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Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Kongreso sprendimu 

 
LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS VIZIJA  
Verslo organizacija, geriausiai atstovaujanti paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų 
verslo interesus.. 
 
LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS MISIJA 
Telkti Lietuvos verslą ir kurti konkurencingą ekonominę aplinką. 
 
 

 

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 
 

• 2010 metais buvo nuosekliai vykdomas paruošiamasis konstruktyvaus 
bendradarbiavimo su mūsų narius dominančiomis valstybinėmis institucijomis. Todėl 
2010 m. konfederacija pasirašė 3 reikšmingas sutartis su Lietuvos muitinės 
departamentu, LR Konkurencijos taryba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos 
tarnyba. Yra parengtas ir derinamas sutarties projektas ir  su LR Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnyba.  

• 2010 m. kovo 3 d. Lietuvos verslo konfederacijos kongreso ir jo metu vykusios 
diskusijos su Ministru Pirmininku, Ūkio bei Teisingumo ministrais buvo svarstoma 
Vyriausybės vykdoma politika dėl vykdomos viešo administravimo sistemos 
reformos ir dviejų tipų reformos pavyzdžių minėtose ministerijose. 

• Metų bėgyje buvo surengti teminiai susitikimai su Ūkio, Užsienio reikalų, 
Susisiekimo, Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo, LR Energetikos ministrais, 
(su kaip kuriais iš jų po kelis kartus), aktyviai bendradarbiauta su Užsienio reikalų 
viceministre A. Skaisgiryte - Liauškiene, LR Ūkio viceministru A. Burkovskiu, LR 
Energetikos viceministrais R. Švedu ir A. Daruliu, LR Švietimo ir mokslo vice 
ministre N. Putinaite. 

• Lietuvos verslo konfederacijos direkcijos bei deleguotų atstovų pastangomis 
dalyvauta rengiant darbotvarkę ir organizuojant Lietuvos garbės konsulų 
suvažiavimą 2010 m. liepos 13-14 d.  bei Lietuvos ambasadorių suvažiavimą 2010 
m. rugpjūčio 25 d. Vertinome ir diskutavome, kaip efektyviau ir geriau atstovauti 
užsienyje Lietuvos ekonominius interesus. Patektas tokio vertinimo projektas Ūkio ir 
Užsienio reikalų ministerijoms. 

• 2010 metų eigoje pasirašytos dar 9 bendradarbiavimo sutartys ir su “Projektų 
vadybos asociacija”, “Izraelio prekybos rūmais Lietuvoje”, “JK lietuvių jaunimo 
sąjunga”, “Londono sičio lietuvių klubu”, “Lietuvos komercijos rūmais JK”, 
“Asociacija “Jaunimo verslo klubas”, Vilniaus universitetu, VšĮ “Socialinių mokslų 
kolegija”, “Vidaus tarnybos generolų klubu”, Armėnijos prekybos ir pramonės 
rūmais. 



Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva 2010 metų veiklos ataskaita  3

• 2010 m. spalio mėnesio pradžioje teikėme Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie 
prisiimtų, kaip Nacionalinio susitarimo dalyvių įsipareigojimų vykdymą bei šio 
susitarimo ir prie jo einančių protokolų nuostatų įgyvendinimo rezultatus. 

• Reikšmingas buvo susitikimas su Nacionalinio susitarimo (NS) dalyviais 2010 spalio 
27 d., su tikslu aptarti ir įvertinti NS nuostatų įgyvendinimo rezultatus bei  apžvelgti 
galimybes bei tikslingumą dėl naujo Susitarimo pasirašymo. 

• 2010 metais kelis kartus buvo kreiptasi raštu į LR Užsienio reikalų ministeriją dėl 
mūsų Konfederacijos įteisinimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES 
koordinatorių tinklo nariu. Iki šiol šis klausimas nėra formaliai išspręstas, o taip pat ir 
nepasiektas mūsų tikslas surinkti kuo daugiau informacijos apie galimybes Lietuvos 
verslui laiku pasirengti ir pasiūlyti kuo daugiau paslaugų bei prekių pirmininkavimo 
renginiams organizuoti ir pravesti Lietuvoje. 

• Konstruktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui su nariais buvo skirta nemažai 
dėmesio – 2010 metų bėgyje buvo surengta 70 susitikimų su LVK narių vadovais ir 
atstovais (2009 m. - per 50). 

