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10 metų Lietuvoje

1. Informacija apie asociacijos veiklą
įgyvendinant jos įstatuose nustatytus
veiklos tikslus
•

Sistemingai dalintasi turimu įdirbiu ir informacija, rengiant seminarus, gilinant
verslininkų žinias dėl ES struktūrinių fondų lėšų bei įmonių veiklos ES rinkose
praktikos įsisavinimo - organizuotas kartu su partneriais ir LR Užsienio Reikalų
M inisterija trijų seminarų ciklas ES tematika verslui. Į ši seminarų ciklą
užregistravo daugiau nei 150 įmonių, kurioms buvo aktualūs laukiantys pasikeitimai
po įstojimo į ES.

•

Rinkta, ruošta ir sisteminta informaciją apie šalių rinkų ypatybes ir sąlygas,
dalintasi ja su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis,
rengiančiomis šalies pareigūnų vizitus į tas šalis, Platinamos iš diplomatinių
atstovybių gautos šalių rinkų apžvalgos nariams ir kitiems inf.gavėjams. Parengta
Kinijos ekonominė apžvalga, suorganizuota spaudos konferencija šia tema.

•

Organizuoti seminarų ciklai:
o Sausio 29 d. ICC Lietuva kartu su ICC Čekijos nacionaliniu komitetu
suorganizavo seminarą Lietuvos banko atstovams “UCP 500 ir ISBP”. Tai
buvo praktinis
seminaras, skirtas banko atstovams dirbantiems su
dokumentiniais akredityvais.
o Su LR M uitinės departamento M okymo centru (kovas-balandis) buvo
organizuota du seminarai “M uitinės procedūrų pasikeitimai Lietuvai įstojus į
ES”
o Balandžio 7 ir 23 dienomis ICC Lietuva kartu su M uitinės mokymo centru
organizuotas seminarų ciklą Lietuvos verslininkams apie “M uitinės
procedūrų pasikeitimas Lietuvai įstoju į ES”.
o Birželio mėn. 7 d. ICC Lietuva kartu su ICC Čekija surengė seminarą
“Incoterms 2000”
o Rugsėjo 16 d.surengtas seminaras bankininkams ““Independent Bank
Undertakings in Cross Border International Trade”.
o Spalio 4 d. organizuotas seminaras “Arbitražas ir jo nauda
verslui:alternatyva konfidencialiai ir patikimai spręsti komercinius ginčus”
o Lapkričio 15 d. organizuotas seminaras “ICC International rules for
financing foreign trade”
o Gruodžio 9 d. organizuotas seminaras “Kova su falsifikatais”.

•

Suorganizuotos verslo delegacijas į užsienio šalis pagal susiformavusius
ekonominius interesus. Įvykę vizitai: Kaliningrado sritis (prekybinė misija),
Portugalijos Respublika, Belgijos Karalystė (Briuselis), Kinijos Liaudies
Respublika, Honkongas, Nyderlandų Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, Nižnij
Novgorodas.

•

Priimtos įvažiuojamosios oficialių asmenų ir verslo atstovų delegacijos iš: Kinijos
Liaudies Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Lenkijos Respublikos, Tailando
Karalystės.

•

Verslo organizacijų vadovų delegaciją į Briuselį surengta su tikslu pažinti ES
institucijų struktūrą, funkcijas, dirbančių privačių lobistų ir konsultantų paslaugas,
atstovaujant ir ginant šalies verslo ekonominius interesus ES institucijose.
Organizuotas seminaras birželio 25 d. Briuselyje.
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•

2004 m. spalio 15 dieną Kinijos Liaudies Respublikoje, Pekine, vyko pirmasis
Lietuvos-Kinijos verslo forumas ir buvo pasirašytas bendradarbiavimo
memorandumas tarp Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva ir Kinijos
liaudies draugystės su užsienio šalimis asociacijos.

•

2004 m. rugsėjo 7 dieną pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp
Tailando Prekybos rūmų ir Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva.

•

2004 m. gegužės 26 dieną pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp
Kaliningrado apskrities Regioninio bendradarbiavimo vystymo agentūros ir
Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva.

