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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
2008 metais mūsų deleguoti atstovai sudalyvavo beveik 100 įvairių posėdžių,
pasitarimų, darbo grupių, įvairių ekspertų, institucijų vadovų susitikimų ir renginių,
organizuojamų valstybinėse institucijose.
Lygiagrečiai vyksta susitikimai, diskusijos, informaciniai mainai su užsienio
šalių diplomatinių atstovybių vadovais ir kitais diplomatais, verslo organizacijų iš
kitų šalių kolegomis, užsienio ekspertais ir specialistais. Tokių oficialių susitikimų
per metus buvo apie 50.
Apie 50 susitikimų per metus įvyko su kitų Lietuvos organizacijų vadovais,
atstovais, kurių metu ieškoma naujų ir efektyvesnių bendradarbiavimo formų,
projektų, formuojamos bendros pozicijos, rengiamasi tinkamam narių interesų
atstovavimui derybose,
Viena iš ICC Lietuva būdingų veiklų yra aktyvus dalyvavimas Lietuvos verslo
konkurencingumo gebėjimų stiprinimo procesuose. Šiuo tikslu yra organizuojami
seminarai ir mokymai įmonių atstovams. Į tokio tipo renginius pernai iš užsienio
buvo pakviesta net 17 įvairių sričių aukšto lygio pranešėjų. 50 – yje procentų ICC
Lietuva rengiamų seminarų savo žinias verslo atstovams turėjo progos perduoti ir
mūsų pakviesti Lietuvos ekspertai. Taip pat seminarų metu platinama ICC literatūra
apie tarptautiniu standartus, taisykles ir normatyvus.
Per metus surengta apie 20 seminarų, kuriuose sudalyvavo iki 300 verslo
atstovų. 65 % seminarų temų sudaro ICC sukurtų verslo standartų, taisyklių ir
rekomendacijų tematika, kaip antai INCOTERMS sąlygos; naujosios akredityvų
(UCP 600) taisyklės; ICC tipinės pirkimo-pardavimo, distribucijos, franšizės sutartys
ir kitos.
2008 metais į seminarų programą buvo įtraukta nemažai visiškai naujų temų,
aktualiais rinkoje klausimais, apie kartelinius susitarimus; darbdavio teises, pareigas
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ir riziką mažinant darbo vietų skaičių; investicinius ginčus ir kitos. Jau antri metai
ICC Lietuva surengia seminarą kaimyninėje šalyje Latvijoje.
Viena iš mūsų veiklos sričių – verslo delegacijų rengimas, ieškant naujų rinkų
užsienyje, siekiant pristatyti Lietuvos ekonomikos pasiekimus ir galimybes, pritraukti
užsienio investicijas, skatinti eksporto augimą, perimti užsienio pažangią patirtį, kaip
didinti gamybos bei paslaugų darbo našumą. Per 2008 metus mes surengėme 11
įvairaus dydžio verslo misijų užsienyje. Šiose ekonominio turinio rinkų žvalgybose
su mumis sudalyvavo per 100 Lietuvos įmonių.
Reikšminga mūsų pagalba organizuoti užsienio šalių delegacijų priėmimą,
Lietuvos ekonominių galimybių ir interesų pristatymą, svečių vizito darbotvarkių
parengimą ir sėkmingą įgyvendinimą Lietuvoje. 2008 metais du kartus priėmėme
Turkijos, Graikijos verslo delegacijas. Esame įsitikinę, kad surengti dvišaliai
susitikimai buvo naudingi abejoms šalims.
Vykdome intensyvų susirašinėjimą su valstybės institucijomis. Tarp ICC
Lietuva rengiamų raštų galime išskirti teisės aktų projektų analizių, pasiūlymų bei
rekomendacijų paruošimą, rinkų apžvalgas ir komentarus, o taip pat kitus svarbaus
turinio ir didelės apimties laiškus, kurių išsiunčiame per metus ne mažiau 50.
ICC Lietuva organizaciniai partneriai yra ekonominės diplomatijos plėtrą bei
tarptautinę prekybą skatinančios valstybinės institucijos, kaip LR Prezidentūra,
Vyriausybės kanceliarija, Užsienio reikalų, Ūkio, Susisiekimo ministerijos bei joms
pavaldžios struktūros, tokios kaip Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje,
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra, kurių pasitikėjimą mūsų veikla labai
