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ICC Lietuva Kongreso sprendimu
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
• Dalyvavimas įstatyminės, normatyvinės bazės rengime ir tobulinime.
Atlikta įstatymų bei kitų normatyvinių aktų analizė, parengti pasiūlymai
ir pastabos:
o Aktyviai įsijungus ICC Lietuva sudarytų komisijų ekspertams į
įstatyminės bazės analizavimo bei tobulinimo, naujų tesės aktų kūrimą,
kaip ir pernai atliktas labai konkretus darbas teikiant mūsų organizacijos
vardu mūsų narius tenkinančius pasiūlymus bei projektus. Tai patvirtina
atliktas gausus įvairių normatyvinių aktų ir kitų dokumentų analizės
atlikimas, parengtų laiškų skaičius bei turinys. Tokio būdu buvo
parengta 15 dokumentų-laiškų su įvairiais pasiūlymais, analize,
vertinimais. Beveik visų jų rengimui apklausos būdu buvo kreipiamasi
nuomonės ir komentarų į mūsų narius.
o ICC Lietuva delegavo savo atstovus į įvairių žinybų sudarytas darbo
grupes, komisijas, tarybas - viso į 17 darbo organų: kaip pvz.:
 Muitinės konsultacinio komiteto tarybą,
 Investicijų skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo nuolatinį komitetą,
 Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo vertinimo komisiją,
 Vilniaus miesto susigiminiavusių miestų bendradarbiavimo
tarybą,
 ES išorinių reikalų ekonominių santykių darbo grupę,
 Lietuvos turizmo ir verslo prekės ženklo kūrimo ir atrankos darbo
grupę,
 LR Seimo darbo grupę dėl LR lobistinės veiklos reglamentavimo
įstatymo naujos redakcijos rengimo,
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 Ūkio ministerijos Nacionalinės atrankos komisiją dėl Europos
verslininkystės apdovanojimų atrankos,
 Kaliningrado srities ir Lietuvos ilgalaikio bendradarbiavimo
tarybos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisiją ir
kt.
o Kartu su mūsų partneriais, kitomis aktyviomis verslo organizacijomis
inicijavome ir vykdėme bendrus projektus, kaip pvz. “Dėl notarų ir
registrų centro paslaugų įkainių”, “Darnios plėtros”, “Pasaulinės
antikorupcijos dienos” ir kt. Tai dar kartą parodo, kad ir kiek bebūtų
gausus būrys stiprių individualiai verslo organizacijų, jos koordinuotai ir
susitelkusiai dirbdamos, bendrų tikslų vedamos, gali nuveikti žymiai
daugiau, todėl šią bendradarbiavimo formą mes esame pasiryžę ateityje
stiprinti.
o 23 proc. iš registruotų visų ICC Lietuva direkcijos išsiųstų laiškų, buvo
išsamaus, analitinio ir suformuotų pasiūlymų turinio dokumentai, kurių
paruošimas reikalauja daug mūsų atstovų ekspertinių žinių ir laiko.
• Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, savivaldos organais
o Per 2007 metus prezidiumas ir direkcija ženkliai daugiau laiko skyrė
darbui su valstybinėmis institucijomis dėl ICC Lietuva narių interesų
atstovavimo įvairiuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse bei
kituose organuose sustiprinimo. Kaip naujas darbo formas galime
paminėti konkrečių klausimų, pagal narių interesus, parengimą ir teikimą
Ministrui Pirmininkui, ministrams, inicijuojant tiesioginius susitikimus
šių klausimų viešam aptarimui ir sprendimams. Tokia forma ICC
Lietuva kreipėsi dėl savo atstovų Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitete (ECOSOC), Nuolatiniame investicijų skatinimo ir
verslo sąlygų gerinimo komitete prie Vyriausybės, Trišalėje taryboje,
LEPA taryboje, Premjero visuomeninių konsultantų grupėje
o Jau turime savo atstovą nuolatiniame komitete, yra patvirtinta tvarka
pagal kurią mes galėsime lygiomis teisėmis pretenduoti konkurso tvarka
