Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. DĮ-12

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

(Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

INVESTICIJŲ

M. STATISTINĖ ATASKAITA
KS-02 (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 kovo 15 d.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Pateikia valstybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai), savivaldybių
administracijos, finansinės įmonės, žemės ūkio įmonės ir bendrovės, viešosios
įstaigos, pelno nesiekiančios organizacijos, individualios įmonės.

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt
Investicijos šalies teritorijoje parodomos be PVM,
išskyrus atvejus, kai PVM įskaitomas į turto
įsigijimo vertę
Prieš pildydami statistinę ataskaitą, perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas)

1 491537 271503

2

Įmonės kodas registre

KS-02 (metinė)

I SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMAS IR PARDAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
MATERIALINĖS INVESTICIJOS

Tūkst. eurų
Nebaigta statyba, kapitalinis remontas
Eil.
nr. pastatai
inžineriniai statiniai

A

B

1

Įrenginių, mašinų,
inventoriaus, transporto priemonių kapitalinis remontas,
rekonstravimas

Ilgalaikio materialiojo turto pirkimas
žemė

pastatai*

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

inžineriniai statiniai*

5

6

įrenginiai, mašinos
kita įranga, transporto priemonės

Kitos išlaidos
(melioravimas, daugiamečiai sodiniai,
veisliniai gyvuliai ir kt.)

7

8

Materialinės
investicijos,
iš viso
(1–8 skl. suma)
9

Nupirkta, pagaminta, statoma,
rekonstruojama per
10
metus (įskaitant
įsigytą išperkamosios nuomos
būdu turtą)
gyvenamieji
pastatai

11

iš 10 eilutės

naudoto ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimas 12
šalies viduje
iš 12 eil.
gyvenamieji
pastatai

13

įmonės darbuotojų jėgomis atlikti statybos ir
remonto darbai 14
(statybos įmonės nepildo)
iš 10 eil. 2 skl.
kelių, gatvių, tiltų, tunelių statyba, rekonstravimas, kapitalinis 15
remontas iš
visų finansavimo šaltinių
ginklai ir karinė
įranga (pildo tik
16
biudžetinės
įstaigos)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Neįtraukiama baigtų statyti ar rekonstruoti pastatų ir inžinerinių statinių vertė (ji turi būti parodoma kaip atitinkamo laikotarpio statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas 10 eil. 1 arba 2 skiltyje).
Parduota (faktinė
pardavimo kaina)

17

x

7 997469 204083

3

Įmonės kodas registre

KS-02 (metinė)

ANTRASIS SKIRSNIS
Tūkst. eurų

0 997469 204110

MATERIALINĖS INVESTICIJOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Eil. Valstybės biudžetas
nr.

Rodiklio
pavadinimas
A

B

Europos Sąjungos
paramos programų lėšos

1

Savivaldybių biudžetai

2

3

Nuosavos lėšos

Užsienio paskolos

4

Šalies paskolos

5

6

Nebiudžetiniai fondai

1

7

Finansavimo šaltiniai
20
(įskaitant išperkamąją nuomą)
1

Įrašyti fondo pavadinimą

Antrojo skirsnio 20 eil. 1–7 skl. suma turi būti lygi pirmojo skirsnio 10 eil. 9 skl.

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮRENGINIŲ, MAŠINŲ, INVENTORIAUS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS
Tūkst. eurų

Tūkst. eurų

Rodiklio pavadinimas

Eil. Įsigijimo vertė iš 10 eil. 7 skl.
nr.
A

Įrenginiai,
mašinos,
inventorius

Transporto
priemonės

KETVRTASIS SKIRSNIS
MATERIALINĖS INVESTICIJOS PAGAL SAVIVALDYBES

B

įstaigos įranga (dauginimo
mašinos, kasos aparatai ir kt.)

30

kompiuteriai ir kompiuterių įranga

31

radijo, televizijos ir ryšių įranga bei
aparatūra

32

kiti įrenginiai, mašinos, inventorius

33

geležinkelių

34

kelių

35

vandens

36

oro

37

1

Savivaldybės pavadinimas
(nurodoma, į kurias administracines teritorijas investuota)
A

Materialinės investicijos
1

Trečiojo skirsnio 1 skl. 30–37 eil. suma turi būti lygi pirmojo skirsnio 10 eil. 7 skl.
Ketvirtojo skirsnio visų 1 skl. eilučių suma turi būti lygi pirmojo skirsnio 10 eil. 9 skl.

4

Įmonės kodas registre

KS-02 (metinė)

II SKYRIUS
NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMAS IR PARDAVIMAS
Nematerialinės investicijos
(statistiniai duomenys neįtraukiami į I skyrių)

Tūkst. eurų
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Nematerialiojo turto įsigijimas
(su išperkamąja nuoma)

Nematerialiojo turto pardavimas
(faktine pardavimo kaina)

B

1

2

A
Nematerialusis turtas, iš viso

60

Plėtros darbai

61

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

62

Programinė įranga

64

Kitas nematerialusis turtas (nurodyti)

66

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)

(Faksas)

(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 4943, 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) 310 860, faks. (8 37) 312 348, 312 593, 312 588, 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) 340 849, 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) 467 841, faks. (8 45) 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) 525 018, 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 4672, el. p. ks-02-metine@stat.gov.lt.

5 491537 271547

