Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. DĮ-270

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ

M. STATISTINĖ ATASKAITA

PR-07 (METINĖ)
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 vasario 15 d.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Pateikia mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo įmonės.
Pildoma sveikaisiais skaičiais
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

7 491534 068681
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Įmonės kodas registre

PR-07 (metinė)

I SKYRIUS
PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONIŲ APYVARTA PAGAL SAVIVALDYBES
Apyvarta – ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį pripažintos arba gautos pajamos (be PVM ir akcizų) pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas, iš kurių
atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos. Neįskaitomos pajamos, kurios pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos kaip kitos veiklos rezultatas, taip pat finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Eilutėje „Iš viso“ nurodomos įmonės pajamos, traukiamos į įmonės finansinės atskaitomybės Pelno (nuostolių) ataskaitos eil. „Pardavimo pajamos“ arba Metinės
pelno mokesčio deklaracijos eil. „Apmokestinamosios pajamos“, išskyrus pajamas iš ilgalaikio turto perleidimo.
Mažmeninė prekyba – prekyba naujomis ir panaudotomis prekėmis, skirtomis asmeniškai vartoti ar naudoti namų ūkyje, perparduodant (pardavimas jų neperdirbant) parduotuvėse, universalinėse parduotuvėse, kioskuose, prekybos firmose, parduodančiose prekes pagal užsakymą paštu, per gatvės prekiautojus, prekiautojus išnešiojamomis prekėmis, vartotojų kooperatyvus, prekybos agentus ir kt., taip pat įeina mažmeninės prekybos aukcionų namų veikla; prekyba internetu.
Savivaldybės
Įmonės apyvarta išskaidoma pagal veiklos vykdymo vietą (savivaldybę).
Savivaldy- Savivaldybės pavadinimas
bės kodas
A
Iš viso

Apyvarta (be PVM ir akcizų), EUR
B

1

Kodas
32
11
33
34
12
36
15
42
45
46
47
94
49
48
19
52
58
53
54
21
55
56
57
59
18
61
62
23
63
65
25
27
66
67
68
69
71
72
74
73
75
84
85
29
91
87
88
89
86
77
78
79
81
82
38
39
13
41
30
43

Pavadinimas

Akmenės r. sav.
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Anykščių r. sav.
Birštono sav.
Biržų r. sav.
Druskininkų sav.
Elektrėnų sav.
Ignalinos r. sav.
Jonavos r. sav.
Joniškio r. sav.
Jurbarko r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kalvarijos sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Kėdainių r. sav.
Kelmės r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Kupiškio r. sav.
Lazdijų r. sav.
Marijampolės sav.
Mažeikių r. sav.
Molėtų r. sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo r. sav.
Palangos m. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Plungės r. sav.
Prienų r. sav.
Radviliškio r. sav.
Raseinių r. sav.
Rietavo sav.
Rokiškio r. sav.
Skuodo r. sav.
Šakių r. sav.
Šalčininkų r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Šilalės r. sav.
Šilutės r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Tauragės r. sav.
Telšių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Utenos r. sav.
Varėnos r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.

8 491534 069199
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Įmonės kodas registre

PR-07 (metinė)

II SKYRIUS
PREKYBOS ĮMONIŲ PARDUOTUVIŲ SKAIČIUS, PREKYBOS PLOTAS,
MAITINIMO ĮMONIŲ TINKLAS PAGAL SAVIVALDYBES
Parduotuvių skaičius – įmonės turimų arba išsinuomotų parduotuvių skaičius, įskaitant vaistines, optikas, knygynus.
Prekybos plotas – prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas
administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, sanitarinių patalpų plotas.
Maitinimo vienetai – įmonei priklausantys restoranai, kavinės, ledainės, barai, alinės, bufetai, valgyklos ir kitos maitinimui skirtos vietos.
Maitinimo įmonių vienetų vietų skaičius – įmonei priklausančiose arba išsinuomotose patalpose įrengtų restoranų, kavinių, ledainių, valgyklų, barų, bufetų
ir kt. maitinimo įmonių vietų skaičius.
Pildo įmonės, turinčios parduotuves bei maitinimo vienetus.
Savivaldy- Savivaldybės pavadinimas
bės kodas
A

Parduotuvių
skaičius
B

1

Prekybos plotas, m2

Maitinimo vienetų
skaičius

2

vietų skaičius

3

Iš viso

5 999441 032570

4

Įmonės kodas registre

4

PR-07 (metinė)

III SKYRIUS
PARDUOTUVIŲ SKAIČIAUS SUSKIRSTYMAS PAGAL PREKYBOS PLOTĄ
iki 119 m 2

110

120–399 m 2

120

400–999 m2

130

1 000–2 499 m 2

140

2

150

5 000–9 999 m 2

160

10 000 m 2 ir daugiau

170

2 500–4 999 m

1 491534 069257

110 + 120 + 130 + 140 + 150 +160 + 170 eil. = II skyriaus eil. „Iš viso“ 1 skilčiai

IV SKYRIUS
ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR TABAKO GAMINIŲ PARDAVIMAS PREKYBOS IR MAITINIMO ĮMONĖSE
Pildo įmonės, vykdančios mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais bei maitinimo ir gėrimų teikimo įmonės.
Eilutėje 1202 nurodomi tik gamybos įmonėse paruošti ir supakuoti alkoholiniai kokteiliai. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonėse gaminami alkoholiniai kokteiliai turi
būti išskaidyti pagal jų gamybai panaudotus gėrimus.
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.
B

A
Alkoholiniai gėrimai, iš viso (1201–1205 eil. suma)

Kiekis litrais
1

EUR (be PVM)
2

1200

Spiritiniai gėrimai (brendis, viskis, romas, džinas, degtinė, likeris, midaus
nektaras, balzamas, midaus balzamas, kiti)

1201

Alkoholiniai kokteiliai (sudėtyje yra spiritinių gėrimų)

1202

Vynas (iš vynuogių: putojantis, ramus, aromatintas vyno gėrimas, aromatintas
1203
vyno kokteilis)
Fermentuoti gėrimai (sidras / kriaušių sidras, vaisių ir uogų vynas, putojantys
1204
fermentuoti gėrimai, midus, fermentuotų gėrimų mišiniai, fermentuotų ir
nealkoholinių gėrimų mišiniai, kiti fermentuoti gėrimai)
1205

Alus, alaus kokteiliai (neįskaitomas nealkoholinis alus)

1300

Tabako gaminiai

X

Pastabos
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)

(Telefonas)

Statistinę ataskaitą teikti:

(Faksas)

(El. paštas)

Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4699, faks. (8 5) 219 7176, 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) 312 571; faks. (8 37) 312 348; 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) 346 182, 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) 464 851, 468 701, faks. (8 45) 463 941, 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) 525 029, 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 4617, dėl elektroninės formos pildymo – 236 4994,
el. p. pr-07-metine@stat.gov.lt.