į ECOSOC. Dėl kitų pozicijų vyko arba dar tęsis diskusijos ir derybos,
kuriose mūsų pozicija jau yra išsakyta ir aiški. Mūsų partnerių paskatinti,
parengėme ICC Lietuva atstovavimo registrą, kuris aiškiai rodo mūsų
padėtį ir realias galimybes, atstovaujant narių interesus įvairiomis
formomis. Su šiuo registru jus galite susipažinti parengtų priedų aplanke.
o Prezidiumo nariai ir direkcijos atstovai metų bėgyje aktyviai dalyvavo
įvairiuose svarbiuose susitikimuose, kurių buvo 160. Iš jų 18 susitikimų
buvo su Lietuvos ir kitų šalių diplomatais, 16 susitikimų buvo surengta
su mūsų narių atstovais.
o Kaip organizacija, turinti tarptautinį statusą, ICC Lietuva, Užsienio
reikalų ministerijos skatinama vykdė savo narių ir platesnės verslo
visuomenės apklausas dėl kandidatų į garbės konsulų pareigybes
parinkimą. Mes tai laikome naudinga praktika ir galime pažymėti, kad
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mūsų prezidiumo narių tarpe turime Meksikos ir Tailando Karalystės
garbės konsulus Lietuvoje.
Kasmet direkcija, įvertinusi ir jūsų turimus komentarus, aktyviai ir
maksimaliai objektyviai stengiasi dalyvauti vertinant mūsų diplomatinių
atstovybių, komercijos atašė bei LEPA atstovų užsienyje darbą, teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas, formuojant Lietuvos diplomatinių
atstovybių plėtros strategiją. Todėl, vertindami šio darbo svarbą,
prašome jus ir ateityje teikti savo pastabas, pasiūlymus bei
rekomendacijas, kad mūsų organizacijos vardu teikiama informacija
būtų pagrįsta jūsų vertinimais ir nuomone bei būtų kuo objektyvesnė.
Neatsitiktinai mūsų direkcija išskiria Užsienio reikalų ministerijos darbą,
kaip iniciatyvaus bei atviro dialogo su partneriais formą. Tai padeda ne
tik išlaikyti tradicines ir stabilias mūsų ekonomikai rinkas, bet ir
koncentruoti interesus į naujas ir dinamiškas bei kol kas “egzotiškas”
rinkas, ieškoti informacijos, patirties ir patrauklių nišų.
Įvertinant realias fizines galimybes bei ICC Lietuva narių turimus
interesus inicijavome ir buvome kviečiami dalyvauti valstybinių bei
savivaldos institucijų organizuojamuose pasitarimuose, delegacijų
priėmimuose, kitokio pobūdžio posėdžiuose ir renginiuose. Reikia
pažymėti, kad vis tik kol kas mums nepavyko įtikinti kaip kurių
ministerijų surengti daugiau viešų ministerijų kolegijų posėdžių verslui
svarbių aktualijų aptarimui, nuomonių išdėstymui, diskusijoms bei
strategavimui.
Šiais metais gegužės mėnesį ICC Lietuva su kitomis verslo
organizacijomis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LEPA dėl
bendradarbiavimo su atstovybe Briuselyje. Manome, kad tai gera
pagalba Lietuvos verslui, gilinantis į ES teisės aktus bei siekiant geriau
pažinti ten veikiančias institucijas ir jų veiklą.
Su Ūkio, Užsienio reikalų ministerijomis metų bėgyje kartu dalyvaujame
organizuodami bendrus renginius, susitikimus, pasitarimus, diskusijas,
konferencijas. Štai ir su LR Prezidento kanceliarija gruodžio 11 dieną
organizuojame konferenciją Pasaulinei antikorupcijos dienai pažymėti.
Mums yra labai reikalinga ir naudinga bendradarbiavimo su
valstybinėmis institucijomis forma - informaciniai mainai ekonominiais
duomenimis, analitine medžiaga, informacija apie renginius su
valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, rinkų apžvalgos, prekybos
statistika ir kt. Čia geru žodžiu norėtume paminėti Užsienio reikalų
ministeriją ir jos diplomatines atstovybes, ūkio ministeriją bei mūsų
pastovų partnerį - Statistikos departamentą.