• 2010 metais prisistatėme savo konfederacijos veiklą Projektų vadybos asociacijai, 
Ryšių su visuomene kompanijų asociacijai, Lietuvos kosmoso asociacijai, Lietuvos 
marketingo asociacijai, asociacijai “Infobalt”, Žinių ekonomikos forumui, 
konsultacinei kompanijai KPMG Baltics, pasisakėme šventiniame renginyje, minint 
Lietuvos muitinės 20- metį ir kt. 

• Buvo užmegzti nauji kontaktai su tokiomis verslo organizacijomis, kaip Centriniais 
Suomijos prekybos rūmais, Estijos prekybos ir pramonės rūmais, Estijos energijos ir 
šilumos asociacija, Lietuvos vėjų elektrinių asociacija, Lietuvos-Izraelio prekybos 
rūmais, Aukštųjų Panerių įmonių asociacija, Lietuvos prekybos namais Sankt. 
Peterburge, Šiaurės-Vakarų Rusijos-Lietuvos verslo klubu, Damasko ir Damasko 
apylinkių prekybos ir pramonės rūmais, Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos gemologų (brangakmenių) 
draugija, Lietuvos bankų klientų asociacija. 

• Konfederacijos veiklą, vykdomus projektus, galimas bendradarbiavimo sritis 
direkcijos darbuotojai pristatė dalyvaudami surengtuose tiksliniuose susitikimuose su 
socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, VU 
TVM, VU Ekonomikos fakulteto studentais. 

• 2010 m. vasario mėnesį generalinis direktorius A. Akstinas Vilniuje susitiko su 
atvykusiu Paryžiaus ICC tarptautinio arbitražo generaliniu sekretoriumi p. Jason 
A.Fry, taip pat dalyvavo jo susitikime su Ūkio viceministru A.Burkovskiu. 

• 2010 m. kovo mėn. direkcija konsultavo Estijos verslo tarybos atstovą Andres Tamm 
dėl mūsų patirties perdavimo ICC veiklos klausimas. Taip pat vyko konsultacijos ir 
su Danijos prekybos rūmų Lietuvoje atstovais, Danijos verslininkais dėl šios šalies 
investicijų ir ekonominės partnerystės ryšių stiprinimo. 

• 2010 metais kartu su kitų verslo organizacijų atstovais dalyvavome video 
konferencijoje su Lietuvos diplomatine atstovybe Briuselyje tema – “ES strategija 
2020”, kuri vyko LR užsienio reikalų ministerijoje. LR Ūkio ministerijoje 
dalyvavome video konferencijoje su Lietuvos komercijos atašė ir vietos verslo  
organizacijomis Sankt Peterburge. 

• 2010 metų eigoje vyko nuolatiniai susitikimai su Lietuvos diplomatais, išvykstančiais 
tęsti savo karjeros į Lietuvos diplomatines atstovybes užsienyje. 
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• Direkcija, kaip ir kasmet, aktyviai dalyvavo savo narių interesų atstovavime 
Tarpvyriausybinių dvišalio ekonominio bendradarbiavimo su Rusija, Ukraina, 
Kazachstanu, Uzbekija, Azerbaidžanu, Baltarusija komisijų darbe, teikė informaciją 
apie atliktus darbus, pasiūlymus apie komisijų veiklos tobulinimą, rengė pastabas ir 
komentarus dėl temų ir klausimų įtraukimo į darbotvarkę. 

• Per 2010 metus buvo surengta iš viso per 70 susitikimų su užsienio partnerių 
atstovais. 

• Buvo surengtas susitikimas ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai su LR Jaunimo 
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi J. 
Požėla. 

• Kaip ir anksčiau, 2010 metais vyko gana aktyvus dalykinis susirašinėjimas su 
valstybinėmis institucijomis - parengta per 80 įvairių teisės aktų projektų, valstybinių 
žinybų priemonių planų, pasiūlymų dėl naujų ir tradicinių rinkų įsisavinimo 
komentarų ir analizių. 

• Su Investors Forum asociacija kartu 2010 metais teikėme savo komentarus ir išvadas 
Vyriausybei ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms šalies darbdavių ir 
profsąjungų organizacijoms dėl socialinio dialogo plėtros ir skaidrumo, Europos 
ekonominių ir socialinių reikalų komiteto kandidatų atrankos sistemos tobulinimo. 