vertiname ir branginame.
Kaip padėkos formą už lojalumą mūsų organizacijos veiklai, aktyvų
organizacijos veiklos propagavimą verslo visuomenei, asmeninį indėlį į organizacijos
vardo garsinimą ICC Lietuva prezidiumas 2008 metais apdovanojo “ICC Lietuva
Garbės ženklu” 7 asmenis; 2 iš jų ICC Lietuva narių atstovai, 5 įvairių valstybinių
institucijų bei mūsų partnerių atstovai. Visai eilei kolegų viešų renginių metu yra
pareikštos padėkos už glaudų ir dalykišką bendradarbiavimą.
Apvainikuojant organizuotoje apklausoje dalyvavusių žmonių išreikštus
pasiūlymus, ICC Lietuva “Partnerystės lyderiu 2007” išrinktas Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentą, Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską. Šis mūsų
pasirinkimas demonstruoja, kad dėmesingas ir nuoseklus savivaldybių darbas
sudarant ne tik būtinas, bet ir patrauklias sąlygas verslo plėtojimui, organizuojant su
bendruomene dialogą ir skatinant jį, galima pasiekti ženklių ir iškalbingų pasiekimų.
2008 metais ICC Lietuva direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
Baltijos prekybos rūmais Gruzijoje, paramos “Partnerystės lyderio” mecenato sutartį
su Banku SNORAS, sutartį su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu dėl
bendradarbiavimo, rengiant 2009 metais Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą. Šio
forumo globėjas yra Prezidentas Valdas Adamkus.
2008 metais aktyvesnių bendradarbiavimo ryšių pasiekėme su mūsų
tarptautiniais partneriais ir jaunaisiais kolegomis Junior Chamber International (JCI).
Priėmėme atvykusį į Lietuvą JCI prezidentą, sutarėme kasmet susitikti ir aptarti
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rezultatus ir aktualijas. ICC Lietuva generalinis direktorius buvo pakviestas ir
dalyvavo JCI metiniame ataskaitiniame susirinkime, išdėstė ir aptarė abipusiai
naudingo bendradarbiavimo interesus ir konkrečias formas,
ICC Lietuva prezidentas Julius Niedvaras ir generalinis direktorius Algimantas
Akstinas 2008 metų birželio mėnesį lankėsi Stokholme ICC tarptautiniame Verslo
forume, kuriame buvo pristatyta nauja mūsų tarptautinės organizacijos vadovybė,
strateginiai ir organizaciniai pokyčiai, kur vienas iš naudingiausių ir įdomiausių
nariams – buvo sudarytos 5 Regioninės konsultacinės grupės. Jų tikslas suburti
konkretaus regiono šalių nacionalinių komitetų atstovus, surinkti specifines ir
aktualiausias problemas, išdiskutuoti jas ekspertiniame lygmenyje ir tada teikti į
bendrąjį visų penkių Regioninių konsultacinių grupių posėdį, unifikuotų bendrų
sprendimų priėmimui. Šių grupių darbas turi ženkliai padėti ir pagreitinti verslo ir
tarptautinės prekybos sąlygų rengimą ir tobulinimą, o taip pat ir vieningą taisyklių
supratimą bei traktavimą, kur tu pasaulyje bedarytum verslą.
ICC Lietuva direkcija planavo ir intensyviai rengė investicinį forumą Danijoje,
kurio akcentu turėjo būti LR Prezidento ar Premjero dalyvavimas šiame renginyje,
tačiau mūsų šalies vadovų darbotvarkes su šiuo forumu mums suderinti nepavyko.
Taip pat, nepavyko išvykti su LR Prezidentu mūsų sudarytai specializuotai moterų
verslininkių delegacijai į Suomiją, nes šis oficialus mūsų šalies vadovo vizitas buvo
staiga atšauktas. Todėl tikimės dar šiais metais prie šių projektų grįžti ir juos
sėkmingai realizuoti.
Pernai ICC Lietuva paskelbė iniciatyvą surengti Vilniuje, 2009 metų liepos 2-3
dienomis Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF). Šis forumas perims buvusių
Pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimų, vykusių 1990 ir 1992 metais, gerąsias
