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Patvirtinta 2010 m. kovo 3 d. 

Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Kongreso sprendimu 

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

 

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

 
Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, savivaldos organais bei 
šalies ir užsienio verslo organizacijomis bei kitais partneriais 

 

• Per metus mūsų deleguoti atstovai dalyvavo beveik 150-yje (2008 m. – 100) įvairių 
posėdžių, darbo grupių pasitarimų, susitikimų ir renginių, organizuojamų 
valstybinėse institucijose. Kaip kuriuos susitikimus inicijuojame ir mes patys. 

• Suvokdami šios veiklos svarbą ir naudą mūsų nariams, mes stengiamės pastoviai 
kokybiškai ir kiekybiškai nuolat stiprinti šias pozicijas, todėl esame pateikę visą eilę 
naujų pareiškimų dėl atstovų delegavimo pvz. į Trišalę tarybą, Europos ekonominių 
ir socialinių reikalų komitetą, VĮ “Invest Lithuania” valdymo organus, ekonominės 
migracijos komisiją, Sodros tarybą ir kt. 

• - Siekdami kokybiškai ir kiekybiškai plėtoti socialinio dialogo procesą Lietuvos 
verslo konfederacija/ICC Lietuva užėmė deramą poziciją ir dalyvavo inicijuojant bei 
rengiant Verslo forumą (kovo 19 d.), kurio metu parengtoje rezoliucijoje buvo 
išdėstytos nuostatos, kaip reikia elgtis su sunkiai surenkamomis biudžeto pajamomis. 
Dalyvavome ir išplėstiniame konstruktyviame ir skaidriame dialoge dėl Nacionalinės 
ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybos (NEVRT) steigimo, kuriame taip pat buvo 
parengtos rekomendacijos Vyriausybei dėl šios institucijos vizijos, susiejant tai su 
Trišalės tarybos reformavimu. Nuo 2009 metų liepos mėnesio darbdavių ir 
profsąjungų organizacijos vykdytos nelengvos derybos su Vyriausybe spalio 
pabaigoje buvo apvainikuotos Nacionalinio susitarimo ir parengto svarbiausių 
spręstinų probleminių ekonomikos klausimų sąrašo – Protokolo pasirašymu.  

• Šiais metais Lietuvos verslo konfederacija/ICC Lietuva įgalioti asmenys pasirašė 
įvairaus turinio bendradarbiavimo sutartis: 

o su Lietuvos-Šveicarijos prekybos rūmais;  
o su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu dėl bendradarbiavimo, rengiant 

2009 metais Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą;  

o su Vyriausybe Nacionalinį susitarimą kartu su einančių spręstinų klausimų 
protokolu;  

o su partneriais Verslo forumo rezoliuciją “Kokią valstybės naštą dar galime 
pakelti?”;  
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o Su VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus 
universitetu, Lietuvos bankų asociacija, UAB "Tarptautinė teisės ir verslo 
aukštoji mokykla", UADB “ERGO Lietuva” dėl projekto „Studentų praktikos 
finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimo” ES struktūrinės paramos 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Studijų kokybės gerinimas, 
tarptautiškumo didinimas.  

• 2009 m. buvo užmegztos naujos dalykinės pažintys su Lietuvos-Kinijos prekybos 
asociacija, Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos 
Federacija verslo taryba, Ispanijos-Lietuvos prekybos rūmais, Azerbaidžano eksporto 
ir investicijų skatinimo organizacija AZPROMO, Biodujų asociacija, ir kt. 

• Jau 2008 metais pradėję rengti susitikimus su partijomis, kandidatuojančiomis į 
Seimą, 2009 metais mes pratęsėme net keletą panašių  iniciatyvų: buvo surengti 
darbiniai susitikimai su Premjeru, kancleriu, visa eile ministrų,  pasikvietėme 
pristatyti savo programines nuostatas ir pagrindinius kandidatus į LR Prezidento 
postą.  

• Tradiciškai buvome partneriai rengiant kasmetinį susitikimą su Lietuvos diplomatais, 
kartu su URM ir ŪM formavome aktualijas ir vertinome diplomatų darbus bei 
pastangas sėkmingiau atstovauti verslo interesus užsienyje. Buvome pakviesti 
dalyvauti  Užsienio reikalų tarybos veikloje. 