• Dalyvavome ir teikėme nuo konfederacijos pasiūlymus dėl Lietuvos atstovų atrankos 
sistemos į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą (EESRK) sistemos 
skaidrinimo ir tobulinimo. Kartu su partneriais – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 
asociacija ir Lietuvos bankų asociacija kooperavomės ir sėkmingai sudalyvavome 
surengtame kandidatų atrankos konkurse – turime nuo mūsų organizacijos deleguotą 
atstovą Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete (EESRK). Tikimės šią 
instituciją efektyviai panaudoti verslo konkurencinių gebėjimų ir atstovavimo 
stiprinimo labui. 

• Šiais metais nuo Lietuvos verslo konfederacijos papildomai delegavome 5 naujus 
atstovus - ekspertus į naujai sudarytas darbo grupes ir Lietuvos verslo konfederacijos 
atstovavimo registro sąraše jau turime 40 ekspertų. 

• Ženkliai padidėjo mūsų organizacijos matomumas per žiniasklaidos priemones. Per 
2010 metus Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva daugiau nei 92 kartus buvo 
paminėta visuomenės informavimo priemonėse, iš jų  81 kartą tiksliniuose interneto 
naujienų portaluose, iki 10  kartų radijuje ir televizijoje. 

 

Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, socialiniai projektai verslo 
delegacijos, partnerių paieška 

 

• Lietuvos verslo Konfederacija su partneriais LR Ūkio ir LR Užsienio reikalų 
ministerijomis 2010 m. birželio 22 d. suorganizavo Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumą, kuris vyko Londone. Forume dalyvavo Ministras Pirmininkas A. Kubilius 
bei Ūkio ministras D. Kreiviui. 

• Kartu su UAB “Microsoft Lietuva” 2010 kovo mėn. surengta konferencija “E 
įgūdžiai”. 

• Kartu su Tarptautinės teisės ir verslo vadybos mokykla kovo mėn. rengėme 
konferenciją - diskusiją “Tarptautiškumo plėtojimas aukštojoje mokykloje-
konkurencinio pranašumo ir studijų kokybės užtikrinimo sąlyga”.  
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• Kartu su LR Užsienio reikalų ministerija (2010 m. kovo - balandžio mėn.) 
organizavome atvirus seminarus verslui “Dešimtojo Europos plėtros fondo ir kitų ES 
išorės paramos priemonių finansavimo skyrimo procedūros” bei “Verslas šiaurės 
Afrikoje: galimybės ir iššūkiai”. 

• Su “Transparency International” organizuotas seminaras –diskusija viešųjų pirkimų 
sistemos tobulinimo klausimais Lietuvoje. 

• Su Aplinkos ir energetikos komisija surengtos dvi konferencijos atsinaujinančios 
energetikos klausimais,  

• Su Lietuvos bankų asociacija ir TSPMI gegužės mėn. organizavome konferenciją 
“Strategijos pokrizinei Lietuvai”. 

• Kartu su Advokatų kontora SORAINEN birželio mėn. buvo organizuota konferencija 
“Viešojo ir privataus sektorių partnerystė siekiant modernios infrastruktūros: 
perspektyvos Lietuvai”. 

• Kartu su Atsinaujinančių energetikos išteklių asociacija ir advokatų kontora 
SORAINEN surengėme konferenciją „Atsinaujinančios energetikos perspektyvos – 
realūs darbai ar veiklos imitacija?“ 2010 m. birželio 19 d. 

• Kartu su LR susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu bei 
ICC Tarptautiniu sekretoriatu dalyvavome organizuojant “Internet Governance 
Forum’ą” Lietuvoje. Kartu su nariais „Microsoft Lietuva“ ir „5 Kontinentų grupe“ 
Interneto valdymo forumo metu buvo rengiama Interneto vartotojų apklausa ir 
informacinis stendas. 2010 m. rugsėjo 14 - 17 d. Vilniuje. 

• Kartu su narėmis - advokatų kontoromis SORAINEN ir „LAWIN Lideika, 
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ organizavome konferenciją “Naujosios Incoterms 
2010 taisyklės”,  2010 m spalio 7 d.Vilniuje. 

• Kartu su nariais „Danske banku“, „Lietuvos draudikų asociacija ir kitais partneriais 
surengėme Paslaugų verslo vadovų konferenciją, vyksiančią 2010 lapkričio 8 d. 