tradicijas. Šiais metais vyksiančio forumo globėjas sutiko būti Prezidentas Valdas
Adamkus, o mums organizaciniuose darbuose talkina Užsienio reikalų, Ūkio
ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra. Taip pat yra sudaryta ir šio forumo Garbės Taryba, kurios darbe
sudalyvaus net 6 ICC Lietuva nariai.
Sėkmingu ir inovatyviu veiklos projektas 2008 metais buvo specializuotas
finansinio sektoriaus verslo atstovų delegacijos vizitą kartu su LR Prezidentu į
Londoną, kur įvyko susitikimas su Londono sičio meru.
Tradiciškai rengiamos verslo delegacijas, aplankyti Pasaulines parodas. Su LR
Premjero oficialia delegacija verslininkai lankėsi EXPO 2008 Saragosoje.
Du kartus 2008 metais su verslo delegacijomis lankytasi Gruzijoje ir kaip
baigiamasis šio projekto rezultatas, 2009 metų kovo mėnesį planuojamas Seimo
Pirmininko vizitas, kartu su Lietuvos verslininkų delegacija, kurio metu verslas tikisi
gauti labai konkrečius sprendimus dėl statybos ir infrastruktūrinių projektų
realizavimo draugiškoje Gruzijos žemėje.
ICC Lietuva deda nemažai pastangų naujų Lietuvos eksporto rinkų paieškai.
Šiais tikslais mūsų inicijuotos delegacijos lankėsi dinamiškose ir didelės perkamosios
galios rinkose, kaip Jungtinių Arabų Emyratai, Kuveitas. Vizitai į Rumuniją,
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Bulgariją bei Kroatiją taip pat parodo Lietuvos verslo tikslinę orientaciją į šio regiono
rinkas, kur mums svarbu pritaikyti Lietuvoje pasiteisinusio verslo modelių patirtį.
Taip pat žvalgytasi, kada ir kokios yra galimos perspektyvos Kubos
Respublikoje. Naujų ir netradicinių rinkų paieška išliks ypač svarbi Lietuvos verslui
ir ekonominio nuosmukio metais, norint išlaikyti ir didinti eksportą.
Prezidiumo posėdžių metu, kaip darbo formos naujovė, buvo pradėta kviesti ir
išklausyti ICC Lietuva įsteigtų komisijų pirmininkus, tikslu informuoti prezidiumą
apie organizuotą ir atliktą konkretų darbą. Prezidiumas jau išklausė dviejų komisijų
pirmininkus. Tuo siekiama dar labiau į mūsų narių praktinius interesus nukreipti šių
komisijų veiklą bei orientuoti į siejamus lūkesčius. Taip pavyzdžiui, buvo priimtas
paskatinantis sprendimas Arbitražo komisijai kuo operatyviau rengti Komercinio
arbitražo Įstatymo procedūrų tobulinimo pataisas, pagal turimus verslo poreikius ir
pagal jau turimą ir susiformavusią 13-os metų Vilniaus komercinio arbitražo praktiką.
ICC Lietuva Prezidiumas, įsteigė šias komisijas, šalia jau egzistuojančių 3
komisijų:
“Aplinkos ir energetikos” (pirmininkas Gediminas Baublys, atstovaujantis
advokatų profesinę bendriją “Nordia Baublys ir partneriai”),
“Verslas, valdžia ir visuomenė” (pirmininkas Mykolas Katkus, atstovaujantis
UAB “VRP Hill&Knowlton”),
“Prekybos ir investicijų” (pirmininkas Marius Busilas, Lietuvos prekybos
įmonių asociacijos vykdantysis direktorius).
Komisijų veikla ir jose suburtų ekspertų darbas duoda svarbų ir apčiuopiamą
rezultatą. Komisijoms yra nukreipiami gana didelės apimties teisės aktų projektų
srautai, kurie paverčiami ICC Lietuva komentarais, pasiūlymais ar konstruktyvia
pozicija. Šiame darbo bare daugiausiai nuveikė “SORAINEN” advokato Laimono
Skibarkos vadovaujamos Komercinės teisės ir praktikos komisijos komanda.
Vilijos Vaitkutės Pavan vadovaujama Arbitražo komisija atliko didelį darbą ir
jau yra baigiamojoje stadijoje teikiant įstatymų leidėjams LR Komercinio arbitražo
įstatymo pakeitimo projektą. Tai iš tikrųjų realūs darbai, reali ir labai reikalinga
pakalba verslui, kur mes matome konkrečią mūsų organizacijoje dalyvaujančių
ekspertų kuriamą pridėtinę vertę.
2009 metais mūsų planuose yra įsteigti dar tris naujas komisijas.

