Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. DĮ-53

(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖS VEIKLOS
M.

KETV.

STATISTINĖ ATASKAITA PS-20 (KETVIRTINĖ)
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 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Pateikia įmonės, kurių pagrindinė ekonominės veiklos rūšis (toliau – veikla),
remiantis EVRK 2 red.:
EVRK
2 red.
kodas
49–52
68

Veiklos pavadinimas
Transportas ir saugojimas
Nekilnojamojo turto operacijos

Eil. kodas
2001, 2019, 2026, 2031
2039

69–71,
73, 74

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

2045, 2048, 2052,
2056, 2059

77, 78,
80–82

Administracinė ir aptarnavimo veikla

2064, 2075, 2078,
2082, 2088

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų
taisymas

2095

96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

2104

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Pildoma sveikaisiais skaičiais
Statistinė ataskaita apima kelias veiklas.
Įmonė pildo tas statistinės ataskaitos eilutes,
kurios atitinka vykdomą veiklą, nepaminėtų
veiklų pajamos įrašomos į eilutę 2800.
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

9 491507 996476

PS-20 (ketvirtinė)

2

Įmonės kodas registre

I SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL PASLAUGŲ RŪŠIS

ketv.

Pardavimo pajamos (2000 eil.) – tipinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį, gautos pardavus prekes ir (ar) suteikus paslaugas (neįskaitant pridėtinės
vertės mokesčio). Neįtraukiamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir kt.
Eurais
Eil.
Veiklos
Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma II,
Rodiklio pavadinimas
Ataskaitinis ketvirtis
kodas
III, IV ketv., jei duomenys buvo tikslinti)
kodas
A

B

Pardavimo pajamos (2001, 2019, 2026, 2031, 2039, 2045, 2048, 2052,
2056, 2059, 2064, 2075, 2078, 2082, 2088, 2095, 2104, 2800 eil. suma)
Sausumos transporto veikla (2002, 2012 ir 300 eil. suma)
Geležinkelio transporto veikla
(2003 ir 2011 eil. suma)

Tarpmiestinis keleivių vežimas geležinkeliu

C

49

2001

49.10–
49.20

2002

49.10

2003
2004

kitų šalių geležinkelių kelionės bilietų ir miegamųjų
vietų bilietų pardavimas

2005

keleivinių vagonų naudojimas

2006

bagažo vežimas

2007

pašto vežimas

2008
2009

kitos su pašto vežimu susijusios paslaugos

2010

Keleivių vežimo nuostolių kompensavimas
49.20

2011

49.30–
49.40

2012

Keleivių vežimas sausumos transportu

49.31,
49.39

2013

Taksi veikla

49.32

2014

49.41

2015

Kito sausumos transporto veikla
(2013–2015, 2018 eil. suma)

2

2000

tarptautinis keleivių vežimas

Krovinių vežimas geležinkeliu

1

Krovinių vežimas sausumos transportu (krovinių, gyvulių,
šaldytų produktų, automobilių, atliekų vežimas, krovininių
automobilių nuoma su vairuotojų samdymu)

tarptautinis krovinių vežimas

2016

krovininių automobilių nuoma su vairuotojų samdymu

2017

Perkraustymo veikla
Transportavimas vamzdynais
Vandens transporto veikla
(2020, 2022, 2024 ir 2025 eil. suma)

Keleivių vežimas jūrų ir pakrančių vandens transportu
(ekskursinių katerių, kruizinių laivų, keltų eksploatavimas,
pramoginių katerių nuoma su įgulos samdymu)

49.42

2018

49.50

300

50

2019

50.10

2020

keleivių vežimas keltais
Krovinių vežimas jūrų ir pakrančių vandens transportu
(įeina krovininių jūrų ir pakrančių vandenų laivų nuoma su įgulos samdymu)

krovinių ir transporto priemonių vežimas keltais

2021
50.20

2022
2023

8 491507 996521

PS-20 (ketvirtinė)

3

Įmonės kodas registre

ketv.
Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

50.30

2024

50.40

2025

51

2026

51.10

2027

Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu (įskaitant
vežimą uostuose, pramoginių katerių nuomą su įgulos samdymu)