• Kartu su nariais „VRP Hill & Knowlton“, „Microsoft Lietuva“ 2010 m. gruodžio 1 d, 
organizuota konferencija Intelektinės nuosavybės tema. 

• LR Užsienio reikalų ministerijai buvome partneriai, dalyvaudami “Baltic 
Development Forum’o” organizavime Lietuvoje. 

• 2010 metais pradėti įgyvendinti socialiniai projektai (iš dalies finansuojami iš ES 
struktūrinės paramos), kuriuose kartu su nariais, visuomeniniais, valstybinio 
sektoriaus partneriais ieškome novatoriškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir 
platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų ir kartu pradedame formuoti ir 
atstovauti paslaugų sektoriaus įmonių socialinės atsakomybės įvaizdį. 2010 metais 
kartu su Danske Bank AS Lietuvos filialu, UADB Ergo Lietuva, AB SEB banku, VšĮ 
VU Tarptautine verslo mokykla, VU Ekonomikos fakultetu ir Tarptautinė teisės ir 
verslo aukštąja mokykla  pradėjome kurti studentų praktikos sistemą finansų 
sektoriuje, kuria siekiama kuo tikslingiau ir kuo paprasčiau organizuoti praktikas nuo 
universiteto iki įmonės.  

• 2010 metais taip pat parengti pradėti vykdyti tokie projektai, kaip žaliosios verslo 
atsakomybės skatinimas, gimnazijų moksleivių verslumo programos parengimas ir 
interaktyvus organizavimas. Tai ilgalaikiai projektai, kurių metu kurdami įvairias 
verslo socialines tradicijas kartu tiesiogiai įtraukiame ir narius, bei kuriame socialiai 
atsakingo paslaugų sektoriaus įvaizdį. 
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• Lietuvos verslo konfederacija organizavo verslo delegaciją, kuri kartu su LR 
Ministro pirmininko A. Kubiliaus delegacija lankėsi Moldovos Respublikoje 2010 m. 
sausio 26-27 d. 

 

Prezidiumas, kongresas. Apdovanojimai 

 

• Per 2010 metus buvo sušaukti 9 prezidiumo posėdžiai, iš jų 3 išvažiuojamieji. 
Pažymėtinas geras prezidiumo narių lankomumas (vyraujantis vidurkis – 65 proc.) ir 
aktyvumas ne tik posėdžių metu, tačiau ir dalyvaujant darbotvarkės klausimų 
formavime, diskusijose dėl jų turinio derinimo, naujų narių telkimo į mūsų 
organizacijos narių gretas. Beveik kiekvieną prezidiumo posėdį nagrinėtas teminį 
klausimas bei priimti diskusijose dalyvaujantys svečiai. 

• Prezidiumo darbotvarkėse nagrinėti ir konfederacijos veiklos procedūrų tobulinimo 
klausimai. Buvo revizuotas ir patobulintas komisijų veiklos Reglamentas, 
konfederacijos deleguotų atstovų veiklos Reglamentas, prezidiume patvirtinta 
Arbitražo komisijos darbo tvarka. 

• 2010 kovo 19-20 d. vyko strateginio planavimo išvažiuojamasis posėdis, dalyvaujant 
prezidiumo nariams ir direkcijos darbuotojams. Kaip darbo rezultatas – parengti 2010 
metų veiklos prioritetai, patikslinta Konfederacijos pozicionavimosi paslaugų 
sektoriuje strategija, patikslinta vizija ir misija, kartu siekiant valdymo organų narių 
praktinio susiklausymo, geresnio vieni kitų pažinimo ir supratimo kasdieniame darbe. 
Taip pat atlikta visų narių apklausa, kurios rezultatų pagrindu suformuota “Narių 
interesų ir aktualijų suvestinė”. Tai reikalinga ir konstruktyvi priemonė tinkamam 
narių poreikių pažinimui ir jų atstovavimui. Tik turint narių kvalifikuotą nuomonę, 
pasiūlymus, komentarus, mūsų organizacija gali formuoti ir skelbti bendrąją poziciją, 
reikalavimus, parengtus komentarus, pasiūlymus teisėkūros tobulinimui bei kitais 
klausimais. 