• Bendradarbiavimas su užsienio verslo organizacijomis bei kitais
partneriais
o Buvo plečiami ryšiai su naujomis užsienio šalių verslo organizacijomis
bei valstybinėmis
institucijomis. Tai, daugumoje, vyko verslo
delegacijų projektų metu. Šį sąrašą apie mūsų naujus partnerius, verslo
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organizacijas šiais metais sudarė 15 verslo organizacijų ir 26 kitų šalių
valstybinės institucijos.
o Su Uzbekijos, Kirgizijos, Tadžikijos prekybos rūmais ICC Lietuva 2007
metų balandžio mėnesį pasirašė bendradarbiavimo sutartis.
• Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, ICC literatūros
pardavimai
o Ir šiais metais viena iš pagrindinių ICC Lietuva veiklos sričių išliko ICC
Lietuva direkcijos organizuojami seminarai verslininkams pagal ICC
tematiką. Populiariausios temos – dokumentiniai akredityvai ir bankų
garantijos, Incoterms, ICC Modeliniai kontraktai. Iš viso per metus buvo
surengtas 20 seminarų. Vienas seminaras buvo organizuotas Klaipėdoje.
Juose sulaukėme beveik 500 dalyvių. Tai verslininkai, kurie įgavo naujų,
konkurencinius pranašumus suteikiančių žinių. Iš seminarų temų, kurias
šių projektų vadovė pateikė mūsų vartotojams 50 procentų yra ICC
projektų temos. Kita pusė seminarų temų buvo sudarytos iš Lietuvos
verslo išsakytų ar jiems pasiūlytų aktualijų. Tarp 2007 m. temų naujienų
įvardintume:
 nekilnojamojo turto pirkimų-pardavimų,
 vekselių,
 komercinių paslapčių temas.
o LR Prezidento Valdo Adamkaus vizito Švedijoje metu ICC Lietuva
kartu su Švedijos prekybos taryba, SEB ir SEB Vilniaus banku surengė
Švedijos investuotojams seminarą. Buvo pristatyta netik Lietuvos
bendrasis ekonominis patrauklumas, bet ir konkretūs investiciniai
projektai, infrastruktūriniai
projektai, Alytaus miesto ir regiono
investicinis patrauklumas bei konkretūs pasiūlymai investuotojams.
o Kooperuojantis su mūsų partneriais JT vystymo programos ir
Transparency International atstovybėmis Lietuvoje ICC Lietuva vykdo
tęstinį projektą Lietuvoje, kasmet minint Pasaulinę antikorupcijos dieną.
Ta proga inventorizuojami atsakingų institucijų vykdomi darbai
Lietuvoje, telkiamas aktyvios visuomenės pilietinis sąmoningumas,
teikiami konkretūs pasiūlymai, kontroliuojamas jų įgyvendinimas. Po
pernai organizuotos spaudos konferencijos, šiemet 2007 m. gruodžio 11
dieną LR Prezidento kanceliarijoje vyko konferencija Pasaulinės
Antikorupcijos dienos (gruodžio 9 d.) proga. Renginio globėjas - LR
Prezidentas Valdas Adamkus. Tarp kitų valstybinių institucijų vadovų
pranešimus padarė Ministras Pirmininkas G.Kirkilas, Teisingumo
ministras, Muitinės departamento bei mokesčių inspekcijos vadovai.
Buvo pristatyta ir tyrimų rezultatas “Lietuvos korupcijos žemėlapis
2007”, vyko diskusijos.
o Seminarų metu tiek iš mūsų pakviestų skaitovų, tiek ir ICC Lietuva
direkcijos iniciatyva vyksta ICC literatūros reklama ir propagavimas, tad