Krovinių vežimas vidaus vandenų transportu
(įeina krovininių laivų nuoma su įgulos samdymu)

Oro transporto veikla

(2027, 2029 eil. suma)

Keleivių vežimas oro transportu
reguliarus keleivių vežimas
Krovinių vežimas oro transportu

51.21

2029
2030

52

2031

52.10

2032

52.21

2033

52.22

2034

(oro trasų terminalų eksploatavimas, oro uosto ir skrydžių
valdymo veikla, oro uostų antžeminės paslaugos, jų gaisrų
gesinimo ir prevencijos veikla)

52.23

2035

Krovinių tvarkymas

52.24

2036

52.24.12

2037

52.29

2038

68

2039

68.10

2040

(2032–2036, 2038 eil. suma)

III, IV ketv., jei duomenys buvo tikslinti)

2028

reguliarus krovinių vežimas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma II,

Sandėliavimas ir saugojimas (visų rūšių prekių saugyklų ir
sandėlių, grūdų elevatorių, šaldytuvų eksploatavimas, prekių
saugojimas užsienio prekybos zonose)

Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
(įeina tiltų, tunelių, kelių, geležinkelių infrastruktūros, stočių,
stovėjimo aikštelių eksploatavimas, vilkimas bei techninė
pagalba kelyje, dujų skystinimas vežimo tikslais)

Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
(uostų, krantinių, vandens šliuzų eksploatavimas, navigacijos,
laivų vedimo, švyturių veikla)

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

krovinių pakrovimas ir iškrovimas uoste
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
(krovinių persiuntimas, vežimo dokumentų parengimas,
muitinės ar krovinių agentų veiklos)

Nekilnojamojo turto operacijos
(2040, 2041, 2043, 2044 eil. suma)

Nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas
(žemės, gyvenamųjų namų ir butų, negyvenamųjų pastatų,
įskaitant parodų sales, sandėlius ir jų įrengimus, prekybos centrus)

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas (žemės, gyvenamųjų namų ir butų,

68.20

2041

68.21

2042

Nekilnojamojo turto agentūros

68.31

2043

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį

68.32

2044

69

2045

69.10

2046

negyvenamųjų pastatų, įskaitant parodų sales)

statybos projektų savoms reikmėms plėtra
(siekiant turtą ne parduoti, o pasilikti)

(administravimas)

Teisinė ir apskaitos veikla (2046, 2047 eil. suma)
Teisinė veikla (teisinis atstovavimas ir konsultavimas,
advokatų, notarų, anstolių, arbitrų, tikrintojų ir trečiųjų teismo
teisėjų veikla); neįeina teismų veikla – 84.23

3 491507 996847
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Įmonės kodas registre

PS-20 (ketvirtinė)
ketv.

Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

A

B

Eil. kodas
C

Ataskaitinis ketvirtis
1

Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma II,
III, IV ketv., jei duomenys buvo tikslinti)

2

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais (apskaitos tvarkymas, finansinių
69.20

2047

70

2048

70.10

2049

70.21

2050

70.22

2051

71

2052

Architektūros veikla

71.11

2053

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės
konsultacijos (inžinerinis projektavimas ir konsultavimas,

71.12

2054

71.20

2055

73

2056

73.11,
73.12

2057

73.20

2058

74

2059

74.10

2060

74.20

2061

74.30

2062

74.90

2063

Nuoma ir išperkamoji nuoma (2065–2074 eil. suma)

77

2064

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.11

2065

Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma ( neįeina sunkiasvorių sunkvežimių nuoma

77.12

2066

sąskaitų rengimas arba auditas, patariamoji veikla,
atstovavimas klientams mokesčių inspekcijose);
neįeina duomenų apdorojimas – 63.11

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
(2049–2051 eil. suma)

Pagrindinių buveinių veikla (kitų tos pačios bendrovės
įmonės objektų priežiūra ir valdymas; strateginio arba
organizacinio planavimo ir sprendimo priėmimo veikla)

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
(patarimų, konsultacijų ir operatyviosios pagalbos
teikimas verslo ir kt. įmonėms)

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
(apskaitos metodų, išlaidų apskaitos programų, biudžeto
kontrolės procedūrų kūrimas, pagalba verslo įmonėms ir kt.)