• Kartu su kitomis verslo organizacijomis išbandėme naujas bendravimo su kitų šalių 
verslo partneriais formas – tele tiltus. Tokie buvo suorganizuoti per Užsienio reikalų 
ministeriją su JAV (Vašingtonas), bei per Ūkio ministeriją su Rusijos Federacija 
(Maskva). 

• Taip pat nemažai mūsų organizacijos atstovų laiko skiriame  susitikimams, 
diskusijoms, informaciniams mainams su kitų verslo organizacijų, tame skaičiuje ir 
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 per 100 (2008 m. - 50), iš jų su užsienio 
kolegomis – daugiau ne trečdalis. 

 

Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, ICC literatūros pardavimai 

 

• Vienas iš sėkmingiausių 2009 metų realizuotų projektų - liepos 2-3 dienomis 
surengtas Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) Vilniuje.  Šis forumas 
perėmė buvusių Pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimų, vykusių 1990 ir 1992 
metais gerąsias tradicijas ir užėmė deramą vietą ne tik mūsų organizacijos, bet ir kaip 
kurių valstybinių institucijų darbotvarkėse. Mes tikimės, kad gauti dalyvių labai 
palankūs vertinimai, pasitarnaus jog šio forumo globėjos pareigas sutiks perimti LR 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, o mums organizaciniuose darbuose ir toliau talkins 
Užsienio reikalų, Ūkio ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, 
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra. Jau yra parengtas PLEF tęstinumo 
įgyvendinimo projektas ir mes tikimės, kad bus pasirinktas tinkamiausias ir 
daugumos dalyvių lūkesčius atitinkantis modelis. 

• ICC Lietuva prisidėjo prie bendro projekto realizavimo, kartu su nariu advokatų 
kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN” bei Lietuvos 
advokatūra ir  kovo 5 d. surengė netradicinius arbitražo mokymus – “Pre-hearing 
Issues in International Commercial Arbitration” (“Pasiruošimo arbitražo bylos 
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nagrinėjimui aspektai)”. Šiuose tarptautiniuose mokymuose sulaukta 40 dalyvių iš 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos.  

• Spalio 26 d. buvo organizuotas seminaras-diskusija dėl Lietuvos ekonominių interesų 
geresnio atstovavimo Baltarusijoje ir Kazachstane. Seminare dalyvavo ŪM 
viceministras A.Burkovskis, URM atstovai. 

• Lapkričio 9 d. organizavome darbo pietus-diskusiją su Energetikos ministru 
A.Sekmoku “Atsinaujinanti energetika Lietuvoje: status quo ir perspektyvos”. 

• Lapkričio 12 d. kartu su mūsų nariu UAB “Microsoft Lietuva” organizavome 
apskritojo stalo diskusiją-seminarą “IKT suderinamumo klausimai”. 

• Lapkričio 19 d. bendradarbiaujant su advokatų kontora “Sorainen” surengtas 
seminaras tema „Konkurencijos taisyklės ir verslo asociacijos: pažeidimų rizikos ir jų 
išvengimo galimybės". 

• Lapkričio 20 d. bendradarbiaudami su Užsienio reikalu ministerija organizavime 
seminarą “Verslas subsacharinėje Afrikoje: galimybės ir iššūkiai”. 

• Lapkričio 20 d. bendradarbiaujant su advokatų kontora “Sorainen” surengtas 
seminaras tema „Viešieji pirkimai: naujausi reglamentavimo pasikeitimai bei 
dažniausiai tiekėjų keliami klausimai" 

• Lapkričio 26 d. bendradarbiaujant su advokatų kontora “Sorainen” surengtas 
seminaras tema „Jūsų veiklą tiria konkurencijos taryba: kodėl, kaip ir ką daryti?" 

 

Verslo delegacijos. Partnerių paieška 

 

• Vasario 12 d. ICC Lietuva priėmė Tadžikistano  verslo delegaciją, kuri lydėjo šalies 
prezidentą Emomali RAHMON, oficialaus vizito Lietuvoje metu. Surengtame verslo 
forume ir susitikimuose su Tadžikistano verslininkais dalyvavo virš 20 Lietuvos 
kompanijų.  

