoma,
jei statistiniai duomenys tikslinami)

A

B

1

2

Pardavimas ir paslaugos iš viso, EUR

01

iš 01 eil. Lietuvos rinkai
ne Lietuvos
rinkai

011

euro zonos šalims

012

ne euro zonos šalims

013

II SKYRIUS
DIRBANTIEJI, DIRBTOS VALANDOS, ALGOS IR ATLYGINIMAI
(pateikiama ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus)
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinis ketvirtis

Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma,
jei statistiniai duomenys tikslinami)

A

B

1

2

Dirbančių asmenų skaičius, žm.

03

Samdomųjų darbuotojų dirbtos valandos

04

Algos ir atlyginimai, EUR

05

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

val.

min. Pildoma kovo mėn. 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)

(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 1452, faks. (8 5) 219 7180, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 020, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4758, 236 4710, faks. (8 5) 236 4749,
el. p. p-11-pr-menesine@stat.gov.lt.

1 997470 403334