•

188-osios ICC Pasaulio tarybos sesijos Paryžiuje metu buvo patvirtinta ir pasirašyta
ICC Chartija, reglamentuojanti ICC pasaulinės organizacijos ir nacionalinių
komitetų bendradarbiavimą.

•

Vizitų užsienyje metu buvo platinama spausdinta ir kitokia informacinė medžiaga
apie Lietuvą (Lietuvos įmonių katalogai, eksporto importo direktorijos, žurnalai,
turizmo informaciniai katalogai, kiti leidiniai).

•

2004 metais baigta kurti ir pradėta naudoti informacinė verslo delegacijų dalyvių
duomenų valdymo sistema, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
užregistruotas duomenų valdytojo statusas.

•

Teikti pasiūlymai valstybinėms institucijoms, formuojančioms šalies užsienio
politiką ir dalyvauta naujų rinkų paieškoje Lietuvos ekonominiams interesams
plėtoti. LR URM ekonomikos departamentui siųsta aktuali informacija.
Bendradarbiauta su M uitinės departamentu, keičiantis įvairia informacija. Užmegzti
kontaktai su valstybiniu patentų biuru, kur yra įsitraukęs į ICC Intelektinės
nuosavybės komisijos veiklą. LR Užsienio Reikalų M inisterijai pateiktas šalių
sąrašas, kur matomas verslo interesas, kur inicijuotinos verslo ir valstybinės bendros
delegacijos.

•

Vystyta ICC veikla Lietuvos regionuose, glaudžiai bendradarbiaujant su
savivaldybių ir apskričių administracijomis, vietos verslo organizacijomis dėl
pagalbos investicijų į regionus pritraukimui ir verslo tarptautinio konkurencingumo
didinimui. Prisidėta prie diplomatų ekonomistų suvažiavimo Vilniuje ir jų išvykos į
M ažeikius organizavimo. Skaitytas pranešimas verslo informavimo centrų ir verslo
inkubatorių vadovų suvažiavime Druskininkuose, kur pristatytos ICC Lietuva
paslaugos ir pradėta diskusija dėl bendradarbiavimo verslo centrų seminare.

•

Kartu su partneriais inicijuota diskusija dėl Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje
steigimo tikslingumo ir galimybių, analizuota kitų šalių patirtis.

•

Vadovaujantis pažangia pasauline praktika, laisvos rinkos nuostatomis, siekta verslo
visuomenės požiūrio, nuomonės ir interesų įvertinimo, suderinimo su visos
visuomenės poreikiais bei interesais, kuriant šalies ilgalaikės ekonominės raidos
strategiją. Išplatinti kreipimaisi dėl LT narystės ES bei išankstinių LR prezidento
rinkimų ir rinkimų į Seimą.

•

Pritarta partnerystei su Žinių ekonomikos forumu kartu vykdant projektą
“UNICORP”. Bendradarbiaujant su ISM universitetu, priimta Amerikos studentų
grupė. Užmegzti ryšiai dėl ilgalaikės studentų praktikos su Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutu.

•

Dalyvauta valstybinių įstaigų įvairiuose steigiamose darbo grupėse ir komisijose,
konsultacinėse tarybose, kolegijose ir kt. darbo organuose, kur yra kviečiami verslo
atstovai, teikti pasiūlymus, atstovauti narių interesus. Administracijos atstovai yra
deleguoti sekančiose darbo grupėse:
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o ES išorinių ekonominių santykių darbo grupėje LR Užsienio Reikalų
M inisterijoje;
o Ūkio M inisterijos ES paslaugų direktyva, darbo grupė;
o LR Užsienio Reikalų M inisterija ir LR Prezidentūra Lietuvos -Latvijos
visuomenės veikėjų forumo rengimo iniciatyvinė darbo grupė;
o M uitinės konsultacinio komitetas (prie M uitinės departamento);
o Žurnalo “Lithuanian business review” redakcinėje kolegijoje.
•

Sistemingai platinti ICC pareiškimai valstybinėms institucijoms, vadovaujantis
“ICC nacionalinių komitetų platinamų pareiškimų vadovo” rekomendacijomis.
Išleisti trys informaciniai biuleteniai informacijos sklaida suderinta su LEPA,
atskirų užklausimų pagalba su kitomis organizacijomis.