ICC Lietuva 2007 metų veiklos ataskaita

5

per 2007 metus pardavėme šių leidinių už 8,7 tūkst. Lt. Palyginimui per
2006 metus buvo parduota leidinių daugiau kaip už 14 tūkst. Lt.
• Verslo delegacijos
o Per 2007 metus ICC Lietuva direkcija priėmė tris verslo delegacijas iš
Moldovos, Kinijos ir Nyderlandų, buvo parengta jų vizitų darbotvarkės,
organizuotos įvairios partnerių bendradarbiavimą skatinančios
priemonės. Po tokių projektų mes visada tikimės, kad atsiradę
tiesioginiai dalykiniai kontaktai pažadins tolimesnį partnerių
bendradarbiavimą.
o ICC Lietuva organizavo 6 verslo misijas ir su verslo delegacijomis
aplankė 9 šalis: JAV, Kazachstaną, Uzbekistaną, Tadžikistaną, Kirgiziją,
Serbiją, Makedoniją, Baltarusiją ir Švediją, Turkmėniją. Verslo
delegacijos į šias šalis, kaip paprastai vyko kartu su Lietuvos aukštais
valstybės pareigūnais. Vizitų metu dalyvavo 84 verslininkai.
o Visų šių vizitų metu, parengtų darbotvarkių priemonių sąraše buvo
susitikimai-diskusijos (“apskritieji stalai”) su kitų šalių vadovais,
valstybinių institucijų pareigūnais, verslo organizacijomis, verslo
partneriais. Tokios darbo formos buvo surengtos ir atvykstančių į
Lietuvą užsienio verslo delegacijų dalyviams.
o LR ambasadoriaus A.Vinkaus iniciatyva Rygoje buvo surengta įvairaus
formato verslo susitikimai, buvo lankomos ir lietuviškos ir latviškos
įmonės, surengta diskusijos, seminaras. Į Rygą iš Lietuvos atvyko per 30
verslo organizacijų bei įmonių atstovų.
o Kartu su URM, Ūkio ministerija, LEPA bei pasitelkus kitus
nepriklausomus ekspertus verslo visuomenei buvo pateikta pažintiniai
šalių ir jų rinkų pristatymai: “ Verslas Kaliningrade: patirtis, situacija,
galimybės”, Moldovos ekonomikos, interesų bei galimybių prezentacija,
“Lietuvos verslo galimybės –Bulgarija ir Rumunija”, “Irako
Kurdistanas: esama padėtis ir ekonominės prlėtros galimybės”.
• Prezidiumas, kongresas
o Metų eigoje buvo organizuoti 4 prezidiumo posėdžiai, tame skaičiuje
vienas išvažiuojamasis į Ukmergę. Posėdžių ir kongreso sesijų metu
buvo inicijuojami aktualūs teminiai pranešimai:
 LEPA naujojo vadovo prisistatymas ir naujų bendradarbiavimo
iniciatyvų aptarimas;
 ICC Lietuva narių veiklos ir paslaugų pristatymai ir prezentacijos:
SORAINEN, UAB “Aukmergės baldai”, susitikimas su Ukmergės
verslo atstovais,
 “Lietuvos nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje ir Baltijos regiono
kontekste”,
 Lietuvos draudikų asociacijos tikslai ir veiklos prioritetai.
o Per ataskaitinius metus sušaukti du kongreso posėdžiai.
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o Direkcijos vadovas A.Akstinas dalyvavo ICC Pasaulio tarybos 193 –sios
sesijos darbe bei 5-me Pasaulio rūmų kongrese Stambule (Turkija).
• Darbas su nariais, narių skaičiaus didinimas
o Su ICC Lietuva narių atstovais (vadovais) metų bėgyje buvo organizuoti
individualūs susitikimai, kurie padeda geriau pažinti narių rūpimus
