Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-309

(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Vilniaus skyriui

ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMO

M.

MĖN. STATISTINĖ ATASKAITA

EN-17 (MENESINĖ)
Y Y Y Y

– 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 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
(jei sutampa su savaitgaliu ar švenčių dienomis – artimiausią
darbo dieną).

Pateikia įmonės, skirstančios elektros energiją.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Pildoma sveikaisiais skaičiais

0 491504 615515

2

Įmonės kodas registre

EN-17 (mėnesinė)
mėn.

I SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMAS
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinis mėnuo

Ikiataskaitinis mėnuo
(pildoma, jei statistiniai duomenys
tikslinami)

A

B

Pateiktos vartotojams elektros energijos vertė, EUR (be PVM ir akcizų)

01

Pateiktos vartotojams elektros energijos kiekis, MWh

02

gyventojams

1

2

03

Sunaudota savoms elektros tinklų reikmėms, MWh

04

Nuostoliai skirstymo tinkluose, MWh

05

II SKYRIUS
VĖJO, MAŽŲJŲ HIDROELEKTRINIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINIŲ ESPLOATACINIAI DUOMENYS
Elektrinės / jėgainės

Eil. nr.

A

B

Sausumoje esančios vėjo jėgainės

01

Jūroje esančios vėjo jėgainės

02

Hidroelektrinės < 1 MW galios

03

Hidroelektrinės 1–10 MW galios

04

Hidroelektrinės > 10 MW galios

05

Saulės fotovoltų elektros energijos jėgainės < 20 KW galios

06

Saulės fotovoltų elektros energijos jėgainės 20–1000 KW galios

07

Saulės fotovoltų elektros energijos jėgainės > 1000 KW galios

08

Saulės šiluminės energijos jėgainės

09

Patiekta elektros
energijos, MWh
1

Įrengta galia, MW (ataskaitinio
mėnesio paskutinę dieną)
2

2 491504 615599

3

Įmonės kodas registre

EN-17 (mėnesinė)
mėn.

III SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJĄ SAULĖS FOTOVOLTŲ ENERGIJOS JĖGAINĖSE
GAMINANTYS VARTOTOJAI
(pildoma kovo mėn. statistinėje ataskaitoje. Pateikiama informacija už praėjusius kalendorinius metus)
metų duomenys

Eil. nr.

A

B

Gaminantys elektros energiją savoms reikmėms, o
nesuvartotą kiekį pateikiantys į tinklus

01

Gaminantys elektros energiją tik savo reikmėms

02

Pagaminta elektros
energija, MWh
(teorinis skaičiavimas)

Instaliuota elektrinių galia,
MW (ataskaitinių metų
gruodžio 31 d.)

Patiekta į tinklą elektros
energija, MWh

1

2

3

IV SKYRIUS
SAMDOMŲJŲ DARBUOTOJŲ DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS
(pildoma ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus)
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinis ketvirtis

Ikiataskaitinis ketvirtis
(pildoma, jei statistiniai duomenys
tikslinami)

A

B

Dirbtų valandų skaičius

1

2

01

Dirbtos valandos – ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų įmonėje suma. Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos valandos, įskaitant
viršvalandžius, darbo laiką naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laiką, trumpas pertraukėles; laiką, išbūtą darbo vietoje, bet nedirbtą dėl
techninių nesklandumų, tačiau apmokėtą pagal darbo sutartį. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta dėl ligos,
streiko, kasmetinių atostogų.
Pastabos:

val.

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

min.

Pildoma balandžio 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 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;
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4660, 236 4708, faks. (8 5) 236 4873,
el. p. en-17-menesine@stat.gov.lt.

7 491504 615662