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizė (2053–2055 eil. suma)

geofiziniai, geologiniai ir seisminiai tyrimai, geodeziniai tyrinėjimai)

Techninis tikrinimas ir analizė (aplinkos kontrolė, ekologinis
monitoringas; medžiagų bandymai; maisto produktų tyrimas,
įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba;
transporto priemonių patikrinimas; matavimo priemonių
patikra)

Reklama ir rinkos tyrimas

(2057, 2058 eil. suma)

Reklamos agentūrų veikla. Atstovavimas žiniasklaidai
(neįeina reklaminių spaudinių leidyba – 58.19, komercinių
pranešimų televizijai, kinui rengimas – 59.11, reklaminis
fotografavimas – 74.20, viešųjų ryšių veikla – 70.21)

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (rinkos
galimybių, vartotojų pirkimo įpročių, viešosios nuomonės apie
politiką, ekonomiką tyrimas, rezultatų statistinė analizė)

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
(2060–2063 eil. suma)

Specializuota projektavimo veikla (gaminių modeliavimas,
pramoninis projektavimas, interjero dekoravimas)

Fotografavimo veikla ( neįeina kino filmų apdorojimas,
susijęs su kino ir televizijos filmų pramone – 59.12)

Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir
techninė veikla (verslo brokerių tarpininkavimas, deklaracijų
tikrinimas, orų prognozavimas, konsultavimas saugos,
agronomijos, aplinkosaugos, kitais techniniais klausimais)

su vairuotojų samdymu – 49.41)

9 491507 996889
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Įmonės kodas registre

PS-20 (ketvirtinė)
ketv.

Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

(pramoginių laivų, dviračių, slidžių, sporto įrangos, kitų turizmo
priemonių)

77.21

2067

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

77.22

2068

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma (drabužių ir avalynės, baldų, muzikos instrumentų,

77.29

2069

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių, statybos ir inžinerinių
statybos darbų mašinų ir įrenginių, įstaigos mašinų ir
įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

77.31–
77.33

2070

Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.34

2071

Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji
nuoma

77.35

2072

77.39

2073

77.40

2074

78

2075

78.10

2076

78.20,
78.30

2077

80

2078

80.10

2079

80.20

2080

80.30

2081

81

2082

81.10

2083

Paprastasis pastatų valymas

81.21

2084

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

2085

81.29

2086

81.30

2087

Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma II,
III, IV ketv., jei duomenys buvo tikslinti)

2

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

teatro dekoracijų, knygų, elektroninės įrangos)

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
(geležinkelių transporto, motociklų, automobilių namelių,
konteinerių, radijo ir televizijos įrenginių, ryšių įrenginių, matavimo
ir kontrolės įrenginių)

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
(autorinio honoraro arba licencijos mokesčio surinkimas už
naudojimąsi patentuotais objektais, prekių ar paslaugų
ženklais, registruotais prekės pavadinimais)

Įdarbinimo veikla (2076, 2077 eil. suma)
Įdarbinimo agentūrų veikla ( neįeina asmeninių teatro
aktorių ar menininkų agentų ar agentūrų veikla – 74.90)

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla. Kitas darbo jėgos
teikimas (kai įdarbintieji yra laikiną pagalbą teikiančios
agentūros darbuotojai, verslo įmonių aprūpinimas
žmogiškaisiais ištekliais)

Apsaugos ir tyrimo veikla

(2079–2081 eil. suma)

Privati apsauga
(šarvuotų automobilių, asmens sargybinių, melo detektorių,
ginkluotosios apsaugos paslaugos, pirštų antspaudų ėmimas)

Apsaugos sistemų paslaugų veikla
(elektroninių apsaugos signalizavimo sistemų įrengimas
ir techninė priežiūra); neįeina apsaugos sistemų įrengimas
be tolesnio stebėjimo – 43.21

Tyrimo veikla (privačių tyrėjų ir seklių veikla)
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
(2083–2087 eil. suma)

