Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. DĮ-20

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

ĮMONĖS PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ
M.

KETV.

(

–

MĖN.) STATISTINĖ ATASKAITA

F-01 (SUTRUMPINTA 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 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus
(emitentai pateikia ataskaitą po 2 mėn. ketvirčiui pasibaigus).
Pateikia nefinansinės valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės, užsienio įmonių filialai, kooperatinės bendrovės, mažosios
bendrijos, žemės ūkio bendrovės, viešosios įstaigos.
JŪSŲ ĮMONĖS FINANSINIAI METAI SUTAMPA SU
KALENDORINIAIS METAIS
taip
pradžią

jeigu ne,
prašome nurodyti
finansinių metų
pabaigą

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

ne

Y Y Y Y – M M – D D

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

Y Y Y Y – M M – D D

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (2 priedas).

Informuojame: I skyriuje teikiami ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos statistiniai duomenys,
II, III, IV ir V skyriuose – laikotarpio nuo finansinių metų pradžios.
Jeigu įmonės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, pradedant III skyriumi
teikiami statistiniai duomenys už laikotarpį nuo įmonės finansinių metų pradžios iki
kalendorinių metų ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

4 491537 873346

2

Įmonės kodas registre

F-01 (sutrumpinta ketvirtinė)

ketv.

I SKYRIUS
ATSARGŲ POKYČIAI
Pilnos
balanso
formos
eilutės

1.

Kodas

Ataskaitinio ketvirčio
pabaigoje

A

B

1

Atsargos (310–314, 316,
334 kodų suma)

309

1.1.

žaliavos, medžiagos ir
komplektavimo detalės

310

1.2.

nebaigta produkcija ir
vykdomi darbai

311

1.3.

produkcija

312

1.4.

pirktos prekės, skirtos
iš jų perparduoti

313

1.5.

biologinis turtas

334

1.6.

ilgalaikis materialusis
turtas, skirtas parduoti

316

1.7.

sumokėti avansai

314

Ataskaitinio ketvirčio
pradžioje

Finansinių metų pradžioje

2

3

II SKYRIUS
PAJAMOS, SĄNAUDOS, PELNAS
Pelno
(nuostolių)
ataskaitos
eilutės

A

Kodas

Per laikotarpį
nuo finansinių metų pradžios

B

1

1.

Pardavimo pajamos (be akcizo ir PVM)

600

2.

Pardavimo savikaina*

604

3.

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

637

4.

Bendrasis pelnas (nuostoliai) (kodas 600 + kodas 604 + kodas 637)

606

5.

Pardavimo sąnaudos*

608

6.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos*

609

7.

Kitos veiklos rezultatai

612

8–12.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

638

13.

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
(606, 608, 609, 612, 638 kodų suma)

625

* Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos su minuso ženklu.

7 491537 873374

3

Įmonės kodas registre

F-01 (sutrumpinta ketvirtinė)

ketv.

III SKYRIUS
PIRKIMAI
Kodas

Per laikotarpį
nuo metų pradžios

B

1

A

Pirkta atsargų ir paslaugų (501, 506, 533 ir 553 kodų suma)

iš
jų

550

žaliavos, medžiagos, kuras ir kt.

501

prekės ir paslaugos, skirtos perparduoti

506

(sub)rangovų atlikti statybos darbai (pildo tik statybos veiklos įmonės, įskaitant ir
statybų plėtra užsiimančias įmones)

533

pirktos paslaugos
(parodomos per ataskaitinį laikotarpį iš kitų įmonių pirktos paslaugos (IT,
telekomunikacijų, transporto, techninės priežiūros, apskaitos ir audito, remonto,
apsaugos, verslo valdymo, įvairių konsultacijų, reklamos, finansinės, autorinių teisių,
komunalinės ir kt. paslaugos), užtikrinančios įmonės veiklą, taip pat subrangovų
atlikti darbai, įskaityti į parduotos produkcijos savikainą ar kitas sąnaudas, atsargas ir
savo reikmėms pasigamintą turtą)

553

IV SKYRIUS
KITI RODIKLIAI

A

Kodas

Per laikotarpį nuo finansinių
metų pradžios

B

1

Darbuotojams priskaičiuotos algos ir atlyginimai

104

Darbdavio privalomosios socialinio draudimo įmokos

105

Veiklos mokesčiai

660

Neatskaitomo PVM sąnaudos

669

Pagaminta, pastatyta, suremontuota ilgalaikio turto savo jėgomis naudoti sau

1104

Apskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

1115

Apskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija

1206

1 997448 106755
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Įmonės kodas registre

F-01 (sutrumpinta ketvirtinė)

V SKYRIUS
PANAUDOTA SUBSIDIJŲ (DOTACIJŲ)

ketv.

1 491537 873424

(į panaudotų subsidijų ir dotacijų sumą neįskaičiuojamos investicinės subsidijos)
Kodas
A

Per laikotarpį nuo finansinių
metų pradžios

B

1

Panaudota subsidijų ir dotacijų gaminiams
Suma, įskaičiuota į pardavimo pajamas

670

Suma, įskaičiuota į kitos veiklos pajamas

674

Suma, sumažinusi sąnaudas

671

Panaudota subsidijų ir dotacijų gamybai
Suma, sumažinusi sąnaudas

672

Suma, įskaičiuota į kitos veiklos pajamas

675

Ryšys tarp statistinės ataskaitos skyrių:
310 3 + 311 3 + 312 3 + 313 3 + 334 3 – 310 1 – 311 1 – 312 1 – 313 1 – 334 1 + 550 ≈
≈ (604 + 608 + 609) x (–1) + 671 + 672 + 1104 – 660 – 669 – 104 – 105 – 1115 – 1206,
kur parduota produkcija ir (ar) prekės bei pirktos ir įmonės veiklai sunaudotos paslaugos, t. y. suma, gauta prie įmonės
nupirktų prekių ir paslaugų (kodas 550) pridėjus atsargų likučius metų pradžioje (310 3 , 311 3 , 312 3 , 313 3 , 334 3 kodų suma)
ir juos atėmus ataskaitinio ketvirčio pabaigoje (310 1 , 311 1 , 312 1 , 313 1 , 334 1 kodų suma), turi būti įskaityta į sąnaudas,
todėl apytikriai lygi sumai, gautai iš įmonės patirtų sąnaudų (604, 608, 609, 671, 672, 1104 kodų suma) sumos atėmus veiklos
mokesčius (kodas 660), neatskaitomo PVM sąnaudas (kodas 669), išlaidas darbuotojams (kodai 104, 105), nusidėvėjimą ir
amortizaciją (kodai 1115, 1206). Jei ši sąlyga netenkinama, statistinės ataskaitos gale nurodykite priežastį. Neatitiktis gali
susidaryti dėl atidėjinių, abejotinų skolų, nuostolių dėl turto praradimo bei kitų nuostolių, įtrauktų į sąnaudas.
Tikslinimai bei komentarai:

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

val.

min.

Pildoma I ketvirčio statistinėje ataskaitoje.
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 1458, 236 1461, faks. (8 5) 236 1401, 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) 310 529, 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) 340 727, 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, faks. (8 45) 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) 435 857, 525 033, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4793, 236 1413, faks. (8 5) 236 4646,
el. p. f-01-ketvirtine@stat.gov.lt.

