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ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ATASKAITA
(pateikimo atvejis)

PAGAL 20

M.

D. DUOMENIS
Nr.

(data)

Restruktūrizavimo
pradžioje

I. DARBUOTOJAI

Numatyta restruktūrizavimo plane
ataskaitinio
restruktūrizavimo
laikotarpio pabaigoje
pabaigoje

Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius, iš jų:
1.1. darbuotojų, atleistų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

X

1.2. darbuotojų, priimtų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

X

2. Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Eur)

II. ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (Eur)

Apmokėta nuo restruktūrizavimo pradžios
iki nutarties patvirtinti
iš viso
restruktūrizavimo planą

Planinės išlaidos
patvirtinta restruktūrizavimo
iki nutarties patvirtinti
plane, iš viso
restruktūrizavimo planą

3. Administravimo išlaidos, iš viso
iš jų: 3.1. administratoriaus atlyginimas
Restruktūrizavimo
pradžioje

III. NUOSAVAS KAPITALAS (Eur)

Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Numatyta restruktūrizavimo plane
ataskaitinio
restruktūrizavimo
laikotarpio pabaigoje
pabaigoje

4. Nuosavas kapitalas
4.1. kapitalas, iš jo:
4.1.1. įstatinis kapitalas (pasirašytasis) (4.1.1.1+4.1.1.2)
4.1.1.1. valstybei ir savivaldybei priklausantis kapitalas
4.1.1.2. fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantis kapitalas, iš jo:
4.1.1.2.1. nerezidentams (užsienio asmenims) priklausantis kapitalas
4.2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

IV. TURTAS (Eur)

Turto pokyčiai
nuo restruktūrizavimo pradžios

Pagal balansą
ataskaitinio
restruktūrizavimo
laikotarpio
pradžioje
pabaigoje
1

2

3

įsigytas
turtas
(padidėjusi
balansinė
vertė)
4

parduotas ar
kreditoriams
perduotas
turtas

Numatyta
restruktūrizavimo plane

nurašytas
turtas arba ataskaitinio
susigrąžintos laikotarpio
iš debitorių pabaigoje
sumos

5

6

7

restruktūrizavimo
pabaigoje
8

5. Turtas, iš viso (5.1+5.2)
5.1. ilgalaikis turtas, iš jo:
5.1.1. nematerialusis turtas
5.1.2. materialusis turtas
5.1.3. finansinis turtas, iš jo:
5.1.3.1. po vienų metų gautinos sumos
5.1.4. kitas ilgalaikis turtas
5.2. trumpalaikis turtas, iš jo:
5.2.1. atsargos
5.2.2. per vienus metus gautinos sumos
5.2.3. trumpalaikės investicijos
5.2.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai
V. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA (Eur)
Priemonės, projekto
pavadinimas

Projekto
kodas

Suteikta parama
Administruojanti,
prižiūrinti institucija

Projekto
būsena

projekto
pradžia

projekto
pabaiga

Kreditorių reikalavimai
suma

galimi,
pareikšti

patvirtinti

VI. KREDITORIŲ
REIKALAVIMAI IR
EINAMOSIOS ĮMOKOS
(Eur)

Kreditorių reikalavimų tenkinimas
Kreditorių reikalavimai

numatyta
restruktūrizavimo plane

Einamosios
įmokos

įvykdyta

teismo patvirtinti
pagal
įmonės
apskaitą,
iš viso

(nutarties įsiteisėjimo
patenkinti
data
patenkinta
priskai(arba
20___-___-___)
atsisakyti atidėti (arba pakeista atsisakyta atidėta
išmokėta
pakeisti kita
čiuota
kita
prievole)
iš jų
prievole)

Bendras
įsiskolinimas
laikotarpio
pabaigoje
(3-8-9+11-12)

iš viso palūkanos ir
netesybos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Kreditorių reikalavimai,
iš viso (6.1+6.2+6.3+6.4)
6.1. įkaito turėtojų
reikalavimai (tenkinami
pardavus įkeistą turtą)
6.1.1. valstybės
6.1.2. finansinių įstaigų
6.1.3. kt. privačių asmenų
6.2. I eilės reikalavimai,
iš viso
6.2.1. įkaito turėtojų
(neviršyta neparduodamo
įkeisto turto vertė)

6.2.2. darbuotojų
6.2.3. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
(valstybinio socialinio
draudimo įmokos)

6.2.4. Valstybinės
mokesčių inspekcijos
(gyventojų pajamų mokestis)

6.2.5. asmenų už perdirbti
supirktą žemės ūkio
produkciją
6.3. II eilės reikalavimai,
iš viso
6.3.1. įkaito turėtojų
(likusieji nepatenkinti
pardavus įkeistą turtą ir
viršijantys neparduodamo
įkeisto turto vertę)

6.3.2. reikalavimai dėl
valstybės vardu ar su
valstybės garantija gautų
paskolų
6.3.3. reikalavimai dėl
paramos, suteiktos iš
Europos Sąjungos lėšų
6.3.4. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
6.3.5. Valstybinės
mokesčių inspekcijos
6.3.6. Muitinės
departamento (teritorinių
muitinių)

6.3.7. kt. valstybės
6.3.8. finansinių įstaigų
(negarantuoti įkeitimu)

6.3.9. kt. privačių asmenų
6.4. III eilės reikalavimai
(įmonės dalyvių, kurie vieni ar
su kitais dalyviais kontroliuoja
restruktūrizuojamą įmonę)

Administratorius
(parašas)

(rengėjo vardas, pavardė, tel., el. paštas)

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

(asmens vardas ir pavardė)

12

13