klausimus, ieškoti jų narystės pateisinimo motyvų ir abipusiai naudingų
projektų. Tokiu būdu yra kaupiamos narių paraiškos, paklausimai dėl
konkrečių interesų atstovavimo ar gynimo.
o ICC Lietuva narių veiklos ir pastangų įvertinimas atliekamas ir
nominuojant geriausius iš jų apdovanoti “ICC Lietuva Garbės ženklu” .
2007 metais šiuo apdovanojimu iš viso buvo pažymėti septyni
asmenys, tame tarpe trys ICC Lietuva nariai:
 - Kęstutis Kudzmanas, Lietuvos ambasadorius Azerbaidžane,
buvęs ilgalaikis mūsų organizacijos verslo partneris,
 - Nerijus Eidukevičius,
UAB “Kauno tiltai” generalinis
direktorius, buvęs Ūkio ministerijos sekretorius,
 - Valentinas Greičiūnas, Klaipėdos jūsų krovinių kompanijos
“Klasco” generalinis direktorius, ICC Lietuva prezidiumo
narys,
 - Antanas Andriulionis, Alytaus krašto pramoninkų
organizacijos vadovas, buvęs AB “Snaigė” generalinis
direktorius, buvęs ilgametis ICC Lietuva narys,
 - Alina Mačiulytė, Ūkio ministerijos sekretorė,
 - Pavel Andrle, ICC Čekija bankininkystės komisijos pirmininkas,
 - Valdas Sutkus, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos
vykdantysis direktorius, ICC Lietuva prezidiumo narys.
• Naujos darbo formos
o Bendradarbiavimas su mūsų partneriais, kitomis verslo organizacijomis,
prie visiems aktualių klausimų ir problemų, kurios pavienėmis
pastangomis neranda valdžios institucijose patikimų ir savalaikių
sprendimų, mūsų organizacija įsijungė į kolektyviai rengiamus
dokumentus, pasiūlymų formavimą, jų reprezentavimą tiesioginiuose
susitikimuose su LR Ministru Pirmininku, Kancleriu ir jų pakviestais
ministrais.
o Ši darbo forma davė konkrečių ir pozityvių rezultatų, todėl buvo
kreiptasi tiesiogiai į Premjerą ir gautas pritarimas rengti pastovius tokio
formato susitikimus turimų aktualijų operatyviam aptarimui ir
sprendimų ieškojimui.
o Dalyvauta kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei JTVP
darbo pusryčiuose su Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovais tema “Įmonių
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socialinės atsakomybės švietimo tendencijos ir poreikiai Europoje ir
Lietuvoje”. Taip pat vyko ir konferencija platesnei auditorijai.
o Įsigilinus į ICC Lietuva narių interesus ir poreikius, jų veiklos stipriąsias
puses, buvo parinkta ir suderinta aktuali konkrečiam ICC Lietuva nariui
individuali tema ar problematika ir kartu su juo buvo organizuojam
renginiai ar priemonės. Tokiu būdu:
 su Programinės įrangos aljansu buvo rengiama daug raštų ir atlikta
konkrečių darbų dėl technologinio neutralumo ir technologinio
suderinamumo nuostatų diegimo programinės įrangos klausimais
srityje;
 su UAB “Microsoft” organizavome konferenciją “technologinis
suderinamumas”;
 su advokatų kontoromis LAWIN, SORAINEN rengėme
seminarus ir naudojomės jų ekspertų žiniomis bei paslaugomis;
 su UAB “Aukmergės baldai” organizavome išvažiuojamąjį
prezidiumo posėdį į jų įmonę Ukmergėje, susitikome su miesto
verslininkų atstovais;
