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ICC LIETUVA VIZIJA
Prekyba be sienų, liberalus verslas, aukščiausias gyvenimo lygis.
ICC LIETUVA MISIJA
Skatinti tarptautinę prekybą, investicijas, kurti palankią aplinką, prisidėti prie tarptautinio
verslo, aukštesnio gyvenimo lygio standartų kūrimo Lietuvoje.
ICC LIETUVA TIKSLAS
Patenkinti klientai, reikiamas pajamas užtikrinanti veikla, motyvuotų darbuotojų komanda

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

2005 metais buvo organizuoti diskusijų stalai Lietuvos verslininkams su Armėnijos
ekonomikos ir finansų, Slovėnijos ekonomikos ministrais, Slovėnijos prekybos ir
pramonės rūmų prezidentu, Kroatijos ūkio ir darbo ministru ir ministerijos
sekretoriumi, Gruzijos ir Latvijos ambasadoriais, Lietuvos garbės konsulu Tailande,
Sirijoje, Libane ir Singapūre.

•

Kartu su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu
surengta “apskritojo stalo” diskusija “Lietuvos verslo saugumo problemos
Rytuose”.

•

ICC Lietuva iniciatyva sudaryta darbo grupė dėl euro įvedimo Lietuvoje. Atstovus į
ją delegavo suinteresuotos Lietuvos verslo organizacijos. Pagal specializaciją šios
bendrosios darbo grupės atstovai buvo deleguoti į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sudarytas darbo grupes.

•

Vilniaus miesto tarybos sudaryta susigiminiavusių miestų bendradarbiavimo taryba
inicijavo ir sudarė specialius komitetus pagal pasaulio šalis, į kurių narius
rekomendavome mūsų narių atstovus.

•

Išleisti du periodiniai ICC Lietuva informaciniai biuleteniai, pristatantys ICC
Lietuva veiklos rezultatus bei planuojamą veiklą.

•

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.

•

Suorganizuotos verslo delegacijas į užsienio šalis pagal susiformavusius
ekonominius interesus. Įvyko vizitai į Čekijos Respubliką, Ukrainą (2 kartus),
Ispanijos Respubliką, Japoniją, Gruziją, Bulgarijos Respubliką, Rumuniją.

•

Išvykų su verslo delegacijomis užsienyje metu buvo surengta susitikimai su
Gruzijos ekonomikos, žemės ūkio ir transporto ministrais, Bulgarijos ekonomikos ir
energetikos viceministre, Rumunijos Statybos ir teritorinio planavimo vice-ministru,
Bukarešto vice-meru, Rumunijos prekybos ir pramonės rūmų vadovais.

•

ICC Lietuva pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su Bulgarijos prekybos ir
pramonės rūmais ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija vizito
Bulgarijoje metu.
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•

Iš LR atstovybės ES Briuselyje yra gauta gausi ir išsami informacija apie kitų šalių
praktiką dėl verslo atstovybių Briuselyje veiklos, funkcijų, finansavimo šaltinių. Ši
informacija yra analizuota ir išplatinta mūsų nariams.

•

2005 metais organizuoti seminarų ciklai:
o Tęsiant užmegztą bendradarbiavimą su ICC Suomijos nacionaliniu
komitetu, vasario 15 d. surengtas seminaras “Terms of Delivery,
International Payment methods and Banking Practice”. Du ekspertai iš
Suomijos supažindino seminaro dalyvius su naujausia praktika bankų
sektoriuje. Dalyvių skaičius - 21. Dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
o Naudojantis ICC Austrija praktika, balandžio 15d. surengtas seminaras
“Bankų garantijos. Balansas tarp rizikos ir patikimumo”. Seminaras
pritraukė dalyvius ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos.
o Gegužės 5-6 d. vyko Čekijos ekspertų Miroslav Subert ir Pavel Andrle
seminaras tema: "Transport documents in foreign trade and finance: from
international trade, carriage and banking perspective". Seminare dalyvavo
27 dalyviai iš Latvijos. Lietuvos ir Estijos.
o Birželio 30 d. vyko seminaras “Incoterms 2000. Sąsajos su tarptautinėmis
pirkimo-pardavimo ir pervežimo sutartimis. Skaitovas Dr. Kurt Spera
(Austrija)
o Spalio 14 d. vyko seminaras tema: “Frančizės teisinis reguliavimas ir
praktika”. Skaitovai Vilija Viešūnaitė ir Vytautas Kalmantavičius ir
(advokatų kontora “Ralaw”, Lietuva).
o Bendradarbiaujant su advokatų kontora “Foigt ir partneriai/Regia Borenius”
vyko seminaras tema: “Įsigijimų ir susijungimų sandoriai. Tarptautinė
praktika ir Lietuvos teisinė aplinka” . Skaitovai Asco Lindqist (Suomija),
Aušra Mudėnaitė (Lietuva)
o Gruodžio 2d. vyko seminaras tema: “Tarptautinių prekybos Rūmų (ICC)
tipinė pirkimo-pardavimo sutartis. Tarptautinės komercinės sutartys.
UNIDROIT ir Europos sutarčių teisės principai”. Skaitovas iš Švedijos Jon
Kihlman.
o Gruodžio19 – 20 d. vyko seminaras “Dokumentinių akredityvų praktika.
Tarptautiniai bankininkystės standartai ir taisyklės (ISBP). UCP 500 – ISBP
– UCP peržiūrėjimas.”