• Kovo 3-6 d. buvo organizuota verslo delegacija į Gruziją, lydint LR Seimo 
Pirmininko A.Valinską oficialaus vizito Gruzijoje metu. 

• Balandžio 6 - 9 d. ICC Lietuva organizavo Lietuvos verslo delegacijos vizitą, kuri 
lydėjo UR ministrą V.Ušacką, oficialaus vizito į Azerbaidžaną metu. Į sostinę Baku 
vyko 18 Lietuvos atstovų iš turizmo, paslaugų, maisto ir tekstilės sektorių.  

• Balandžio 22 -23 d. ICC Lietuva organizavo Lietuvos verslo delegacijos vizitą, lydint 
Prezidentą V.Adamkų jo oficialaus vizito Suomijoje metu.  

• Gegužės 26 d. įvyko susitikimas su indų delegacija, dėl organizuojamos parodos 
„Made in India“.   

• Birželio 7-11 d. ICC Lietuva organizavo Lietuvos verslo delegacijos vizitą, kuri 
lydėjo UR ministrą V.Ušacką, oficialaus vizito į Kazachstaną metu. Vizito metu, prie 
delegacijos prisijungė ir LR ŽŪ ministras K.Starkevičius. Verslo delegacijos sudėtyje 
vyko 5 įmonių atstovai iš transporto ir maisto pramonės sektorių, prie kurių Almatoje 
prisijungė dar 2 Lietuvos įmonės, jau dirbančios Kazachstano rinkoje. Vizito metu 
buvo suorganizuoti susitikimai su Kazachstano verslininkais ir įmonių struktūrų 
atstovais, aptartas šalių ekonominis bendradarbiavimas žemės ūkio bei transporto ir 
logistikos srityse. 

• Spalio 7-8 d. Lietuvos verslo konfederacija/ICC Lietuva organizavo verslo 
delegaciją, atstovaujančią atsinaujinančių energijos šaltinių sektorių. Suomijoje ir 
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Estijoje buvo suorganizuoti apskritojo stalo diskusijomis su tų šalių valstybinių 
institucijų pareigūnais, verslo partneriais. Vizitas vyko LR Prezidentės 
D.Grybauskaitės vizito šiose šalyse metu. 

• Lapkričio 25-28 d. Lietuvos verslo konfederacija, vykdydama Vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai  projektą, priėmė Gruzijos verslininkų 
delegaciją sudarytą iš žemės ūkio ir turizmo sektorių atstovaujančių įmonių, kuriai 
vadovavo Gruzijos parlamento narys Sergo Kitiashvili.  

• Mūsų direkcija planavo ir intensyviai rengė investicinį forumą Danijoje ir 
Norvegijoje, kurių akcentu turėjo būti LR Prezidento ar Premjero dalyvavimas šiame 
renginyje, tačiau mūsų šalies vadovų darbotvarkes su šiuo forumu mums suderinti 
nepavyko ir šie projektai lieka 2010 metų planuose. 

 

Prezidiumas, kongresas. Apdovanojimai 

 

•  Per ataskaitinį laikotarpį buvo sušaukta 8 prezidiumo posėdžiai (2008m.- 6), kurie 
beveik visi vyko mūsų narių biuruose. Ši forma jau tapo mūsų tradicija, suteikianti 
puikią galimybę betarpiškai susipažinti su mūsų narių veikla, užsibrėžtais tikslais, 
vykdomais projektais, turimomis darbo sąlygomis. Tai padeda geriau išsiaiškinti jų 
interesus, realius poreikius bendradarbiavimui, turimas problemas ar spręstinus 
klausimus, vykdomais projektais, teikiamomis paslaugomis, susipažinti su 
reikalingais kontaktiniais asmenimis, žymiai platesniam žmonių ratui pristatyti ir 
mūsų konfederacijos veiklą. 

• Laikantis patvirtintų įstatų buvo sušauktos dvi kongreso sesijos XXVI ir XXVII.  