•

Tęstas, propaguotas ir tobulintas ICC Lietuva įsteigtos kasmetinės nominacijos
“Partnerystės lyderis” projektas. 2003 m. Partnerystės lyderis neišrinktas,
ceremonija buvo organizuota Lietuvos filharmonijoje, dalyvavo apie 100 svečių.
Parengtas veiksmų planas 2004 metų “Partnerystės lyderio” rinkimams.

•

Inicijuota ir kartu su URM , ŪM ir partneriais organizuota tarptautinė konferencija
dėl Lietuvos įstojimo į ES datos minėjimo “Lietuva Europos Sąjungoje: vertybės,
kurias giname, pokyčiai, kurių siekiame”.

•

Siekiant geresnio narių atstovavimo bei direkcijos darbo tobulinimo organizuotos
kelios ICC-Lietuva narių apklausos, kas leido geriau išsiaiškinti narių interesus.

•

Prezidiumo narių ir direkcijos darbuotojų bendrų strateginių mokymų metu
patvirtintas Prezidiumo veiklos prioritetų planas 2004-2005 metams, organizacijos
vizija ir misija.

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų
pabaigoje
Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva narių skaičius 2004 m. gruodžio 31 d. buvo 41.
Iš šio skaičiaus:
• 13 asociacijų bei konfederacijų;
• 25 įmonės ir organizacijos;
• 3 fiziniai asmenys.

ICC Lietuva 2004 metų veiklos ataskaita

4

3. Asociacijos metinė finansinė
atskaitomybė
Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
(ūkio subjekto pavadinimas)

kodas 110063950, Vokiečių g. 28/17, LT-01130 Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
(Tvirtinimo žyma)

PAGAL 2004 M. GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS
2005 02 11 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
1 Patentai, licencijos
2 Programinė įranga
3 Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS
1 Žemė
2 Pastatai ir statiniai
3 Mašinos ir įrengimai
4 Transporto priemonės
5 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
6 Nebaigta statyba
7 Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1 Po vienerių metų gautinos sumos
2 Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
1 Atsargos
2 Išankstiniai apmokėjimai
3 Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
1 Pirkėjų įsiskolinimas
2 Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1 Trumpalaikės investicijos
2 Terminuoti indėliai
3 Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO
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Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

26`096
223

(Litais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

5`586
491
223

1.

3.
2.

2.

25`873

22`757
3`116

491

5`095

2`470
2`625

138`631

23`458

29`545
28`837
708

5`208
5`208

11`402
11`247
155
1`097

16`204
9`535
6`669
630

1`097
96`587
164`727

630
1`416
29`044
5

Eil. Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS
I. KAPITALAS
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS
1 Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
2 Ankstesnių metų veiklos rezultatas
D. FINANSAVIMAS
1 Dotacija
2 Tiksliniai įnašai
3 Nario mokesčiai
4 Kitas finansavimas
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1 Finansinės skolos
2 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
2 Finansinės skolos
3 Skolos tiekėjams
4 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
6 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Gen. direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
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Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

158`906
3.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

27`657

20`286
138`620
110`963
27`657

27`657
46`718
-19`061

5`821

1`387

5`821

1`387

2`626
261
96
2`838
164`727

Algimantas Akstinas
(vardas ir pavardė)

1`387

29`044

___________
(parašas)
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TARPTAUTINIAI PREKYBOS RŪMAI ICC LIETUVA
(Ūkio subjekto pavadinimas)

įm. k. 110063950, Vokiečių g. 28/17, LT-01130 Vilnius
( kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2004 M. GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS
2005 02 11 Nr. _____
(data)

(Litais)

Eil.nr.
I.

STRAIPSNIAI

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

Praėjusio ataskaitinio
laikotarpio

330732

19000

PAJAMOS
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduota s prekes

312513

2 Kitos pajamos
II.

18219

SĄNAUDOS

219769

1 Suteiktų paslaugų, parduotų pre kių savikaina

38061

172936

2 Kitos sąnaudos
3 Kompensuotos sąnaudos
4 Veiklos sąnaudos

23436

258295

-116236

-315224

139633

94990

4.1.