• 2010 metais įsteigėme Transporto ir logistikos komisiją (pirmininkas Albertas 
Šimėnas, AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojas). Iš viso 
metų pabaigoje veikė 8 komisijos. Komisijoms ir jų vadovams mes keliamas 
uždavinys, kuo dažniau naudotis žiniasklaidos priemonėmis Konfederacijos vardu 
platinti viešas mūsų organizacijos narių atstovaujamų ūkio sektorių pozicijas, 
vertinimus, svarbiausius mūsų narių interesus, aktualijas, komentuoti vykdomosios 
valdžios institucijų veiksmus. 

• 2010 m. LVK Prezidiumas pasiūlė koncepciją rengti reguliarias Paslaugų sektoriaus 
apžvalgas, pradedant 2010 lapkričio 8 d. Kongreso metu vykstančia Paslaugų verslo 
vadovų konferencija. Šių nuolatinių sektoriaus tendencijų pristatymų koncepcija 
sulaukė susidomėjimo iš galimų partnerių: Danske bank A/S Lietuvos filialo, UAB 
KPMG Baltic ir UAB Re&Solution. Šiais pristatymais bus stiprinamos 
konfederacijos, kaip „paslaugų sektoriaus balso“įtaka Lietuvoje. 

• Kaip skatinimo ir padėkos formą už lojalumą mūsų organizacijos veiklai, aktyvų 
organizacijos veiklos propagavimą verslo visuomenei, asmeninį indėlį į organizacijos 
vardo garsinimą prezidiumas 2010 metais apdovanojo “ICC Lietuva Garbės ženklu” 
5 asmenis. (2009 m. - 4)  

• 2010 m. kovo 3 d. kongreso metu buvo įsteigtas “Verslo ir mokslo bendradarbiavimo 
fondas” ir pradėtos rinkti jam lėšos. Jos su mūsų konfederacijos iš aukštojo mokslo 
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įstaigų atstovų pagalba bus paskirstytas gabiausiems studentams, geriausioms 
idėjoms ar projektams remti. 

• Laikantis patvirtintų įstatų buvo sušauktos dvi kongreso sesijos XXVIII ir XXIX. 

• Tęsiant tradicinį mūsų projektą, organizavome apklausą ir apibendrinę joje 
dalyvavusių žmonių išreikštus pasiūlymus išrinkome bei apdovanojome Lietuvos 
verslo konfederacijos | ICC Lietuva “Partnerystės lyderio 2009” prizu LR ūkio  
ministrą p. Dainių Kreivį. 

 

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje 
 

Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva narių skaičius 2010 metų gruodžio 31 d. buvo 
55. 

Iš to skaičiaus: 

• 17 asociacijų, konfederacijų, sąjungų, 

• 38 įmonės.  

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 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

          2011 01 25    Nr. _____

(data)           
 (Litais)

Eil. Nr. TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 386.478 34.916 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 373 
1 Patentai, licencijos
2 Programinė įranga 373 
3 Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 1. 18.665 34.543 
1 Žemė
2 Pastatai ir statiniai
3 Mašinos ir įrengimai
4 Transporto priemonės 15.696 28.493 
5 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 2.969 6.050 
6 Nebaigta statyba
7 Kitas materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS 367.813 
1 Po vienerių metų gautinos sumos 3. 367.813 
2 Kitas finansinis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2.004.239 93.837 
I. 

20.231 20.883 
1 Atsargos 2. 13.953 14.279 
2 Išankstiniai apmokėjimai 6.278 6.604 
3 Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1.877.715 17.028 
1 Pirkėjų įsiskolinimas 29.130 934 
2 Kitos gautinos sumos 3. 1.848.585 16.094 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1 Trumpalaikės investicijos

2 Terminuoti indėliai
3 Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 106.293 55.926 

TURTAS, IŠ VISO 2.390.717 128.753 

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 19.483 71.057 
I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS 3.381 
III. KITI REZERVAI 
IV. VEIKLOS REZULTATAS 19.483 67.676 

1 Ataskaitinių metų veiklos rezultatas -48.193 -108.145 
2 Ankstesnių metų veiklos rezultatas 67.676 175.821 

D. FINANSAVIMAS 2.232.873 
1 Dotacija
2 Tiksliniai įnašai 2.232.873 
3 Nario mokesčiai
4 Kitas finansavimas

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 138.361 57.696 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1 Finansinės skolos
2 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 138.361 57.696 
1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

2 Finansinės skolos
3 Skolos tiekėjams 75.241 49.730 
4 Gauti išankstiniai apmokėjimai 61.452 7.866 
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
6 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.668 100 