• Kaip skatinimo ir padėkos formą už lojalumą mūsų organizacijos veiklai, aktyvų 
organizacijos veiklos propagavimą verslo visuomenei, asmeninį indėlį į organizacijos 
vardo garsinimą prezidiumas 2009 metais apdovanojo “ICC Lietuva Garbės ženklu” 
4 asmenis. (2008m. - 7)  

• Tęsiant tradicinį mūsų projektą, organizavome apklausą ir apibendrinę joje 
dalyvavusių žmonių išreikštus pasiūlymus išrinkome bei apdovanojome Lietuvos 
verslo konfederacijos | ICC Lietuva “Partnerystės lyderio 2008” prizu dienraščio 
“Verslo žinios” vyriausią redaktorių Rolandą Barysą. 

 

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje 
 

Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva narių skaičius 2009 metų gruodžio 31 d. buvo 
47. 
Iš to skaičiaus: 

• 14 asociacijų, konfederacijų, sąjungų, 

• 33 įmonės,  

O taip pat turime 4 garbės narius. 
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3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė 

LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA 
(ūkio subjekto pavadinimas)

kodas 110063950, Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
(Tvirtinimo žyma)

PAGAL 2009 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

          2010 01 28    Nr. _____

(data)           
 (Litais)

Eil. Nr. TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 34.916 49.347 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 373 1.269 
1 Patentai, licencijos
2 Programinė įranga 373 1.269 
3 Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 1. 34.543 48.078 
1 Žemė
2 Pastatai ir statiniai
3 Mašinos ir įrengimai
4 Transporto priemonės 28.493 41.290 
5 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 6.050 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 93.837 184.126 
I. 

20.883 18.765 
1 Atsargos 2. 14.279 17.398 
2 Išankstiniai apmokėjimai 6.604 1.367 
3 Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 17.028 43.027 
1 Pirkėjų įsiskolinimas 934 29.415 
2 Kitos gautinos sumos 16.094 13.612 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1 Trumpalaikės investicijos
2 Terminuoti indėliai

3 Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 55.926 122.334 

TURTAS, IŠ VISO 128.753 233.473 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Pastabos 
Nr.            

 Ataskaitinis 
laikotarpis    
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Eil. Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS 71.057 182.583 
I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS 3.381 6.762 
III. KITI REZERVAI 
IV. VEIKLOS REZULTATAS 67.676 175.821 

1 Ataskaitinių metų veiklos rezultatas -108.145 361 
2 Ankstesnių metų veiklos rezultatas 175.821 175.460 

D. FINANSAVIMAS
1 Dotacija
2 Tiksliniai įnašai

3 Nario mokesčiai
4 Kitas finansavimas

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 57.696 50.890 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1 Finansinės skolos

2 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 57.696 50.890 
1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 10.968 
2 Finansinės skolos
3 Skolos tiekėjams 49.730 24.267 
4 Gauti išankstiniai apmokėjimai 7.866 
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 15.474 
6 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 100 181 

128.753 233.473 

Gen. direktorius     Algimantas Akstinas      ___________
(įmonės administracijos vadovo (vardas ir pavardė) (parašas)
pareigų pavadinimas)

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Pastabos 
Nr.            

 Ataskaitinis 
laikotarpis    

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 
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         LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA         
(Ūkio subjekto pavadinimas)

       kodas 110063950, Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius         
( kodas,  buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2009 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
          2010 01 28   Nr. _____

(data)           

Eil.nr. STRAIPSNIAI
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinio 
laikotarpio

Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio

I. PAJAMOS 387506 968739
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 368757 942569
2 Kitos  pajamos 18749 26170

II. SĄNAUDOS 495651 968378
1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 333829 655334
2 Kitos sąnaudos 68547 66976
3 Kompensuotos sąnaudos 3. -313668 -184510
4 Veiklos sąnaudos 406943 430578

4.1.      Pardavimo 52267 36111

4.2.      Darbuotojų išlaikymo 4. 286357 328439

4.3.      Nusidėvėjimo (amortizacijos) 13731 15271

4.4.      Patalpų išlaikymo 31272 27312

4.5.      Ryšių 7150 8327

4.6.      Transporto išlaikymo 8659 7194

4.7.      Turto vertės sumažėjimo

4.8.      Kitos veiklos 7507 7924

4.9.      Suteiktos labdaros, paramos 

4.10.      Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -108145 361
IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -108145 361

