PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4- 190
(įmonės pavadinimas, kodas, buveinė, ryšio duomenys)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

ĮMONĖS BANKROTO ATASKAITA
(pateikimo atvejis)

pagal 20

m.

d. duomenis
Nr.

(pateikimo data)

I. KAPITALAS (Eur)

Bankroto proceso pradžioje

1. Įstatinis kapitalas (nurodytas įstatuose)
1.1. valstybei priklausantis kapitalas
1.2. savivaldybei priklausantis kapitalas
1.3. fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims priklausantis kapitalas
iš jų: 1.3.1. nerezidentams (užsienio asmenims) priklausantis kapitalas
Turtas

II. TURTAS (Eur)
(pagal turto rūšį užfiksuotą
bankroto proceso pradžioje)

bankroto ataskaitinio
proceso laikotarpio
pradžioje pabaigoje
(2+4-5-7-9)

2.3 eil.:
(2+4-5-7-9-10)
1

2

3

įtrauktas į
apskaitą
balansine
verte
2.2.3 eil.:
pinigų
įplaukos
4

Turto pokyčiai nuo bankroto proceso pradžios
kreditoriams
nurašytas
perduotas turtas ar
turtas
parduotas turtas
priešpriešinių
balansine
vienarūšių reikalavimų
verte
įskaitymas
balansinė gautos balansinė patenkinti
vertė
įplaukos
vertė
reikalavimai
5

6

7

8

iš (9) jo:
neatlygintin
ai perduotas
savivaldybei

2.2.3 eil.:
pinigų
išmokos

2.3 eil.:
susigrąžintos iš
debitorių
sumos

9

10

2. Turtas, iš viso (2.1+2.2+2.3)
2.1. ilgalaikis turtas, iš jo:
2.1.1. nematerialusis turtas
2.1.2. materialusis turtas
iš jo: 2.1.2.1. žemė
2.1.2.2. pastatai ir statiniai
2.1.2.3. mašinos ir įranga
2.1.2.4. transporto priemonės
2.1.2.5. kiti įrenginiai ir įrankiai
2.1.2.6. investicinis turtas
2.1.2.7. sumokėti avansai ir vykdomi
materialiojo turto statybos darbai
2.1.3. finansinis turtas
(neįskaitant po vienų metų gautinų sumų)

2.1.4. kitas ilgalaikis turtas
2.2. trumpalaikis turtas, iš jo:
(neįskaitant per vienus metus gautinų sumų)

2.2.1. atsargos
2.2.2. trumpalaikės investicijos
2.2.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai

x

x

x

x

2.3. po vienų metų ir per vienus metus
gautinos sumos
iš jų: 2.3.1. nerezidentų (užsienio asmenų)
3. Įkeistas turtas
4. Įkaito turėtojas (nurodyti):
III. ĮMONĖS ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA (Eur)
5. Pardavimo pajamos (pagrindinės veiklos pajamos)
6. Pardavimo savikaina (pagrindinės veiklos sąnaudos)
7. Kitos pajamos (neįskaitant parduoto ilgalaikio turto pajamų)
8. Kitos sąnaudos (neįskaitant bankroto administravimo išlaidų)

Nuo bankroto proceso pradžios

x

Prieš bankroto procesą

IV. DARBUOTOJAI

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Bankroto proceso
pradžioje

(didžiausias darbuotojų skaičius, buvęs per
paskutinius metus iki bankroto proceso)

9. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius
iš jų: 9.1. darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, skaičius

V. KREDITORIŲ REIKALAVIMAI
IR ĮMONĖS EINAMOSIOS
ĮMOKOS (Eur)
Kreditorių skaičius
(pagal 10 eil. 4 stulp.)

x

Patvirtinti (įsiteisėję) kreditorių reikalavimai
bankroto
proceso
pradžioje

ataskaitinio
visi reikalavimai
reikalavimų tenkinimas
laikotarpio nuo bankroto proceso nuo bankroto proceso
pabaigoje
pradžios
pradžios

patvirtinimo patvirtinimo
įsiteisėjimo įsiteisėjimo
data
data
20__-__-__

1

2

iš viso

20__-__-__
3

Einamosios įmokos
nuo bankroto proceso
pradžios

iš jų
patenkinta nurašyta
baudos ir
apskaičiuota
(įskaityta) (atsisakyta)
delspinigiai

