Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-252

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

INVESTICIJŲ

M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA

KS-02 (KETVIRTINĖ)
Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įstaigos 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 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės,
įstaigos, organizacijos.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Investicijos šalies teritorijoje parodomos
už ataskaitinį ketvirtį be PVM, išskyrus atvejus,
kai PVM įskaitomas į turto įsigijimo vertę
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Prieš pildydami statistinę ataskaitą, perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas).

7 491502 031990

I SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMAS
(Materialinės investicijos)

Sveikaisiais skaičiais, tūkst. EUR
Rodiklio
pavadinimas

A

iš 10 eilutės

Nupirkta, pagaminta, statoma,
rekonstruojama
per ketvirtį
(įskaitant įsigytą
išperkamosios
nuomos būdu
turtą)
gyvenamieji
pastatai

Rodiklio
pavadinimas
A

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

inžineriniai statiniai

įrenginiai, mašinos,
kita įranga, transporto priemonės

Kitos išlaidos
(melioravimas, daugiamečiai sodiniai,
veisliniai gyvuliai)

Materialinės investicijos, iš viso
(1–8 skl. suma)

9

6

7

8

x

x

x

10

11

naudoto ilgalaikio materialiojo
12
turto įsigijimas
šalies viduje
ginklai ir karinė
įranga (pildo
tik biudžetinės
įstaigos)

Esamų įrenginių,
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas
mašinų, kitos įrangos,
pastatai
transporto priemonių žemė
kapitalinis remontas,
rekonstravimas

Vykdomi materialiojo turto statybos
Eil. (gamybos) darbai (nebaigta statyba)
nr.
pastatai
inžineriniai statiniai

B

KS-02 (ketvirtinė)

2

Įmonės kodas registre

16

Eil. Valstybės biudžetas
nr.
B

1

x

Europos Sąjungos
paramos lėšos
2

Savivaldybių biudžetai
3

x

x

Nuosavos lėšos
4

x

x

Užsienio paskolos
5

Šalies paskolos
6

Nebiudžetiniai fondai
7

Materialinės investicijos pagal finansa20
vimo šaltinius
(įskaitant išperkamąją
nuomą)
1

Įrašyti fondo pavadinimą

20 eil. 1–7 skl. suma turi būti lygi 10 eil. 9 skl.
6 491502 032066

1

KS-02 (ketvirtinė)

3

Įmonės kodas registre

II SKYRIUS
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMAI
(pildo tik valdžios sektoriaus subjektai)
Sveikaisiais skaičiais, tūkst. EUR
Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Įsipareigojimų likutis laikotarpio pradžioje (be sukauptųjų palūkanų)

40

Sukauptosios palūkanos laikotarpio pradžioje

41

Įsipareigojimų likutis laikotarpio pabaigoje (be sukauptųjų palūkanų)

42

Sukauptosios palūkanos laikotarpio pabaigai

43

Sutartys su pinigų finansų įstaigomis

Sutartys su kitais ūkio subjektais

Parodomi įsipareigojimai ir sukauptosios palūkanos pagal sutartis, kurios apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose laikomos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai sutartimis.
Valdžios sektoriaus subjektų sąrašas skelbiamas Oficialiosios statistikos portale: osp.stat.gov.lt → Verslui → Instituciniai sektoriai ir subsektoriai → Ūkio subjektų paieška.
Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, kurių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: https://www.lb.lt/fiis/pfi.

0 491502 032109

4

KS-02 (ketvirtinė)

Įmonės kodas registre
Pastabos:

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

val.

Pildoma
min. 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)

(Faksas)

(El. paštas)
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4662, 236 4672, el. p. ks-02-ketvirtine@stat.gov.lt.
Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4943, faks. (8 5) 236 1474, 236 1452, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 310 860, faks. (8 37) 312 348, 312 593, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 345 849, faks. (8 46) 340 812, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 467 841, faks. (8 45) 460 246, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 018, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.

4 491502 032143