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų
pabaigoje
ICC Lietuva narių skaičius 2008 metų gruodžio 31 d. buvo 47.
Iš to skaičiaus:
• 13 asociacijų, konfederacijų, sąjungų,
• 30 įmonių,
• 4 garbės nariai.
ICC Lietuva 2008 metų veiklos ataskaita
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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 2008 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2009 01 30 Nr. _____
(data)

(Litais)
Eil. Nr.

TURTAS
Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS
49.347
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
1.269
1 Patentai, licencijos
2 Programinė įranga
1.269
3 Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS
48.078
1.
1 Žemė
2 Pastatai ir statiniai
3 Mašinos ir įrengimai
4 Transporto priemonės
41.290
5 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
6.788
6 Nebaigta statyba
7 Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1 Po vienerių metų gautinos sumos
2 Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
184.126
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
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2.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

64.907
2.164
2.164
62.743

54.088
8.655

224.424

18.765
17.398
1.367

27.022
19.185
7.837

43.027
29.415
13.612

29.613
23.713
5.900

122.334
233.473

167.789
289.331
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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

182.583

185.603

6.762

10.143

175.821
361
175.460

175.460
53.900
121.560

50.890

103.728
10.950

50.890
10.968
24.267

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Gen. direktorius
(įmonės administracijos vadovo

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

15.474
181

2.238
904
73.614
434

233.473

289.331

Algimantas Akstinas
(vardas ir pavardė)

10.950
92.778
15.588

___________
(parašas)

pareigų pavadinimas)

ICC Lietuva 2008 metų veiklos ataskaita

7

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 2008 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2009 01 30 Nr. _____
(data)

Eil.nr.
I.

STRAIPSNIAI

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio

968739

970456

PAJAMOS
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

942569

947225

26170

23231

2 Kitos pajamos
II.

SĄNAUDOS

968378

1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

655334

551305

66976

60866

-184510

-154295

430578

458680

2 Kitos sąnaudos
3 Kompensuotos sąnaudos

3.

4 Veiklos sąnaudos
4.1.

Pardavimo

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

4.4.

Patalpų išlaikymo

4.5.

Ryšių

4.6.

Transporto išlaikymo

4.7.

Turto vertės sumažėjimo

4.8.

Kitos veiklos

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.
III.

4.

916556

36111

41058

328439

361425

15271

14505

27312

16331

8327

9087

7194

9844

7924

6430

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
361

53900

IV.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

361

53900

Gen. direktorius

Algimantas Akstinas

(įmonės administracijos vadovo

(vardas ir pavardė)

_______________
(parašas)

pareigų pavadinimas)
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Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
2009 m. sausio 30 d.
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2008 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 4 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,
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

t.y.

apskaitoje

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.
ICC Lietuva 2008 metų veiklos ataskaita
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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:
Normatyv
Ilgalaikio turto grupė
as metais
MATERIALUSIS TURTAS
6
Baldai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir
3
įranga)
Lengvieji automobiliai:
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo
4
mokymo 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
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Visiškai nudėvėtas, tačiau įmonėje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal grupes:
• Nematerialus turtas
- 2480 Lt įsigijimo savikaina
• Kitas ilgalaikis materialus turtas - 8409 Lt įsigijimo savikaina
ICC Lietuva yra išsinuomojusi patalpas Vokiečių g. 28/17, Vilniaus mieste, kurių
vertė 260000 Lt. Nuomojimo terminas iki 2010 m. vasario 1 dienos. Dalį
išsinuomotų patalpų ploto (36%) ICC Lietuva subnuomoja. Subnuomos terminas
- iki 2010 m. vasario 1 dienos.
2.

3.

ICC Lietuva turimas atsargas 2008 metų gruodžio 31 dienai sudaro:
• 13381 Lt - perparduotinų prekių (knygų) įsigijimo savikaina.
• 3302 Lt - kitas trumpalaikis turtas.
ICC Lietuva 2008 metais gavo ir panaudojo 184510 Lt finansavimo lėšų.

Iš jų:
• 151628 Lt - 2008 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti organizacijos
veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti.
• 14000 Lt - gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota Tarptautinių
prekybos rūmų ICC Lietuva nominacijos “Partnerystės lyderis” renginiui
finansuoti.
• 17487 Lt – gautos tikslinės paskirties lėšos iš Eksporto plėtros ir skatinimo
strategijos specialiosios programos lėšų, panaudota daliniam projektų veiklos
sąnaudų kompensavimui.
• 1395 Lt - gautas finansavimas - 2 % nuo Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio
už 2007 metus, panaudotas organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus
tikslus finansuoti.
4.
Organizacijoje ūkio subjekto vadovui per metus išmokėta 84074 Lt su
darbo santykiais susijusių pajamų.

Generalinis direktorius

Algimantas Akstinas

4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius
finansinių metų pabaigoje
Tarptautiniuose prekybos rūmuose ICC Lietuva 2008 m. gruodžio 31 dieną dirbo 4
samdomi darbuotojai.
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