Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DĮ-287

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS VEIKLOS
M.

KETV.

STATISTINĖ ATASKAITA R-05 (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.)

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia įmonės, kurių pagrindinė ekonominės veiklos rūšis (toliau – veikla),
remiantis EVRK 2 red.:
EVRK
2 red.
kodas

Veiklos pavadinimas

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

Eil.
kodas

Pildoma sveikaisiais skaičiais

58

Leidybinė veikla

300

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

400

60

Programų rengimas ir transliavimas

500

61

Telekomunikacijos

600

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

700

63

Informacinių paslaugų veikla

800

Statistinė ataskaita apima kelias veiklas.
Įmonė pildo tas statistinės ataskaitos eilutes,
kurios atitinka vykdomą veiklą, nepaminėtų
veiklų pajamos įrašomos į eilutę 2800.

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

9 491535 109176

2

Įmonės kodas registre

R-05 (ketvirtinė)
ketv.

I SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL PASLAUGŲ RŪŠIS

Pardavimo pajamos (2000 eil.) – ūkio subjekto ekonominės veiklos pajamos, pripažintos arba gautos per ataskaitinį laikotarpį pardavus prekes ir (arba) suteikus
paslaugas (neįskaitant PVM ir akcizų). Neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, už nuomą,
pagautė ir kt.
Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

Pardavimo pajamos (300, 400, 500, 600, 700, 800 ir
2800 eil. suma)
Leidybinė veikla ( neįeina kino filmų, vaizdajuosčių ar

300

Knygų leidyba

58.11

301

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

58.12

302

Laikraščių leidyba

58.13

303

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

304

Kita leidyba

58.19

305

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

306

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

307

59

400

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

59.11

401

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

402

kino filmų kopijavimas, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskų, DVD
tiražavimas iš originalų kopijų, didmeninė ir mažmeninė prekyba
įrašytomis vaizdajuostėmis ir DVD)

59.13

403

Kino filmų rodymas

59.14

404

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

405

60

500

60.10

501

60.20

502

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

2

2000

58

DVD leidyba, garso ar vaizdo įrašų originalo kopijų gamyba,
spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)

Ikiataskaitinis ketvirtis
(pildoma II, III, IV ketv., jei statistiniai
duomenys buvo tikslinti)

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas ( neįeina

Programų rengimas ir transliavimas ( neįeina kabelinės
ir kitokios abonentinės televizijos programų platinimas)

Radijo programų transliavimas
( neįeina įrašytų radijo programų gamyba)

Televizijos programų rengimas ir transliavimas ( neįeina kino,
dokumentinių ir reklaminių filmų kūrimas, nesusijęs su transliavimu)

5 491535 109361
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Įmonės kodas registre

R-05 (ketvirtinė)
ketv.

Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

61

600

61.10

601

61.20

602

61.30

603

perpardavimas, t. y. tinklo pralaidos priemonių pirkimas ir pardavimas
neteikiant papildomų paslaugų); neįeina interneto prieigos teikimas,
kurį atlieka telekomunikacijų infrastruktūros operatoriai.

61.90

604

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

62

700

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

701

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

702

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.03

703

Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

62.09

704

63

800

63.11

801

63.12

802

63.91

803

63.99

804

Telekomunikacijos

Ikiataskaitinis ketvirtis
(pildoma II, III, IV ketv., jei statistiniai
duomenys buvo tikslinti)

2

Laidinio ryšio paslaugų veikla (pvz., fiksuotojo telefono ryšio tinklo,
kabelinės televizijos paslaugos, interneto prieigos teikimas ir kt.
paslaugos, teikiamos laidinio ryšio infrastruktūros operatoriaus);
neįeina telekomunikacijų perpardavimas.

Belaidžio ryšio paslaugų veikla (pvz., judriojo telefono ryšio
paslaugos, interneto prieigos teikimas ir kt. paslaugos, teikiamos
belaidžio, išskyrus palydovinį, ryšio infrastruktūros operatoriaus);
neįeina telekomunikacijų perpardavimas.

Palydovinio ryšio paslaugų veikla (pvz., prieigos prie interneto
teikimas, kurį atlieka palydovinės infrastruktūros operatorius);
neįeina telekomunikacijų perpardavimas.

Kitų ryšių paslaugų veikla (pvz., telekomunikacijų paslaugų

Informacinių paslaugų veikla
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
( neįeina knygų, laikraščių, žurnalų ir kt. publikavimas internete)

Naujienų agentūrų veikla
( neįeina nepriklausomų fotožurnalistų ir žurnalistų veiklos)

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
( neįeina užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla)

Pajamos už kitas tipinės veiklos paslaugas ar pardavus
prekes
(į eilutę įrašomos kitos, ankstesnėse eilutėse nepaminėtos,
pajamos, kurios įtraukiamos į pardavimo pajamas)

2800

5 491535 109385
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Įmonės kodas registre

R-05 (ketvirtinė)
ketv.

II SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMŲ (2000 EIL.) PASISKIRSTYMAS PAGAL KLIENTUS
Procentais
Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

1

4000

100 %

Iš viso
Gyventojams

4100

Įmonėms

4600

Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms

4500

III SKYRIUS
DIRBTOS VALANDOS
Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

1

Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius

6300

Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius – per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų įmonėje suma: įskaičiuojama visos per darbo
dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas
darbo vietoje, bet nedirbtas (dėl techninių nesklandumų), tačiau apmokėtas pagal sutartį. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias
faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės atostogos).

PASTABOS

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

val.

min.

Pildoma II ketv. statistinėje ataskaitoje
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)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1458, 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) 31 2324, faks. (8 37) 31 2348, 31 2400, 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) 340 790, 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) 464 241, 583 439, faks. (8 45) 460 246, 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) 525 020, 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 4655 faks. (8 5) 236 4697 el. p. r-05-ketvirtine@stat.gov.lt.

8 491535 109405