 su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija suengėme
bendrą valdymo organų posėdį, kartu dirbome prie narių interesų
atstovavimo dėl notarų ir registro centro paslaugų įkainių bei
“Darnios plėtros” projektų;
 su VU TVM inicijavome ir organizavome seminarą ICC Lietuva
nariams korupcijos tema;
 su SEB Vilniaus banku surengėme Švedijos investuotojams
seminarą, LR Prezidento vizito Švedijoje metu.
o ICC Lietuva veiklos propagavimui ir viešinimui direkcija pastoviai
rengia ir platina interneto svetainėje ir elektroniniu paštu savo nariams
operatyvinius informacinius pranešimus apie prezidiumo narių ei
direkcijos einamųjų darbų vykdymą, konkrečius veiklos pavyzdžius,
renginius ir kitas priemones.
o Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija mums suteikia
galimybes išnaudoti ne tik jau ir iš seniau naudotas darbo formas
(prešvizitiniai, povizitiniai delegacijų dalyvių susitikimai, patrauklių ir
rekomenduojamų rinkų pristatymas, pasitelkiant jau dirbančius ten
Lietuvos verslo atstovus), bet ir kitos naujos formos, kaip pvz. Ministro
darbiniai pietūs su verslo organizacijų atstovais aptarti konkretų
ekonominės diplomatijos klausimą; susitikimas su dviem ministrais
diskusijai apie diplomatinių šalies atstovybių komercijos atašė ir LEPA
atstovų darbo gerinimą; naujų, mažai pažįstamų ir dar per mažai
išnaudojamų rinkų pristatymas Lietuvos garbės konsulų toje šalyje
pagalba.
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• ICC Lietuva nominacija “Parnerystės lyderis”
o 2007 m. kovo 6 dieną Chodkevičių rūmuose Vilniuje įvyko ICC Lietuva
“Partnerystės lyderio 2006” kasmetinės apdovanojimo ceremonijos
renginys. Įvertinus apklausoje dalyvavusių asmenų bei įmonių atstovų
nuomones ICC Lietuva prezidiume buvo patvirtintas nugalėtojas – LR
Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas. Renginio mecenatas –
Bankas SNORAS.
• Komisijų darbas
o 2007 metais ICC Lietuva komisijų darbo bare pavyko sulaukti
konkrečios ir efektyvios veiklos iš naujai paskirtų mūsų komisijų
pirmininkų ir jų suburtų komisijos narių.
o Daug svarbių normatyvinių aktų projektų išnagrinėjo Komercinės teisės
ir praktikos komisija, teikę jas ministerijoms pagal jų kompetenciją, o
taip pat dalyvavo jų svarstymuose, sudarytose darbo grupėse
(pirmininkas Laimonas Skibarka, advokatų kontora SORAINEN),
o Savo veikla ir darbu galima pažymėti Arbitražo komisiją, kurios
rezultatai duoda konkrečios naudos įsteigto Vilniaus komercinio
arbitražo teismo veiklos tobulinimui bei plėtrai, praktikos perdavimui
arbitrams (pirmininkė Vilija Vaitkutė Pavan, advokatų kontora
LAWIN),
o Informacijos ir komunikacijos technologijų, E-verslo komisija
(pirmininkas Andrius Iškauskas, Programinės įrangos aljansas) aktyviai
ir daug dirbo įgyvendinant Lietuvoje technologinio neutralumo poziciją
programinės įrangos diegime, surengta konferencija technologinio
suderinamumo šioje srityje klausimais.

