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2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. DĮ-288

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo skyriui

ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS (ĮMONĖS) PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
F-18 (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.

Pateikia žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, akcinės ir
uždarosios akcinės bei kooperatinės bendrovės, užsiimančios
žemės ūkio veikla ir teikiančios žemės ūkiui būdingas paslaugas.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

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

Pildoma eurais, sveikaisiais skaičiais

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

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas).

1 491564 223704

2

Įmonės kodas registre

F-18 (ketvirtinė)
ketv.

I SKYRIUS
ATSARGOS

A

Eil. nr.

Ketv. pradžioje

Ketv. pabaigoje

B

1

2

300

Atsargos, iš viso (≥ 310 eil. + 311 eil. + 316 eil. + 318 eil.)
žaliavos, medžiagos, komplektavimo gaminiai, kuras ir kt.

310

nebaigta gamyba

311

iš jų

iš jos gyvuliai, paukščiai ir kiti ūkiniai gyvūnai

313

pagaminta produkcija

316

pirktos prekės, skirtos perparduoti

318

II SKYRIUS
PIRKIMAI

A
Trumpalaikio materialiojo turto, gyvulių, paukščių, kitų ūkinių gyvūnų pirkimas (501–504 eil. suma)

Eil. nr.

Per ketvirtį

B

1

500

žaliavų ir medžiagų

501

kuro

502

iš jo
gyvulių, paukščių, kitų ūkinių gyvūnų
prekių, skirtų perparduoti
Paslaugų ir (sub)rangovų atliktų darbų (≥ 506 eil. + 507 eil. + 508 eil.)

iš jų

503
504
505

elektros

506

šilumos

507

(sub)rangovų atlikti darbai pagal Jūsų kaip užsakovo pateiktas technines sąlygas

508

5 491539 438016

F-18 (ketvirtinė)

3

Įmonės kodas registre

ketv.

III SKYRIUS
PAJAMOS IR SĄNAUDOS

A

Per ketvirtį

B

1

600

Pardavimo pajamos (≥ 601 eil. + 602 eil. + 603 eil. suma)

iš jų

Eil. nr.

žaliavinių žemės ūkio produktų, gyvulių, paukščių, kitų ūkinių gyvūnų pardavimo

601

perdirbtų žemės ūkio produktų pardavimo

602

žemės ūkio paslaugų suteikimo, įskaitant atliktus (sub)rangos darbus

603

Pardavimo savikaina (iš 600 eil.)

605

Veiklos sąnaudos

607

Kitos (netipinės) veiklos pajamos

613

iš jų pajamos iš patalpų nuomos

614

Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos

617

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

619

iš jų banko palūkanos

620

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

624

iš jų sumokėta banko palūkanų

625

Pelnas (nuostoliai /–/) prieš apmokestinimą
(600 eil. + 613 eil. + 619 eil. – 605 eil. – 607 eil. – 617 eil. – 624 eil.)

630

IV SKYRIUS
SUBSIDIJOS IR DOTACIJOS

A

Eil. nr.

Per ketvirtį

B

1

Subsidijos ir dotacijos produktams, tiesioginės išmokos negautoms pajamoms kompensuoti

621

Subsidijos ir dotacijos patirtoms išlaidoms kompensuoti

622

V SKYRIUS
PAGAMINTA ŪKIO REIKMĖMS

A
Pagaminta (pastatyta) ilgalaikio turto savo jėgomis ūkio reikmėms

Eil. nr.

Per ketvirtį

B

1

626

9 491539 438074

4

Įmonės kodas registre

F-18 (ketvirtinė)
ketv.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad VI skyriuje nurodyti rodikliai turi būti pateikiami vieną kartą per metus kartu su IV ketvirčio
ataskaita.

VI SKYRIUS
BENDROVĖS (ĮMONĖS) KAPITALO PASISKIRSTYMAS PAGAL SAVININKUS

A

IV ketv. pabaigoje

B

1

200

Kapitalas, iš viso (201 eil + 207 eil. + 209 eil. + 211 eil.)

iš jo

Eil. nr.

valstybės

201

šalies privačių fizinių asmenų

207

šalies juridinių asmenų (nefinansinių įmonių)

209

užsienio juridinių ir fizinių asmenų

211

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

val.

min.

Pildoma II 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)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti prisijungus per e. Statistiką: http://estatistika.stat.gov.lt arba el. p.: ataskaitos@stat.gov.lt, f-18-ketvirtine@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente tel.: (8 41) 420 417; (8 5) 236 4938.

0 491564 223767