•

Seminarų metu dalyviams įvairių nuolaidų forma siūlomi ICC leidiniai. Mūsų
rengiamų seminarų metu dalyviams iš regionų pristatoma ICC Lietuva veikla,
produktai, paslaugos.

•

Pradėta pažangi patirtis, kuomet Lietuvos advokatų kontorų atstovai, skaitantys
pranešimus mūsų seminaruose, pristato ir propaguoja ICC leidinius ir jų tematiką.

•

Mūsų rengiami seminarai bankininkystės tematika, pasitelkiant užsienio šalių
ekspertus, pritraukia vis daugiau kaimyninių šalių atstovų iš Latvijos, Estijos ir net
Lenkijos.

•

Buvo propaguojamos Vilniaus komercinio arbitražo teismo teikiamos alternatyvios
komercinių ginčų nagrinėjimo paslaugos. Vilniaus komercinio arbitražo teismo
atstovai skaitė pranešimus ICC Lietuva seminarų ir kitų renginių metu, buvo
platinama reklaminė medžiaga.

•

ICC generalinės sekretorės Marijos Livanos Cattaui vizito Lietuvoje metu 2005
metų kovo mėnesio pradžioje buvo suorganizuoti du specializuoti diskusijų
“apvalūs stalai” bei ICC Lietuva veiklos dešimtmečiui skirta konferencija. Buvo
pakviesta ir dalyvavo daug valstybinių institucijų, verslo organizacijų atstovų,
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įmonių vadovų. Svečių tarpe dalyvavo ir šią nominaciją 2002 metais pelnęs LR
Ministras pirmininkas A.M. Brazauskas.
•

ICC Lietuva nominacijos “Partnerystės lyderis 2004” nugalėtoju buvo paskelbtas ir
apdovanotas specialiu prizu Lietuvos banko pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

•

ICC generalinės sekretorės M.L.Cattaui vizito Lietuvoje metu buvo aptartos jos
pastabos ir rekomendacijos dėl ICC komisijų darbo temų aktualumo tam tikriems
ūkio sektoriams. M.L.Cattaui buvo suorganizuoti susitikimai su LR Prezidentu
V.Adamkumi, Premjeru A.M.Brazausku, Vilniaus miesto meru A.Zuoku.

•

Paskirtas naujas Prekybos komisijos pirmininkas Valdas Sutkus, Lietuvos prekybos
įmonių asociacijos direktorius. Bankininkystės technikos ir praktikos komisijos
pirmininku - Rimantas Busila, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas.

•

Buvo organizuota individualūs pokalbiai su kandidatais į komisijų pirmininkų
pareigas, aiškinamasi jų interesų ir komisijos veiklos atitikimo klausimai. 2005
metais direkcijos iniciatyva pasiūlyta naujai paskirtus komisijų pirmininkus kviesti į
visus ICC Lietuva 2005 metais organizuojamus seminarus bei mokymus be dalyvio
mokesčio.

•

Bendradarbiaujant su advokatų kontoros “Relaw” atstovais, identifikuotas interesas
Intelektualinės ir pramoninės nuosavybės tematika, aptarta darbo ICC Lietuva
komisijos veikloje perspektyvos.

•

Filialų veiklos tobulinimui ir gerinimui buvo parengtas, sukomplektuotas ir
perduotas ICC Lietuva filialų Kaune ir Mažeikiuose vadovams segtuvas su visa
reikalinga informacija. Ji apima visus ICC ir ICC Lietuva normatyvinius,
reglamentuojančius, rekomendacinius bei pagalbinius dokumentus ir visą eilę
priedų, reikalingų kasdieniam darbui.