4

5

6

7

8

išmokėta

Sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

iš jų
baudos ir
(4-6-7+8-9)
delspinigiai

9

iš viso

10

11

10. Kreditorių reikalavimai,
iš viso (10.1+10.2+...+10.4)
iš jų: nerezidentų (užsienio asmenų)
10.1. įkaito turėtojų, iš viso
iš jų: 10.1.1. valstybės
10.1.2. finansinių įstaigų
10.1.3. kt. privačių asmenų
10.2. I eilės reikalavimai, iš viso
10.2.1. darbuotojų
10.2.2. asmenų už supirktą
žemės ūkio produkciją
10.3. II eilės reikalavimai, iš viso
10.3.1. Finansų ministerijos
(negarantuoti įkeitimu)
iš jų: 10.3.1.1. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
10.3.2. Valstybinės mokesčių
inspekcijos (valstybės ir savivaldybės
biudžetų mokesčiai ir kt. įmokos)

iš jų: 10.3.2.1. perleista VĮ Turto
bankui

x

10.3.3. Muitinės departamento
(teritorinių muitinių)

iš jų: 10.3.3.1 perleista VĮ Turto
bankui

x

10.3.4. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
10.3.5. Garantinio fondo

x

iš jų: 10.3.5.1. perleista VĮ Turto
bankui

x

10.3.6. Žemės ūkio ministerijos

x

10.3.7. kitų (nurodyti):

10.4. III eilės reikalavimai, iš viso
10.4.1. valstybės
10.4.2. finansinių įstaigų
(negarantuoti įkeitimu)

10.4.3. kt. privačių asmenų
10.4.4. likę reikalavimai pardavus
įkeistą turtą
VI. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA (Eur)

Suteikta parama

Kreditorių reikalavimai

Priemonės, projekto
pavadinimas

Projekto
kodas

Administruojanti,
prižiūrinti institucija

Projekto
būsena

projekto
pradžia

projekto
pabaiga

suma

galimi,
pareikšti

patvirtinti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visi reikalavimai
(patvirtinti nuo bankroto proceso pradžios)
patvirtinti
patenkinti

VII. DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI (Eur)
(pagal 10.2.1 eil. 4, 6, 8 ir 9 stulp.)

suma

suma

darbuotojų
skaičius

(pagal
10.2.1/4)
1

Atlyginimai (mokėjimai)
(nuo bankroto proceso pradžios)
apskaičiuoti (neto)
išmokėti

2

iš viso
(pagal
10.2.1/6)

3

4

iš jos GF
lėšomis

darbuotojų
skaičius

5

suma
(pagal
10.2.1/8)

6

darbuotojų
skaičius

7

suma
(pagal

10.2.1/9)

8

darbuotojų
skaičius

9

10

11. Darbuotojų reikalavimai, iš viso
iš jų: 11.1. darbo užmokestis
11.2. kompensacija už nepanaudotas
kasmetines atostogas
11.3. išeitinė išmoka
11.4. žalos atlyginimas dėl nelaimingų
atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga
11.5. prastovos atlyginimas
11.6. kiti mokėjimai
Nuo bankroto proceso pradžios

VIII. ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (Eur)
(įskaitant mokesčius)

faktiškai apmokėta

pagal sąmatą
1

iš viso

iš jų GF lėšomis

3

4

2

12. Administravimo išlaidos (iš viso), iš jų:
12.1. administratoriaus atlyginimas, iš jo:
12.1.1. priemoka už bankroto metu gautas įplaukas
12.1.2. priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių
12.1.3. priemoka už sėkmingą turto pardavimą
12.2. išlaidos, susijusios su darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, atlyginimu, iš jų:
12.2.1. atlyginimas (neto) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį
12.2.2. mokesčiai ir kitos įmokos
12.2.3. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos
12.3. pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo išlaidos
12.4. kita (nurodyti):

Nuo bankroto
proceso pradžios

IX. PINIGŲ SRAUTAI (Eur)
1

Nuo bankroto
proceso pradžios

2

3

4

13. Pinigai bankroto proceso pradžioje

15. Pinigų išmokos, iš viso

14. Pinigų įplaukos, iš viso

15.1. patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, iš viso

14.1. iš viso turto pardavimo (įskaitant skolų ir

iš jų:

reikalavimo teisių pardavimo įplaukas)

patvirtinta
suma

patenkinta perdavus
turtą ar atlikus įskaitymą

14.2. susigrąžinta iš debitorių

15.1.1. įkaito turėtojams

14.3. iš ūkinės komercinės veiklos

15.1.2. I eilės kreditoriams

14.4. gauta iš Garantinio fondo

15.1.3. II eilės kreditoriams

14.5. gauta iš Žemės ūkio ministerijos

15.1.4. III eilės kreditoriams

14.6. gauta iš kreditorių

15.2. einamosios įmokos

14.7. skirta supaprastinto bankroto atveju

15.3. bankroto administravimui

14.8. administratoriaus asmeninės lėšos

15.4. susigrąžintos asmeninės administratoriaus lėšos

14.9. įnešta vadovų ar savininkų (be priteisimo)

15.5. savininkui (savininkams)

14.10. išieškota iš vadovų ar savininkų

15.6. nepanaudotos ir į Garantinį fondą grąžintos lėšos

iš priteistos

sumos

15.7. kita (nurodyti):

14.11. kita (nurodyti):

16. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Administratorius
(parašas)
(rengėjo vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.)

SUDERINTA
Lietuvos statistikos departamento
2019 m. birželio 10 d. raštu Nr.SD-370

(asmens vardas ir pavardė)

x