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
(butų ūkio tarnybos)

Kita valymo veikla
(gatvių, kelių ir greitkelių valymas, sniego ir ledo šalinimas; baseinų
ir transporto priemonių valymas; dezinfekcijos veikla)

Kraštovaizdžio tvarkymas (parkų, sodų, savivaldybės plotų,
magistralių želdynų ir pan. sodinimas ir kasdieninė bei techninė
priežiūra); neįeina augalų, medžių auginimas ir sodinimas
komerciniais tikslais – 01 ir 02 skyriai, medelynų veikla – 01.30

8 491507 996910
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Įmonės kodas registre

PS-20 (ketvirtinė)
ketv.

Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

82

2088

82.11,
82.19

2089

(gaunamų iškvietų centrų, operatorių atsakymų į klientų iškvietas,
kompiuterio ir telefono susiejimo, informacijos teikimas telefonu,
rinkos tyrimų ir panaši veikla)

82.20

2090

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

2091

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

82.91

2092

82.92

2093

82.99

2094

95

2095

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

95.11

2096

Ryšių įrangos remontas (techninė priežiūra)

95.12

2097

95.21

2098

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas

95.22

2099

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.23

2100

Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.24

2101

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

95.25

2102

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

95.29

2103

96

2104

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

96.01

2105

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

2106

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

96.03

2107

96.04

2108

96.09

2109

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių
aptarnavimo veikla (2089–2094 eil. suma)
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla.
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų veikla

Ikiataskaitinis ketvirtis (pildoma II,
III, IV ketv., jei duomenys buvo tikslinti)

2

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

Fasavimo ir pakavimo veikla
( neįeina pakavimo veikla, susijusi su prekių transportu – 52.29)

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdinga paslaugų veikla
(stenografavimas, lėšų paieškos organizavimas, nuosavybės teisių
atkūrimo, nepriklausomų aukcionų vedėjų paslaugos)

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų
taisymas (2096–2103 eil. suma)

Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
(buitinės elektroninės aparatūros remontas ir techninė priežiūra)

Kita asmenų aptarnavimo veikla (2105–2109 eil. suma)

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (turkiškos pirtys, saunos,
soliarumai, masažo kabinetai); neįeina gydomasis masažas,
sveikatos ir kultūrizmo klubų veikla.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
(astrologijos, pažinčių tarnybų, naminių gyvūnėlių globa, jų
trumpalaikė prieglauda ir dresavimas, tatuiruočių ir papuošalų
vėrimo studijos, batų valytojų, statančių į vietą automobilius
asmenų ir kt. veikla)

Pajamos už kitas tipinės veiklos paslaugas ar pardavus
prekes

2800

(į eilutę įrašomos kitos, ankstesnėse eilutėse nepaminėtos,
pajamos, kurios įtraukiamos į pardavimo pajamas)

0 491507 996932
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Įmonės kodas registre

PS-20 (ketvirtinė)
ketv.

II SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMŲ (2000 EIL.) PASISKIRSTYMAS PAGAL KLIENTUS

Procentais

Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

A

B

Iš viso

4000

Gyventojams

Ataskaitinis ketvirtis
1
100 %

4100

Įmonėms

4600

Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms

4500

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS
Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

A

B

Dirbtų valandų skaičius

Ataskaitinis ketvirtis
1

6300

Dirbtų valandų skaičius – per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų įmonėje suma: įskaičiuojamos visos per darbo dieną
dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas
darbo vietoje, bet nedirbtas (dėl techninių nesklandumų), tačiau apmokėtas pagal sutartį. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias
faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės atostogos).

PASTABOS

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

val.

min.

Pildoma II ketv. statistinėje ataskaitoje.
Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Faksas)

(Telefonas)

(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 1429, faks. (8 5) 236 1474, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 486, faks. (8 37) 312 348, 312 400, 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) 340 790, faks. (8 46) 340 812, 340 850, 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) 468 701, 464 851, faks. (8 45) 460 246, 463 941, 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) 435 857, 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 4655, faks. (8 5) 236 4697, el. p. ps-20-ketvirtine@stat.gov.lt.
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