Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. DĮ-218

Lietuvos statistikos departamento
Ūkio subjektų registro skyriui

(Įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO
M. STATISTINĖ ATASKAITA
Ū-01 (VIENKARTINĖ)
Y Y Y Y — M M — D D Nr.
(Užpildymo data)

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikiama per 10 d., gavus šią statistinę ataskaitą.
Pateikia naujai įregistruoti juridiniai asmenys arba tie,
kurių duomenis reikia patikslinti.

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

I SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮMONĘ

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

Pirmojo skyriaus 7 punkte įrašykite įmonės pagrindinę ekonominės veiklos rūšį (žodžiais arba kodą). Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis yra ta, kuri sukuria
didžiausią pridėtinės vertės dalį. Kadangi kartais neįmanoma gauti informacijos apie įvairių ekonominės veiklos rūšių sukuriamos pridėtinės vertės dalis,
ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas atliekamas taikant pakaitinius kriterijus, atsižvelgiant į gamybos apimtis ir sąnaudas. Ekonominės veiklos rūšiai
suteikiamas kodas (6 ženklų lygiu) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.).
Jei nežinote EVRK 2 red. kodo, kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento Ūkio subjektų registro skyrių tel. (8 5) 236 4767, EVRK 2 red. taip pat galite rasti
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt / Klasifikatoriai / Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).
1. Įmonės kodas registre

2. Įmonės pavadinimas

3. Adresas

4. Telefonas

5. Faksas

6. Įmonės vadovas

7. Ekonominės veiklos rūšies kodas
ir pavadinimas

1 491530 444300

2

Įmonės kodas registre

Atsakymus žymėkite

Ū-01 (vienkartinė)

II SKYRIUS
DUOMENYS APIE VEIKLOS BŪKLĘ



1. Veikianti

Veiklos pradžios data

Y Y Y Y —M M—D D

2. Dar nepradėjusi veikti

Numatoma veiklos pradžios data

Y Y Y Y —M M—D D

3. Laikinai nutraukė veiklą ir ketina ją atnaujinti

Numatoma veiklos atnaujinimo data

Y Y Y Y —M M—D D

4. Nutraukė veiklą ir neketina jos atnaujinti

Veiklos nutraukimo data

Y Y Y Y —M M—D D

III SKYRIUS
STEIGĖJŲ IR DALININKŲ (SAVININKŲ) KAPITALO (TURTO) DALIS
Iš viso 100 procentų

Pastaba

1 0 0 ,

1. Valstybės juridiniai asmenys
2. Savivaldybių juridiniai asmenys

,

3. Lietuvos privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys

,

4. Užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys

,

Steigėjas gali būti vienas, keli ar keliolika juridinių ir (ar) fizinių
asmenų. Papildomai išskirti valstybės, savivaldybės ir užsienio
steigėjai. Pažymėkite vieną steigėją arba kelis, jei steigėjai yra
kelių rūšių, ir nurodykite, kokią kapitalo (turto) dalį procentais
sudaro kiekvieno steigėjo kapitalas. Steigėjų kapitalo suma turi
sudaryti 100 procentų.

IV SKYRIUS
GAUTAS FINANSAVIMAS IR UŽDIRBTOS PAJAMOS PRAĖJUSIAIS METAIS (pildo tik viešosios įstaigos)
Suma litais

Šaltinis

Pastabos

1. Gautas finansavimas, iš viso:
1.1. Iš valstybės biudžeto
Finansiniai pervedimai, kuriuos Vyriausybė ar juridiniai
(fiziniai) asmenys negrąžinamai suteikia įstaigos veiklai
plėtoti (pervedimai pinigais ar natūra, gauti šalyje ar iš
užsienio).

1.2. Iš savivaldybių biudžeto
1.3. Iš socialinės apsaugos fondų
1.4. Iš ES ir nebiudžetinių fondų
1.5. Kiti būdai (nario mokestis, labdara, palūkanos,
draudimo išmokos ir pan.)
2. Uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas
prekes verslo subjektams ir gyventojams

Uždirbtos (pardavimo) pajamos – tipinės veiklos pajamos
per ataskaitinį laikotarpį, gautos pardavus prekes ir (ar)
suteikus paslaugas (neįskaitant PVM).

V SKYRIUS
KONTROLIUOJANČIOJI INSTITUCIJA (pildo tik viešosios įstaigos)
Institucijos pavadinimas

Pastaba
Kontrolė – galimybė įstaigoje daryti lemiamą
įtaką, kuri nustatoma remiantis teisės aktais.

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

val.

min.

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)

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4767,
faks. (8 5) 236 4787, el. p. u-01-vienkartine@stat.gov.lt.

4 491530 444352