•

2005 metų balandžio mėnesį pravesti pokalbiai su Prezidentūros, Vyriausybės,
Užsienio reikalų ministerijos tarnybų atstovais, VU Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto vadovais. Prieita principinio sutarimo šiais klausimais:
o - ieškoti ir taikyti visas priimtinas ir efektyvias darbo formas verslo
ekonominių interesų identifikavimui ir formavimui (t.sk. verslo atstovų
susitikimai-diskusijos su valstybinių institucijų atstovais, politikais,
politologais, žiniasklaida, akademine visuomene ir studentais, su Lietuvoje
besilankančių užsienio šalių valstybių pareigūnais, ministerijų atstovais ar
ekspertais).
o - savalaikiai gauti iš minėtų valstybinių institucijų į Lietuvą atvykstančių
asmenų vizitų datas, teikti jiems pasiūlymus dėl mūsų intereso susitikti,
parengti dominančius klausimus ir dalyvių sąrašus, organizuoti susitikimus.
Po šių susitikimų parengti informacinį pranešimą apie nagrinėtus klausimus,
rezultatus, gautus naudingų organizacijų rekvizitus ir kt. informaciją.
o - išanalizuotą ir apibendrintą informaciją teikti sprendimus priimančioms
institucijoms, formuojančioms ekonominės diplomatijos, šalies ekonominių
interesų reprezentavimo ir galiausiai užsienio politikos strategiją ir taktiką.
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2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų
pabaigoje
ICC Lietuva narių skaičius 2005 metų gruodžio 31 d. buvo 42.
Iš to skaičiaus:
• 14 asociacijų, konfederacijų, sąjungų,
• 24 įmonės,
• 4 garbės nariai.
2005 metais buvo priimtas vienas narys - “Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija
LINEKA”.
Potencialių narių paieška 2005 metais aktyviau buvo vykdoma tarp nekilnojamojo turto, kai
kurių šakinių asociacijų, teisinių, konsultacinių, saugos paslaugų firmų tarpe. Tikimasi, kad
padarytas įdirbis turėtų duoti savo rezultatus ateityje. Atlikta peržiūra ir atrinkta į kandidatų
sąrašą įmonės ir verslo organizacijos, kurioms vadovauja moterys.
Yra sudarytas ICC Lietuva narių sąrašas, su kurių vadovais reikia pirma eile susitikti ir
aptarti atitinkamus su naryste susijusius klausimus. Įvyko susitikimai su UAB “Ducatus” ir
AB “Invalda” vadovais tikslu išsiaiškinti ir konkretizuoti jų interesus ICC Lietuva veikloje.
Keičiantis vadovams mūsų narių įmonėse buvo surengti susitikimai su UAB “Ergo
Lietuva”, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos naujai
paskirtais vadovais.
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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 2005 M. GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS
2006 03 09 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
ICC Lietuva 2005 metų veiklos ataskaita

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

28`377

(Litais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

26`096
223
223

1.

28`377

25`873

19`375
9`002

22`757
3`116

130`896

138`631

26`445
25`702
743

29`545
28`837
708

15`155
15`155

11`402
11`247
155
1`097

370

370
88`926
159`273

1`097
96`587
164`727
6

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

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

128`235

158`906

16`904

20`286

111`331
-27`289
138`620

138`620
110`963
27`657

31`038

5`821

31`038

5`821

26`183
2`685

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Gen. direktorius
(įmonės administracijos vadovo

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2`170

2`626
261
96
2`838

159`273

164`727

Algimantas Akstinas
(vardas ir pavardė)

___________
(parašas)

pareigų pavadinimas)
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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 2005 M. GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS
2006 03 09 Nr. _____
(data)

(Litais)

Eil.nr.
I.

STRAIPSNIAI

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio

469852

330732

PAJAMOS
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

444364

312513

25488

18219

2 Kitos pajamos
II.

SĄNAUDOS

497141

1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

283900

172936

47912

23436

-99196

-116236

264525

139633

2 Kitos sąnaudos
3 Kompensuotos sąnaudos

2.

4 Veiklos sąnaudos
4.1.

Pardavimo

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

219769

32322

23991

189501

107487

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

2560

444

4.4.

Patalpų išlaikymo

18239

51

4.5.