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų
pabaigoje
ICC Lietuva narių skaičius 2007 metų gruodžio 31 d. buvo 45.
Iš to skaičiaus:
• 14 asociacijų, konfederacijų, sąjungų,
• 27 įmonės,
• 4 garbės nariai.
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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 2007 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2008 02 19 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.

(Litais)

TURTAS
Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS
64.907
75.574
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
2.164
1 Patentai, licencijos
2 Programinė įranga
2.164
3 Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS
62.743
75.574
1.
1 Žemė
2 Pastatai ir statiniai
3 Mašinos ir įrengimai
4 Transporto priemonės
54.088
66.885
5 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
8.655
8.689
6 Nebaigta statyba
7 Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1 Po vienerių metų gautinos sumos
2 Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
224.354
137.019
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
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 2007 metų veiklos ataskaita
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23.374
19.185
4.189

21.179
21.179

29.613
23.713
5.900
3.648

3.161

3.591

3.648
167.719
289.261

3.591
109.088
212.593

855
2.306
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Eil. Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabos
Nr.

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

Ataskaitinis
laikotarpis

185.603

135.084

10.143

13.524

175.460
53.900
121.560

121.560
10.229
111.331

103.658
10.950

77.509
26.446

10.950
92.708
15.588

26.446
51.063
14.796

2.238
904
73.614
364

4.627
19.823
66
11.751

289.261

212.593

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Gen. direktorius
(įmonės administracijos vadovo

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

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 2007 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2008 02 19 Nr. _____
(data)

Eil.nr.
I.

STRAIPSNIAI

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio

970456

750857

PAJAMOS
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

947225

728105

23231

22752

2 Kitos pajamos
II.

SĄNAUDOS

916556

1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

551305

483144

60866

66739

-154295

-125941

458680

316686

2 Kitos sąnaudos
3 Kompensuotos sąnaudos

3.

4 Veiklos sąnaudos
4.1.

Pardavimo

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

4.4.

41058

25396

361425

239826

14505

6700

Patalpų išlaikymo

16331

15788

4.5.

Ryšių

9087

9312

4.6.

Transporto išlaikymo

9844

7971

4.7.

Turto vertės sumažėjimo

4.8.

Kitos veiklos

6430

7901

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.
III.

740628

4.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

3792
53900

10229

IV.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

53900

10229

Gen. direktorius

Algimantas Akstinas

(įmonės administracijos vadovo

(vardas ir pavardė)

_______________
(parašas)

pareigų pavadinimas)
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Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
2007 m. vasario 19 d.
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2007 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 5 darbuotojai, praėjusio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 5 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 Finansinėsinvesticinės 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.
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
nurašomas jį 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:
Normaty
Ilgalaikio turto grupė
vas
metais
MATERIALUSIS TURTAS
6
Baldai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai
3
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ir įranga)
Lengvieji automobiliai:
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo
mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni
kaip 5 metų
2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų
3) kiti lengvieji automobiliai
Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga

4
6
10
4
3

Visiškai nudėvėtas, tačiau įmonėje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal
grupes:
• Nematerialus turtas
- 2480 Lt įsigijimo savikaina
• Kitas ilgalaikis materialus turtas
- 6406 Lt įsigijimo savikaina
ICC Lietuva yra išsinuomojusi patalpas Vokiečių g. 28/17, Vilniaus mieste,
kurių vertė 260000 Lt. Nuomojimo terminas iki 2009 m. vasario 1 dienos.
Dalį išsinuomotų patalpų ploto (55%) ICC Lietuva subnuomoja.
Subnuomos terminas - iki 2009 m. vasario 1 dienos.
2.

ICC Lietuva turimas atsargas 2007 metų gruodžio 31 dienai sudaro:
• 14083 Lt - perparduotinų prekių (knygų) įsigijimo savikaina.
• 5102 Lt - kitas trumpalaikis turtas.

3.
ICC Lietuva 2007 metais gavo ir panaudojo 154295 Lt finansavimo
lėšų. Iš jų:
• 124125 Lt - 2007 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti
organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
• 12000 Lt - gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota Tarptautinių
prekybos rūmų ICC Lietuva nominacijos “Partnerystės lyderis” renginiui
finansuoti.
• 16055 Lt – gautos tikslinės paskirties lėšos iš Eksporto plėtros ir
skatinimo strategijos specialiosios programos lėšų, panaudota daliniam
projektų veiklos sąnaudų kompensavimui.
• 2115 Lt - gautas finansavimas - 2 % nuo Lietuvos gyventojų pajamų
mokesčio už 2006 metus, panaudotas organizacijos veiklai pagal jos
įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
4.
Organizacijoje ūkio subjekto vadovui per metus išmokėta 90469 Lt su
darbo santykiais susijusių pajamų.

Generalinis direktorius
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4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius
finansinių metų pabaigoje
Tarptautiniuose prekybos rūmuose ICC Lietuva 2007 m. gruodžio 31 dieną dirbo 5
samdomi darbuotojai.
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