Gen. direktorius Algimantas Akstinas _______________
(įmonės administracijos vadovo (vardas ir pavardė) (parašas)
pareigų pavadinimas)
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Lietuvos verslo konfederacija 

2010 m. sausio 28 d. 
 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 

prie 2009 metų atskaitomybės 

Bendroji dalis 

Lietuvos verslo konfederacija (ankstesnis pavadinimas Tarptautiniai prekybos rūmai 
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 
biuro adresas: Gedimino pr. 50/2, LT-01110 Vilnius 

Organizacijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. 

Lietuvos verslo konfederacija 2004 05 17 dieną yra įregistruota PVM mokėtoju. 

Lietuvos verslo konfederacijoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 4 
darbuotojai, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 4 darbuotojai. 

Lietuvos verslo konfederacijos 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 

Lietuvos verslo konfederacija, 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.  
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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. Lietuvos verslo konfederacija ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas toks 
turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė už 1000 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: 

Ilgalaikio turto grupė 
Normatyv
as metais 

MATERIALUSIS TURTAS 
Baldai 

6 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir 
įranga) 

3 

Lengvieji automobiliai:  
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo 
mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 
5 metų 

4 

2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 6 
3) kiti lengvieji automobiliai 10 
Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas 4 

NEMATERIALUSIS TURTAS 
Programinė įranga  

3 

 

Visiškai nudėvėtas, tačiau įmonėje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal grupes: 
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• Nematerialus turtas   - 2480 Lt įsigijimo savikaina 
• Kitas ilgalaikis materialus turtas  - 18677 Lt įsigijimo savikaina 
 
Lietuvos verslo konfederacija yra išsinuomojusi patalpas Gedimino pr. 50, 
Vilniaus mieste. Nuomojimo terminas iki 2014 m. lapkričio 30 dienos. Dalį 
išsinuomotų patalpų ploto (37%) ICC Lietuva subnuomoja. Subnuomos terminas 
- iki 2014 m. lapkričio 30 dienos. 

2. Lietuvos verslo konfederacija turimas atsargas 2009 metų gruodžio 31 
dienai sudaro: 

• 13279 Lt - perparduotinų prekių (knygų) įsigijimo savikaina. 
•   2302 Lt - kitas trumpalaikis turtas. 

3. Lietuvos verslo konfederacija 2009 metais gavo ir panaudojo 313668 Lt  
finansavimo lėšų. Iš jų: 

• 141766 Lt - 2009 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti organizacijos 
veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti. 

• 20000 Lt  - gauta parama gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota 
organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti. 

• 12000 Lt - gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota Lietuvos verslo 
konfederacija nominacijos “Partnerystės lyderis” renginiui finansuoti. 

• 99557 Lt – gauta parama iš LR juridinių asmenų, bei tikslinės paskirties lėšos 
iš LR Ūkio ministerijos bei LR Užsienio reikalų ministerijos, panaudota 
Lietuvos verslo konfederacija renginio “Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumas” daliniam išlaidų kompensavimui. 

• 39122 Lt – gautos tikslinės paskirties lėšos iš LR Ūkio ministerijos bei LR 
Užsienio reikalų ministerijos, panaudotos daliniam projektų veiklos sąnaudų 
kompensavimui. 

• 1223 Lt - gautas finansavimas - 2 % nuo Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio 
už 2008 metus, panaudotas organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus 
tikslus finansuoti. 

 

4. Organizacijoje ūkio subjekto vadovui per metus išmokėta 87557 Lt su 
darbo santykiais susijusių pajamų. 

 
 
 

Generalinis direktorius      Algimantas Akstinas 
 
 

 

4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių 
metų pabaigoje 

 

 
Lietuvos verslo konfederacijoje | ICC Lietuva 2009 m. gruodžio 31 dieną dirbo 4 
samdomi darbuotojai. 