Ryšių

9191

1146

4.6.

Transporto išlaikymo

4878

1579

4.7.

Turto vertės sumažėjimo

800

870

4.8.

Kitos veiklos

7034

4065

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.

3.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

-27289

110963

-27289

110963

Gen. direktorius

Algimantas Akstinas

(įmonės administracijos vadovo

(vardas ir pavardė)

_______________
(parašas)

pareigų pavadinimas)
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Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
2006 m. kovo 9 d.
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2005 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 adresas: Vokiečių g.28/17, LT-01130 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 6 darbuotojai.
ICC Lietuva pagrindiniai tikslai yra atstovauti Lietuvos pramonės bei verslo interesus
Lietuvos valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, skatinti tarptautinę prekybą,
paslaugas ir investicijas, vadovaujantis ICC ekspertų rengiamais tarptautinį verslą
reglamentuojančiais dokumentais ir rekomendacijomis.
Apskaitos politika
ICC Lietuva, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi
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 pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada,
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamomis nepripažįstami gauti avansai, užstatai ir kiti išankstiniai apmokėjimai.
Įprastinei įmonės veiklai priskirtos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas
pateikiamos finansinės atskaitomybės Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pajamos už
suteiktas paslaugas, parduotas prekes “.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos apskaitomos sąskaitoje Finansinės-investicinės
veiklos pajamos (palūkanų pajamos, delspinigių pajamos).
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigu išleidimo laiką.
Paslaugų savikaina apima kitų įmonių atliktus darbus, medžiagų, transporto sąnaudas,
samdomų asmenų paslaugas tiesiogiai susijusias su gaunamomis pajamomis.
Veiklos sąnaudos apima sąnaudas, susijusias su įmonės administracijos darbuotojais, darbų
organizavimo išlaidos bei mokesčio sąnaudas (išskyrus pelno mokestį).
Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmones pajamos ir sąnaudos iš kitos
tipinei veiklai nepriskirtos pajamų ar sąnaudų.
ICC Lietuva 2004 metų veiklos ataskaita
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Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai.
Kanceliarinės prekės, atsarginės dalys, inventorius, skirtos įmonės veiklai, nurašomos į
veiklos sąnaudas, gavus jų pirkimą patvirtinantį dokumentą ir pradėjus jį naudoti. Įmonėje ilgiau
sandėliuojamas trumpalaikis turtas, pirma užpajamuojamas ir nurašomi juos pradėjus eksploatuoti
pagal medžiagų nurašymo aktus.
Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba
įstatuose nustatyta tvarka. Nario mokesčiai į apskaitą įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario
mokesčiai apskaitoje nerodomi. Gautini nario mokesčiai apskaitomi užbalansinėse sąskaitose.
Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais organizacijos įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį jie yra gauti.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai
apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų
sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat
tvarka kaip ir tiksliniai įnašai.
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.
Taikomi sekantys ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:
Normatyv
Ilgalaikio turto grupė
as metais
MATERIALUSIS TURTAS
6
Baldai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)
3
Lengvieji automobiliai:
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo
4
paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų
2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų
6
3) kiti lengvieji automobiliai
10
Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas
4
NEMATERIALUSIS TURTAS
3
Programinė įranga
Visiškai nudėvėtas, tačiau įmonėje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal grupes:
• Nematerialus turtas
- 2480 Lt įsigijimo savikaina
• Transporto priemonės
- 24766 Lt įsigijimo savikaina
• Kitas ilgalaikis materialus turtas
- 6406 Lt įsigijimo savikaina
2.
•
•
•

ICC Lietuva 2005 metais gavo ir panaudojo 99196 Lt finansavimo lėšų. Iš jų:
89500 Lt - 2005 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti organizacijos veiklai
pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
3000 Lt - gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota organizacijos veiklai
pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
3418 Lt - gauta parama iš užsienio juridinių asmenų organizacijos veiklai
finansuoti.
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•

3278 Lt - gautas finansavimas - 2 % Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio už 2004
metus, panaudotas organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus
finansuoti.

3.
Organizacijoje ūkio subjekto vadovui per metus išmokėta 60374 Lt su darbo
santykiais susijusių pajamų.

Generalinis direktorius

Algimantas Akstinas

4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius
finansinių metų pabaigoje
Tarptautiniuose prekybos rūmuose ICC Lietuva 2005 m. gruodžio 31 dieną dirbo 6 samdomi
darbuotojai.
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