Pardavimo

23991

37632

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

107487

56914

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

444

444

4.4.

Patalpų išlaikymo

51

4.5.

Ryšių

1146

4.6.

Transporto išlaikymo

1579

4.7.

Turto vertės sumažėjimo

870

4.8.

Kitos veiklos

4065

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.
III.

19000

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
110963

-19061

IV.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

110963

-19061

Gen. dire ktorius

Algimantas Akstinas

(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
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Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
2005 vasario 11 d.

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2004 metų atskaitomybės
Bendroji dalis
Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva (ankstesnis pavadinimas Asociacija Tarptautiniai prekybos rūmai
Lietuva, sutrumpintas pavadinimas ICC Lietuva) įsteigta 1994 m. gruodžio mėn. 1 d. ICC Lietuva yra Tarptautinių
prekybos rūmų (ICC) Nacionalinis komitetas Lietuvoje. Įmonės kodas 110063950. Rejestro numeris AS 97-86.
Organizacijos juridinis statusas - asociacija.
Organizacijos buveinės adres as: Vokiečių g.28/17, LT-2001 Vilnius.
Organizacijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.
ICC Lietuva 2004 05 17 dieną yra įregistruota PVM mokėtoju.
ICC Lietuva ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 6 darbuotojai, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
dirbo 3 darbuotojai.
ICC Lietuva pagrindiniai tikslai yra atstovauti Lietuvos pramonės bei verslo interesus Lietuvos valstybinėse
institucijose, tarptautinėse organizacijose, skatinti tarptautinę prekybą, paslaugas ir investicijas, vadovauj antis ICC
ekspertų rengiam ais tarptautinį verslą reglamentuojanči ais dokumentais ir rekomendacijomis.
ICC Lietuva 2004 metais gavo ir panaudojo 116236 Lt finansavimo lėšų. Iš jų:
96300,00 Lt - 2004 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti organizacijos veiklai pagal jos įstatuose
numatytus tikslus finansuoti.
18176,59 Lt - tikslinis finansavimas Lietuvos verslininkų misijos į Kinijos Liaudies Respubliką, kuri vyko
2004 m. spalio 12–19 dienomis, organizavimo išlaidų dalinai padengti.
1759,60 Lt - gautas finansavimas - 2 % Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio už 2003 metus, panaudotas
organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
Apskaitos politika
ICC Lietuva, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovauj asi bendraisiais apskaitos
principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, LR Finansų ministro įsakymu
“ Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” ir kitais Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Finansų
ministerijos parengtais norminiais aktais.
Pajamos ir sąnaudos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir
pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Tikslinių įnašų gavimo ir panaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis kaupimo principu. Nario mokesčiai į
apskaitą įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi.
Pastabos
1. ICC Lietuva ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas toks turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė už 500 Lt ir
kuris naudojamas ilgiau kaip 1 metus. Taikomas tiesiogiai proporcingas ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo
metodas, nudėvint iki 1 Lt.
2. 2004 metais iš likviduojamos Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūm ai Lietuva PĮ į jos savininkui ICC
Lietuva buvo perduotas trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, kuris toliau naudojamas ūkinei komercinei veiklai:
- perparduotinas trumpalaikis turtas - ICC Literatūra už 16376,35 Lt;
- grynųjų pinigų likutis - 466,39 Lt;
- materialus ir nematerialus turtas - 1304 Lt likutine vertė.
3. 2004 metais iš ATPR Lietuva PĮ gauto lengvojo automobilio perkainavimo rezultatas - 20286 litai
atvaizduotas ilgalaikio turto ir perkainavimo rezervo sąskaitose.
Gen. direktorius

Algimantas Akstinas

4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius
finansinių metų pabaigoje
Tarptautiniuose prekybos rūmuose ICC Lietuva 2004 m. gruodžio 31 dieną dirbo 6 samdomi darbuotojai.
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