2.390.717 128.753 

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 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
          2011 01 25   Nr. _____

(data)           

Eil.nr. STRAIPSNIAI
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinio 
laikotarpio

Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio

I. PAJAMOS 274392 387506
1 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 250451 368757
2 Kitos  pajamos 23941 18749

II. SĄNAUDOS 322585 495651
1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 137274 333829
2 Kitos sąnaudos 189687 68547
3 Kompensuotos sąnaudos 4. -441231 -313668
4 Veiklos sąnaudos 436855 406943

4.1.      Pardavimo 42224 52267

4.2.      Darbuotojų išlaikymo 5. 323470 286357

4.3.      Nusidėvėjimo (amortizacijos) 12870 13731

4.4.      Patalpų išlaikymo 37851 31272

4.5.      Ryšių 4486 7150

4.6.      Transporto išlaikymo 7237 8659

4.7.      Turto vertės sumažėjimo

4.8.      Kitos veiklos 8717 7507

4.9.      Suteiktos labdaros, paramos 

4.10.      Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -48193 -108145
IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -48193 -108145

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

2011 m. sausio 25 d. 
 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 

prie 2010 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 ir 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 21 
darbuotojas, 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 
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Visiškai nudėvėtas, tačiau įmonėje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal grupes: 
• Nematerialus turtas   - 5166 Lt įsigijimo savikaina 
• Kitas ilgalaikis materialus turtas  - 40093 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 2010 metų gruodžio 31 
dienai sudarė perparduotinų prekių (knygų) įsigijimo savikaina 13953 Lt. 

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos tikslinės paskirties lėšos sudarė 
2216359 Lt. Iš jų po vienerių metų gautinos sumos sudarė 367813 Lt, per vienerius metus 
gautinos sumos - 1848546 Lt. Tame tarpe: 

• 1146411 Lt – gautinos tikslinės paskirties lėšos ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje 
sistemos sukūrimas”, iš jų po vienerių metų gautinos sumos - 20884 Lt. 

• 617930 Lt – gautinos tikslinės paskirties lėšos iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “Žmogus tarp žmonių” ”, iš jų po vienerių metų 
gautinos sumos - 346929 Lt. 

• 62362 Lt – gautinos tikslinės paskirties lėšos iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų 
programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas”. 

• 389656 Lt – gautinos tikslinės paskirties lėšos iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “Žalioji verslo atsakomybė”. 

4. Lietuvos verslo konfederacija 2010 metais gavo ir panaudojo 441231 Lt  
finansavimo lėšų. Iš jų: 

• 181512 Lt - 2010 metais gauti narių mokesčiai, kurie panaudoti organizacijos 
veiklai pagal jos įstatuose numatytus tikslus finansuoti. 

• 14250 Lt - gauta parama iš LR fizinių ir juridinių asmenų, panaudota Lietuvos 
verslo konfederacija nominacijos “Partnerystės lyderis” renginiui finansuoti. 

• 45600 Lt – gauta parama iš LR juridinių asmenų, panaudota Lietuvos verslo 
konfederacija renginio “Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas” daliniam 
išlaidų kompensavimui. 

• 9800 Lt – gautos parama lėšos iš LR juridinių asmenų, panaudotos daliniam  
kitų konferencijų ir seminarų projektų veiklos sąnaudų kompensavimui. 

• 1409 Lt - gautas finansavimas - 2 % nuo Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio 
už 2008 metus, panaudotas organizacijos veiklai pagal jos įstatuose numatytus 
tikslus finansuoti. 

• 121668 Lt – panaudota tikslinės paskirties lėšų iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje 
sistemos sukūrimas”. 

• 4630 Lt – panaudota tikslinės paskirties lėšų iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “Žmogus tarp žmonių”. 

• 62362 Lt – panaudota tikslinės paskirties lėšų iš ES lėšų dalinai 
finansuojamame projekte “VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų 
programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas”. 
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5. Organizacijoje ūkio subjekto vadovui per metus išmokėta 87522 Lt su 
darbo santykiais susijusių pajamų. 

 
 

Generalinis direktorius      Algimantas Akstinas 
 

 
 
 

 

4. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių 
metų pabaigoje 

 

 
Lietuvos verslo konfederacijoje | ICC Lietuva 2010 m. gruodžio 31 dieną dirbo 22 samdomi 
darbuotojai. 


