Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-314

(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamentui

PREKYBOS ĮMONĖS VERSLO TENDENCIJŲ STATISTINIO TYRIMO ANKETA
M.

MĖN.

A-03 (MĖNESINĖ)

Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas nurodomas tik tuo atveju, jei jis pasikeitė

Adresas

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

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

Pateikiama iki einamojo mėnesio 12 d.

Pateikia atrinktos prekybos įmonės.

Statistinę anketą pildo įmonės vadovas

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

2 491536 412869

2

Įmonės kodas registre

A-03 (mėnesinė)
mėn.

Į statistinės anketos klausimus prašome atsakyti įmonės vadovą

Tinkamą atsakymą pažymėkite

1. Kaip šiuo metu vertinate savo įmonės verslo padėtį?
gera

patenkinama

bloga

2. Kaip keitėsi Jūsų įmonės verslo padėtis per praėjusius 3 mėn.?
gerėjo

nesikeitė

blogėjo

3. Kaip vertinate, atsižvelgdami į sezoną, šiuo metu turimas prekių atsargas? (atsargos yra pakankamos, jeigu jų užtenka esamai paklausai patenkinti)
per didelės

pakankamos

nepakankamos

tiek pat

mažiau

4. Ar prekių per artimiausius 3 mėn. bus įsigyjama:
daugiau

5. Kaip keisis Jūsų įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėn.?
gerės

nesikeis

blogės

6. Kaip keisis Jūsų įmonės darbuotojų skaičius per artimiausius 3 mėn.?
didės

nesikeis

mažės

nesikeis

mažės

7. Kaip keisis Jūsų prekių kainos per artimiausius 3 mėn.?
didės

8. Kokie pagrindiniai veiksniai šiuo metu riboja Jūsų įmonės veiklą?
(galima nurodyti keletą veiksnių)
Niekas netrukdo

Konkurencija
Netobuli įstatymai

Nepakankama paklausa

Kita (prašome nurodyti)

Finansiniai sunkumai
Darbuotojų trūkumas
Patalpų stoka ir (ar) bloga vieta
9. Kaip keitėsi konkurencija per praėjusius 3 mėn.?
didėjo

nesikeitė

mažėjo

10. Kaip keitėsi Jūsų įmonės prekių apyvarta per praėjusius 3 mėn.?
didėjo

nesikeitė

mažėjo

11. Kaip keitėsi Jūsų įmonės prekyvietės ir sandėlių plotai per praėjusius 3 mėn.?
didėjo

nesikeitė

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

mažėjo
val.

min.

Pildoma balandžio mėn. statistinėse anketose

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę anketą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)
Statistinę anketą teikti Lietuvos statistikos departamentui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4932, faks. (8 5) 236 4872, el. p. a-03-menesine@stat.gov.lt.

8 491536 413327

